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 Abstract  
 

Syftet med vår uppsats var att undersöka mediebilden av de två nystartade partierna Feministiskt 

initiativ och Junilistan. Vi ville undersöka hur kvällstidningarna vinklar politiska händelser och 

om någon skillnad kan skönjas i rapporteringen partierna emellan. Materialet till vår undersök-

ning hämtades från Aftonbladet och Expressen under perioden 2004-01-01 till 2005-10-15. Den 

teoretiska tyngden i uppsatsen utgjordes av teorier om feminism och medielogiken. Vår problem-

formulering och det vi letade efter i artiklarna var:  

 

• Hur vinklas artiklarna utifrån deras manifesta tema, sammanhang och utsago? 

• Har artiklarna en positiv eller negativ attityd till partierna? 

• Hur kommer medielogiken till uttryck i artiklarna? 

• I vilken utsträckning kommer partierna till tals? 

• Hur kan eventuella skillnader i medierapporteringen förklaras? 

 

Utifrån dessa genomförde vi sedan en kvalitativ studie av hur mediebilden av de båda partierna 

utvecklats. De slutsatser vi kom fram till var att medielogikens tekniker tydligare användes i rap-

porteringen om kvinnorna i Fi än männen i Jl. Vissa skillnader upptäcktes också mellan tidning-

arna något som kan kopplas till deras politiska grundsyn.   

 

 

 

Sökord: Feministiskt initiativ, Junilistan, medielogik 
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1.Inledning 

 
 
 
 
 
De senaste åren har det bildats två nya partier som fått mycket uppmärksamhet i Sverige: Femi-

nistiskt initiativ (Fi) och Junilistan (Jl). Fi har kritiserats i medierna den sista tiden då partiet gjort 

vissa kontroversiella uttalanden, exempelvis införande av förändring av äktenskapsbalken och 

könsneutrala namn. Junilistan har däremot klarat sig förhållandevis bra i en jämförelse. På ledar-

sidor och i krönikor framförs ibland åsikterna att Fi: s påstådda orättvisa behandling har sin upp-

rinnelse att de är feminister och offer för kvinnoföraktande och homofobiska strömningar i sam-

hället. Gudrun Schyman ifrågasätter t. ex. varför inga kritiska frågor ställs till Junilistans represen-

tanter. Hon menar vidare att Feministiskt initiativ, till skillnad från Junilistan, ofta sexualiseras i 

medierna. Den sista tidens mediedrev mot Fi med efterföljande debatt, väckte vårt intresse om 

hur kvinnliga och manliga politiker framställs. Vår uppsats kommer därför att undersöka medie-

bilden av Feministisk initiativ och Junilistan i landets två största kvällstidningar, Expressen och 

Aftonbladet. Valet föll på dessa då de i stor utsträckning lett mediedrevet mot Fi och ibland krit i-

serats för tillspetsad och sensationssökande journalistik. 

 

 

1.1 Syfte och problem 
 

Det övergripande syftet är att i första hand utifrån medielogikens tekniker studera hur Aftonbla-

det och Expressen vinklar rapporteringen om Feministiskt initiativ och Junilistan. Fokusen kom-

mer att ligga på hur rapporteringen präglas av medielogiken, vilka teman som förekommer och 

hur frekvent förekommande positiv/negativ publicitet är. Teman definieras i sammanhanget som 

de berättelser och perspektiv som artiklarna förmedlar. Vidare kommer en jämförelse mellan par-

tierna att göras. Eventuella skillnader kommer att diskuteras och analyseras utifrån ovan nämnda 
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begrepp. I denna diskussion kommer även teorier om kvinnors gestaltning i medierna att tilläm-

pas, dvs. ur vilket perspektiv och i vilket sammanhang kvinnor skildras i medierna. Vidare kom-

mer resonemang kring nyhetskällornas legitimitet hos journalisterna att appliceras, dvs. hur jour-

nalisternas egna uppfattningar om en källa kan påverka mediebilden av denna.  

 

Uppsatsen kommer att utgå från följande problemformulering: 

 

• Hur vinklas artiklarna utifrån deras manifesta tema, sammanhang och utsago? 

• Har artiklarna en positiv eller negativ attityd till partierna? 

• Hur kommer medielogiken till uttryck i artiklarna? 

• I vilken utsträckning kommer partierna till tals? 

• Hur kan eventuella skillnader i medierapporteringen förklaras? 

 

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsen har sju kapitel. Kapitel två är ett rent deskriptivt kapitel som ger en kort bakgrund till  

Feministiskt initiativ och Junilistan. I kapitel tre presenteras och analyseras de applicerade be-

greppen och teorierna. Dessa är teorier om medielogiken, teorier om källornas legitimitet samt 

feministiska teorier om kvinnors gestaltning i medierna. Kapitel fyra är ett metodkapitel, i vilket 

vi motiverar vårt urval, procedur och metodkritik. Uppsatsens empiri och analys av denna tar sin 

början i kapitel fem. I kapitlet presenteras och analyseras Aftonbladets rapportering om partierna. 

Detta följs av det sjätte kapitlet som ger en motsvarande presentation och analys av Expressens 

artiklar. Uppsatsen slutförs med en avslutande diskussion i vilken även våra slutsatser presente-

ras. 
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2. Två partier ser dagens ljus 

 

 

 

 

 

Under drygt ett år bildades två nya partier i Sverige med ambitionerna att komma in i riksdagen. 

Båda partierna kan räknas som enfrågepartier. Dessutom är de, enligt dem själva, tvärpolitiska, 

och bestrider alla försök att placeras in på den politiska vänster – högerskalan. Trots det beskrivs 

ofta Feministiskt initiativ, Fi, som vänsterorienterat, och Junilistan, Jl, som ett borgerligt direk-

törsparti. 

 

Junilistan bildades i februari 2004 av nationalekonomen Nils Lundgren och den f.d. riksbanks-

chefen Lars Wohlin. Målet var att väljas in i EU-parlamentet i juni samma år (Öjemar, 2004). 

Partiet är positivt till EU-medlemskap, men vill inskränka EU: s makt över medlemsstaterna. 

Detta innebär ett nej till den föreslagna EU-grundlagen, nej till beskattningsrätt för EU samt att 

de enskilda ländernas lagar ska gälla inom de egna gränserna gällande lagar, förordningar och 

kollektivavtal. Vidare förordar Junilistan en decentralisering av makten i Sverige. Bland annat 

vill partiet öka kommunernas självstyre, minska antalet riksdagsledamöter och frånta regeringen 

utnämningsmakten. Partiet förordar en annan syn på arbete, sjukskrivning och rehabilitering. In-

divider som inte längre kan utföra ett visst arbete ska ges möjligheten till omplacering. Arbets-

löshetsförsäkringens regler måste följas. Arbetslöshetsersättningen ska behålla karaktären av en 

omställningsförsäkring. Vidare vill Jl sänka skatten på arbete för att göra det mer lönsamt att ar-

beta (www.Junilistan.se ). 

 

EU-parlamentsvalet blev en överraskande framgång för Jl som lyckades få fjorton procent av rös-

terna och tre mandat i parlamentet. Detta resultat gjorde partiet till det tredje största efter socia l-

demokraterna och moderaterna. Junilistan bestämde nyligen, stärkt av framgången i EU-
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parlamentet, att de även ska kandidera till riksdagsvalet 2006 (Duerell, 2004). 

 

Feministiskt initiativ, Fi, bildades som ideell förening i april 2005. Bland grundarna märks f.d. 

vänsterledaren Gudrun Schyman, genusforskaren Tiina Rosenberg och litteraturprofessorn Ebba 

Witt-Brattström.  I september samma år togs det formella beslutet att bilda politiskt parti och stäl-

la upp i riksdagsvalet 2006. Fi kallar sig själva för ett tvärpolitiskt parti, även om detta har ifråga-

satts från journalister då en överväldigande majoritet i partiledningen har en tydlig vänsterprofil.  

 

Partiet vill flytta upp genusfrågorna på den politiska agendan och bekämpa patriarkatet. Andra 

viktiga frågor är bekämpandet av rasism och homofobi (Öjemar, 2005 a, Öjemar, 2005 b). Fi ut-

går från analysen att kvinnor är systematiskt underordnade män i samhället. Detta leder till att 

kvinnor värderas mindre än män. Enligt partiet, är lönegapet ett bra exempel på denna företeelse. 

Arbeten med hög andel kvinnor avlönas lägre än typiskt manliga arbeten. Dessutom utför kvinnor 

det mesta arbetet i hemmet, vilket inte avlönas alls. På arbetsmarknaden diskrimineras kvinnor 

eftersom de förväntas skaffa barn. Efter arbetsför ålder fortsätter diskrimineringen i form av lägre 

pension. Andra problem, som partiet tillskriver kvinnans underordnade roll, är sexualiseringen av 

kvinnokroppen. Detta kan ta sig uttryck både i reklamen och, ännu värre, som prostitution och 

sexualbrott (www.feministisktinitiativ.se). 

 

Feministiskt initiativ ser som ett mål att avskaffa dessa, enligt partiet, globala orättvisor. Partiet 

säger sig ha tröttnat på riksdagspartiernas passivitet i kvinnofrågorna. En förändring i könsmakt-

ordningen kan inte inträffa förrän männen avstår från sina privilegier 

(www.feministisktinitiativ.se).  
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3. Teori    

 
 
 
 
 

Vår teoretiska ram kommer att utgöras av 1) medielogiken 2) resonemang om källornas legitimi-

tet hos journalisterna och 3) feministiska teorier om kvinnors gestaltning i medierna. Tyngdpunk-

ten kommer att ligga på medielogiken.  

 

3.1 Medielogiken  
 

Medielogiken är ett fenomen som till stor del genomsyrar dagens medierapportering. Med be-

greppet medielogik åsyftas processen i vilken medierna skapar och presenterar information. Jour-

nalisternas arbete är inte förutsättningslöst. Rapporteringen är ofta en produkt av ekonomiska 

villkor, mediepublikens behov, tillgången till källor samt organisatoriska och tekniska förutsätt-

ningar (Hvitfeldt, 2002:13). Ofta förenklas, tillspetsas och personifieras nyheter för att locka me-

diekonsumenter på den kommersiella mediemarknaden. Många gånger görs politiska nyheter un-

derhållande för att roa publiken, s.k. infotainment. Enligt mannen som gett upphov till begreppet 

medielogik, David Altheide (2004), har denna företeelse förändrat den journalistiska kulturen. 

Exempelvis har journalisters sätt att intervjua förändrats, från att ha varit informations sökande 

till att bli mer underhållande. Detta har medfört stora förändringar i den politiska kommunikatio-

nen. Det äldre sättet att genom längre intervjuer presentera ett ämne ryms helt enkelt inte inom 

den nya journalistikens snäva tidsramar. En "modern" intervju ska vara kort, gärna anspela på 

känslor och lätt för mediekonsumenten att förstå och ta till sig. Denna kommersiella journalistik 

riskerar därför, enligt Altheide, att simplifiera mediernas rapportering av politik och världshä n-

delser.  

 

Medielogiken kan ses som ett informationsöverskott och ett uppmärksamhetsunderskott. För att 
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tränga igenom mediebruset och fånga uppmärksamheten har ett antal tekniker utvecklats. Flera 

medieforskare har utvecklat ett antal tekniker som de anser påverkar mediernas rapportering. En-

ligt Gudmund Hernes (Strömbäck, 1997:15 ff.) är dessa sex till antalet: 

 

• Tillspetsning 

• Förenkling 

• Polarisering 

• Intensifiering 

• Konkretion  

• Personifiering 

 

Det råder delade meningar om vad medielogiken egentligen är och vad de betyder. En invändning 

kan vara ett de är mer en samling begrepp som saknar ett analytiskt djup.  Enligt Strömbäck 

(1997:18)  bör de uppfylla tre kriterier för att de ska kunna utgöra en duglig förklaringsmodell.  

 

1) Allt som händer är inte nyheter. Medielogikbegreppet bör därför kunna förklara varför 

vissa saker blir nyheter medan andra saker väljs bort.  

 

2) Varje nyhet har någon typ av vinkling. Medielogiken bör kunna förklara varför nyheterna 

får en viss utformning. 

  

3) Det tredje kriteriet innebär att medielogiken ska vara applicerbar på såväl press, TV och 

radio.  

 

Strömbäck (2000:158) nämner sju egenskaper som han anser uppfyller ovanstående kriterier och 

som karaktäriserar mediernas anpassning till medielogiken. Han använder Hernes tekniker men 

lägger dessutom till stereotyp isering.  

 

Det allt mer begränsade utrymmet medför, vilket också nämndes ovan, att journalister måste fatta 
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sig kort, rapporteringen tillspetsas. Långa intervjuer och rapporter klipps ned för att bli hanterba-

ra. Politiska kandidater får allt mindre tid att komma till tals. Det gäller därför att ta till vara på 

den tid som ges genom att använda korta, slagkraftiga budskap. Vidare medför tillspetsning att 

detaljer ersätt med slående formuleringar för att inte artikeln eller inslaget ska drunkna i medie-

flödet (Strömbäck, 2000:158 ff.). 

 

Dessutom medför det alltmer begränsade utrymmet och mottagarnas alltmer stressade tillvaro att 

rapporteringen förenklas. Invecklade och komplexa problem simplifieras för att alla mottagare 

ska kunna förstå innehållet. Detta leder till att nyanserna försvinner. Invecklade problem tenderar 

att framställas i svart och vitt (Strömbäck, 2000:158 ff.). 

 

Polarisering är ett annat sätt att fånga mottagarnas uppmärksamhet. Detta sätt att rapportera syf-

tar till att dra fram olikheter och ställa dessa emot varandra. Ofta ges enkla och säkra uppfatt-

ningar företräde framför en mer akademisk och reflekterande diskussion. Robert Ashbergs de-

battprogram i TV 3 kan ses som ett bra exempel på ett sådant tillvägagångssätt. (Strömbäck, 

2000:158 ff.). 

 

Intensifiering är en vanlig företeelse i medierapporteringen. Oväntade och chockartade händelser 

väcker genast mediernas intresse. Detta gör berättandet mer spännande och rafflande jämfört med 

den vardagliga rapporteringen. Ett lite tragiskt faktum är att rapporteringen, till en följd av mark-

nadens krav, ofta fokuserar på tragiska händelser. Likaså försöker vissa tidningar ofta att rappor-

tera som om det vore en följetong (Strömbäck, 2000:158 ff.). De följer gärna en händelse som har 

en rafflande fortsättning (Bignell, 1997, s. 89). 

 

Konkretion innebär att abstrakta problem och händelser rapporteras i konkreta och fysiska termer. 

Exempelvis är globala och komplexa miljöproblem svåra att på ett kortfattat sätt rapportera om. 

Ett sätt att göra problemet mer lättförståligt är därför att t.ex. visa bilder på döda sälar. Detta visar 

på ett enkelt sätt konsekvenserna av problemet. Analysen riskerar emellertid att bli ytlig (Ström-

bäck, 2000: 159). 
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Personifiering ligger nära konkretion. Denna medielogikteknik innebär att fokusen flyttas till en 

person. Detta ger nyheten ett mänskligt anslag och för läsaren eller tittaren möjlighet att identifie-

ra sig med det aktuella ämnet. Det medför dessutom en förenkling av ett abstrakt ämne som ma-

nifesteras i en person (Strömbäck, 2000:160 ff.). 

 

Den sista av Strömbäcks medielogikstekniker är stereotypisering. Stereotypisering innebär att vi 

förenklar företeelser genom att sortera upp och kategorisera det informationsflöde som varje dag 

sköljer över oss. Förutom att förenkla komplexa problem, kännetecknas även stereotyper av att de 

besitter en igenkänningsfaktor, de är en del av ett gemensamt tänkande. Ofta resulterar detta 

dessvärre i förutfattade meningar om andra människor och företeelser (Strömbäck, 2000:158 ff.). 

 

 

3.2 Medielogikens konsekvenser 
 

Medför medielogiken några konsekvenser? Medierna består för det mesta av kommersiella före-

tag som är beroende av höga försäljningssiffror. I syfte att uppnå detta spelar medielogikens tek-

niker en viktig roll. Detta kan ge upphov till en mer underhållande än informativ politisk rappor-

tering. Ofta dramatiseras politiken. Hvitfeldt (2002:11) menar att politikernas personligheter och 

privatliv tenderar att komma i förgrunden på bekostnad av de viktigare sakfrågorna genom perso-

nifiering, vilket är en vanlig medielogiksteknik. Detta innebär att ett abstrakt problem konkretise-

ras i en person som får symbolisera problemet. Nackdelen är att detta kan resulterar i att männi-

skor kopplar orsakssammanhang till individer istället för att se de bakomliggande strukturerna. 

En övervägande del av medieforskningen pekar på att innehållet ändrat form. Nyheter blir som 

vilken vara som helst som måste anpassas till marknadens villkor samt hänsynstagande till de 

vinster och förluster som de kan ge ägarna. För att attrahera maximalt antal läsare gör journalis-

terna nyhetsdramer av material som egentligen inte är några nyheter.  Resultatet kan i förläng-

ningen bli att politisk rapportering förvandlas till ”newszak”1, alltså informations- och faktabefri-

at nyhetsskval, i syfte att attrahera konsumenternas preferenser. (a.a.) 

                                                 
1 Begreppet myntades av den brittiske medieforskaren Bob Franklin 
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3.3 Det medialiserade samhället 

 

Det allt mer medialiserade samhället har även tvingat källorna att anpassa sig till medielogiken, 

inte minst genom anlitande av PR-strategiker. Politikers image har kommit att spela en allt vikti-

gare roll. Röster vinns inte främst genom att informera om abstrakta och invecklade problem, 

utan genom att presentera en positiv bild av den aktuella politikern. I synnerhet inom den ameri-

kanska televisionen framställs politiker på ett reklamanpassat sätt med korta, glättiga inslag. Ofta 

används opinionsundersökningar för att anpassa budskapen till den aktuella målgruppen. Ett mål 

för mediestrategikerna är att skapa associationer mellan enkla, slagkraftiga budskap och politi-

kern (Altheide & Snow, 1979:129 ff.). 

 

En invändning mot Altheides version av medielogik är hur applicerbar denna är på svenska för-

hållanden då studien, på vilken medielogikens tekniker bygger på, genomfördes i USA under 

1970-talet. Amerikansk medierapportering skiljer sig mycket jämfört med de svenska förhållan-

dena. Då studien genomfördes fanns t.ex. i Sverige inga privatfinansierade medier utan endast 

public service. Teknikerna kan sägas vara mer relevanta för sensationssökande, privatfinansiera-

de medier. Dessa skillnader har emellertid till viss del jämnats ut med satellit-TV: ns intåg och 

privatiseringen av medierna, även om skillnaderna mellan amerikanska och svenska medier fort-

farande är stora. Däremot är grunden till Altheides slutsatser applicerbara på svenska förhållan-

den. Vi har valt Strömbäcks version av medielogikstekniker. Motiveringen är att dessa presente-

ras mer explicit och konkret. De är relevanta för vårt medieurval och fångar kärnan i vårt problem 

om hur medierapporteringen om FI och Jl skiljer sig åt, i synnerhet gällande intensifiering och 

personifiering.  

 

3.4 Källornas legitimitet hos journalisterna  

 

PR och news management är begrepp som fått ökad vetenskaplig uppmärksamhet i Sverige det 

senaste decenniet i takt med att fenomenet blivit vanligare. Exempelvis kan Jesper Falkheimers 
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avhandling Att gestalta en region (2004) nämnas. Falkheimer undersöker i sin avhandling hur 

företag och organisationer involverade i brobygget över Öresund, de s.k. professionella källorna, 

försöker påverka de regionala tidningarnas rapportering om brobygget genom news management. 

I vår uppsats har vi, pga. tidsbrist, inte undersökt partiernas mediestrategier närmre och därför till 

stor del bortsett från denna teoribildning. Emellertid finner vi Yoons (2005)2 resonemang om käl-

lornas legitimitet hos journalisterna och dess betydelse för att få tillgång till medierna som intres-

sant. Även om Yoon främst använder begreppet källa, i betydelsen som informationslämnare, kan 

detta vara en intressant infallsvinkel i vår uppsats i de artiklar som partierna uttalar sig, och såle-

des är både aktör och källa. 

 

För att få tillgång till medierna är det fördelaktigt för källor att antingen erhålla legitimitet hos 

journalisterna eller, få direkt tillgång till medierna via PR-strategi. Det är inte ovanligt att journa-

lister väljer källor efter sitt eget omdöme. Källor med större legitimitet hos journalisten har större 

chans att erhålla fördelaktig publicitet. Ofta skapas legitimiteten på grundval av källans anpas-

sande till sociala regler och normer. Journalisterna bedömer om källans beteende och budskap är 

acceptabelt. Inte sällan avgörs legitimiteten på grundval av emotioner. Har källan sympatiska 

egenskaper? Delas dess budskap av journalisten? En annan viktig aspekt är källans kunskap, 

kompetens, och inte minst, resurser att kunna uppnå de uppsatta målen. I detta avseende har de 

inflytelserika och finansiellt starka grupperna ett övertag då de har större kapacitet, vilket kan 

stärka intrycket att de klarar av vad de tar sig an. Nära knutet till detta är källans historia. Har or-

ganisationen en lång och stark tradition att falla tillbaka på? Hur har den klarat av tidigare kriser? 

Erfarenhet tenderar att ge pondus, vilket kan bidra till att öka legitimiteten. Sist, men inte minst, 

spelar trovärdigheten in huruvida en organisation ska tillägnas legitimitet eller inte. Denna aspekt 

refererar till källan som informationslämnare. Har informationen tidigare varit sanningsenlig eller 

inte? Kan man lita på vad källan uppger? Detta är viktiga frågor att ta hänsyn till i bedömandet av 

källors legitimitet (Yoon, 2005:767 ff.). 

 

 

                                                 
2 Amerikansk medie- och kommunikationsforskare från Nicholson School of Communication, Florida 
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3.5 Representationen av kvinnor 

 

Kvinnan stod länge utanför politiken. Det var därför som mannen blev normerande. Kvinnan blev 

den som avvek, den som bekräftade mannens normalitet. För att bli könlös och ses som en ind i-

vid i dagens politik måste kvinnan likna mannen och alltså frångå sådant som anses kvinnligt. 

Det är på detta sätt som kopplingen mellan makt och kön kan bibehållas utan att åskådliggöras 

(Wendt, 1996:13). I vår kultur anses mannen vara intelligent, rationell och handlingskraftig. 

Kvinnan däremot ses som irrationell, känslosam och mer beroende av en vacker kropp. Detta gör 

det svårt för kvinnor att få access till den politiska arenan. Inom politiken värdesätts just sådana 

egenskaper som kvinnan i historien ansetts sakna. Feminister menar dock att kropp och kön är 

irrelevanta för politiken. Där bör istället förnuftet få vara det viktiga (a.a.).    

 
När kvinnor organiserar sig för att kämpa mot orättvisor stöter de ofta på motstånd från föresprå-

kare av den gällande ordningen. Att feminister kämpar för jämställdhet borde ses som något gott. 

Risken finns dock att de styrande känner sig hotade. Genom att dela in könen i grupper riskerar 

alltså segregationen att öka (Eduards, 2002:11). Det är betydligt vanligare i offentliga samman-

hang att kvinnor målas ut som en grupp än att män gör det. Kvinnor kämpar på bred front för att 

ta sig in i diverse demokratiska organisationer där män sedan länge haft en given roll (a.a.). När 

sedan en kvinna lyckats ta sig in i exempelvis politiken tvingas hon till en svår balansakt. Det 

gäller dels att visa att hon kommit dit för att hon har något att säga, dels måste kvinnorna visa att 

politiken blir bättre med fler kvinnor involverade. Män anses inom politiken sakna kön och går 

således fria från bevisbördan (Eduards, 2002:39).  

 

Tanken är att medierna och politikerna skall vara oberoende av varandra, så är dock inte fallet. 

Båda behöver varandra för att överleva, medierna behöver nyheter och politikerna publicitet. De 

står idag så nära varandra att deklarerandet av viktiga beslut flyttas från parlamentet till TV-

studion (Ross & Byerly, 2004:61). Många tror säkert att mediernas huvuduppgift är att tjäna och 

upplysa folket. Detta gäller dock inte privatägda medier. Dessa har som sitt primära mål att tjäna 
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pengar. Medierna följer det social-ekonomiska paradigmet och förstärker rådande västerländska 

normer som gynnar den vita mannen. Väldigt lite har hänt när det gäller att förändra könsstereo-

typer de senaste 20 åren (Ross & Byerly, 2004:62).  

 

När kvinnliga politiker framträder i medierna upplever de ofta att dessa gör om sakfrågan till en 

genusfråga. De framställs i första hand som kvinnor och sedan eventuellt som politiker. Kvinnli-

ga politiker upplever att medierna har högre krav på dem beträffande ärlighet, moral och upp-

förande. De målas upp som förebilder, som medierna älskar att avslöja vid minsta misstag. När 

kvinnor omnämns i pressen är det också vanligare att ålder, familjeförhållanden, utseende och 

känsla för mode tas upp än när män ges publicitet. Detta för att det antas säga mer om vad kvin-

nor står för än män (Ross & Byerly, 2004 :63 ff.). Medierna fortsätter att vinkla nyheter som har 

med kvinnor att göra på detta sätt och framställer dem som det svagare könet. Detta leder till att 

allmänheten vänjer sig och knappast reagerar över personifieringen av kvinnor (Ross & Byerly, 

2004:73).       
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 4. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt urval, analysinstrument, procedur samt metodkritik.  

 

 

 

4.1 Urval  

 
Vår undersökning kommer att vara såväl kvantitativ som kvalitativ natur. Den kvantitativa delen 

kommer att ge en överblick av vilken slags publicitet de båda partierna fått i Aftonbladet och Ex-

pressen. Den kvalitativa analysen går sedan djupare in på de skillnader vi tror oss kunna finna. 

När det gäller den senare typen av analys gäller det att begränsa mängden som skall undersökas 

så att projektet blir genomförbart (Jarlbro, 2000:83). Efter det att vi kom fram till en övergripande 

frågeställning diskuterade vi hur ett lämpligt urval skulle kunna se ut? Vi valde att fokusera på de 

två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Detta för att de representerar en genre som an-

ses rapportera på ett vinklat och ofta sensationsbaserat sätt. Undersökningen handlar som bekant 

om två politiska partier, därför anser vi det också intressant att undersöka tidningar med olika po-

litisk grundsyn. Vi har därför valt att undersöka en liberal och en socialdemokratisk representant. 

Den liberala är Expressen medan den socialdemokratiska är Aftonbladet. Anledningen att det 

blev just dessa tidningar var att de har stora upplagor. Enligt TS upplagestatistik från 2004 hade 

Aftonbladet en upplaga på 444 100 per dag på vardagar och 504 300 på söndagar. Expressens 

upplaga var 342 100 per dag på vardagar och 470 000 på söndagar (TS-tidningen 20050225). 

Därför kan dessa antas ha stor påverkan på hur allmänheten uppfattar ett visst ämne.  

 

Nästa problem var att bestämma vilken tidsperiod vi skulle hämta våra artiklar ifrån. Detta hade 

inte varit något problem om partierna varit aktuella vid samma tidpunkt. Nu var Junilistan aktu-

ellt under 2004 i samband med att de ställde upp i EU-parlamentsvalet. Feministiskt initiativ har 

däremot frekvent förekommit i rapporteringen under 2005 av diverse anledningar. Därför beslu-
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tade vi att hämta artiklar från tidsperioden 2004-01-01 till 2005-10-15. Vi har använt oss av data-

basen Presstext och Mediearkivet då dessa på ett bra sätt täcker de berörda tidningarnas artiklar. 

När vi gjorde sökningen avgränsade vi oss till nyhetsartiklar. När man söker på denna kategori 

inkluderas även krönikor vilka kommer att utgöra en del av vår undersökning. I och med av-

gränsningen till nyhetsartiklar uteslöts dock ledarsidorna. Detta val gjorde vi utifrån uppfattning-

en att den stora massan i första hand läser nyhetsartiklar. Även om många säkert hävdar att de 

läser tidningarnas ledarsidor är vi tveksamma till att så är fallet. 

 

Eftersom artiklarna som undersöks hämtas från databaser kommer vår analys endast grundas på 

den redaktionella texten. Om vi haft tillgång till bilder som var inkluderade i tidningen är det 

möjligt att vår bedömning av artiklarna skulle ha blivit annorlunda. Många gånger kanske all-

mänheten av bekvämlighetsskäl tittar på bilderna i tidningen men utelämnar texten? Eftersom vi 

inte studerar den riktiga papperstidningen kommer vi inte att kunna uttala oss om i vilket sam-

manhang artiklarna förekommit. Det skulle kunna tänkas att en tidning med negativ inställning 

till ett parti placerar artiklar i närheten av andra negativa artiklar? 

 

 

4.2 Analysinstrument   
 

Vårt analysinstrument kommer att innefatta delar från Peter Dahlgrens kapitel i Gunilla Jarlbros 

Vilken metod är bäst – ingen eller alla? samt egna frågor som fokuserar på budskapets vinkling, 

aktör/omtalad aktör och person/sakfrågor. Nedan följer en presentation och definition av de ege n-

skaper som vi ämnar undersöka. Från Dahlgrens text skapar vi sedan våra egna frågor som ska 

appliceras på artiklarna. 

 

Peter Dahlgren för ett resonemang för att genomföra den textanalys vi ämnar genomföra. Den går 

ut på att man analyserar en medietext utifrån sex olika steg. Beroende på vad man har för avsikt 

att undersöka använder man dessa steg olika mycket. I vårt fall kommer vi att fokusera på textens 

uppbyggnad och samhällssammanhanget. Vi kommer växe lvis att beröra dessa i vår analys. 
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Produktionsvillkor och det mediala sammanhanget: Här är det intressant att undersöka aktörerna. 

Får de komma till tals?  Vidare är det bra att ha kunskap om genrens traditioner då man behandlar 

denna dimension. Exempelvis har kvällstidningar en mer tillspetsad och förenklad rapportering 

än morgontidningar. I viss mån beror detta på det skilda kundunderlaget. Till skillnad från mor-

gontidningar saknar kvällstidningar prenumeranter. Ett sätt att attrahera läsare är därför att rap-

portera om dramatiska och laddade händelser, gärna illustrerade med spektakulära bilder. Vi tror 

oss kunna finna att Fi har en negativare mediebild än Junilistan. Detta behöver per definition allt-

så inte innebära att orsaken är den feministiska politiken eller att de är kvinnor. Till viss del pas-

sar deras karaktär in i medielogiken. (Dahlgren, 2000, s. 93 ff.) 

 

Textens uppbyggnad är ofta den viktigaste dimensionen. Vilka teman finns? Kan man urskilja ett 

mönster? I denna dimension ska man beakta vinklingen av materialet. Ofta används medielogi-

kens tekniker för att göra rapporteringen mer spännande. Exempel på dessa är personifiering, 

dramatisering, polarisering och stereotypisering. Ett annat sätt att vinkla materialet är appellering 

till mottagarens emotioner genom känslomässig överföring, dvs. nämna företeelser som ger vissa 

associationer. Dessa kan vara både negativa och positiva. 

 

Ett förslag på att kategorisera egenskapen positiv/negativ publicitet är följande indelning:  

 

• negativ publicitet 

• svag negativ publicitet 

• neutral publicitet 

• svag positiv publicitet 

• positiv publicitet 

 

Negativ publicitet definieras som texter som innehåller endera: 1, starkt negativa ord, 2, om parti-

et omnämns i ett, för partiet, negativt sammanhang som dominerar artikeln, såsom interna stri-

digheter eller oegentligheter, 3, om artikeln domineras av negativa källor och/eller journalistens 
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negativa kommentarer. Exempel på en sådan artikel är Expressens artikel från 050912 (se bilaga 

1)  

 

Till svagt negativ publicitet kategoriseras exempelvis opinionsmätningar som använder ett sakligt 

språkbruk men som i sin helhet målar upp en negativ bild av partiet. Denna bild får emellertid 

inte dominera materialet. Ofta är dessa redogörelser beskrivande och innehåller ingen direkt rik-

tad kritik mot partiet. (Se bilaga 2) 

        

Neutral publicitet räknas artiklar som antingen är 1, neutrala i sitt språk eller 2, låter båda sidor 

komma till tals i lika stor utsträckning. Exempelvis kan nämnas Aftonbladets artikel från 050806 

om Fi: s förslag om samhällsplikt för personer i åldrarna 18-25. Artikeln använder ett neutralt 

språkbruk och balanserar artikeln med flera uppfattningar. (Se bilaga 3) 

 

Svagt positiv publicitet kännetecknas av ett neutralt språkbruk som ger en positiv bild av partiet, 

exempelvis en uppgång i opinionen. (Se bilaga 4)  

         

Positiv publicitet karaktäriseras av artiklar som antingen: 1, innehåller positiva ord, 2, eller om 

partiet omnämns i ett, för partiet, positivt sammanhang som dominerar artikeln. 3, om artikeln 

domineras av positiva källor och/eller författarens positiva kommentarer. (Se bilaga 5)  

 

Artikeln i bilaga 1 kan också exemplifiera hur medierna använder medielogikens tekniker genom 

att dramatisera, tillspetsa och polarisera företeelser. Artikeln visar vidare på mediernas förkärlek 

på att intensifiera händelser. Ofta riktas deras uppmärksamhet mot chockartade och negativa före-

teelser. I exe mplet ovan beskrivs ingående osämjan mellan Linde och Rosenberg. Dessa ställs 

emot varandra genom att tidningen redogör för deras olika uttalanden mot varandra. Vidare be-

skriver artikeln det tumultartade och dramatiska partimötet där partimedlemmar lämnade lokalen 

gråtande. Ett sådant mediegrepp kan göra materialet mer rafflande att läsa för spänningssökande 

läsare, men tenderar att förenkla problemet. 
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Medierapporteringen om Fi har ofta personifierats. Ett typiskt fall är Expressens artikel från 

050918 med rubriken Så blev Tiina ny ”rikshäxa”.  Den långa artikeln behandlar genomgående 

Tiina Rosenberg som person, ingenting nämns om partiet eller dess politik. Artikeln tar bl.a. upp 

de kontroversiella avhoppen från Fi som sägs bero på samarbetssvårigheter med Rosenberg. Vi-

dare behandlar artikeln olika uppfattningar om henne som person från studenter, kollegor och ti-

digare partikamrater. Dessa är både positiva och negativa till sin karaktär. Exempelvis utmålas 

Rosenberg av sin f.d. partikamrat, Susanne Linde, som elak och hånfull. Hon beskrivs emellertid 

också som gladlynt, men impulsiv, av en person i hennes bekantskapskrets.  

 

Från ovanstående avsnitt har vi utvecklat följande analysinstrument som kommer att appliceras 

på artiklarna: 

 

1. Är mediebilden av Fi respektive Jl positiv/negativ eller neutral och hur förändras denna 

över tiden? Hur kan denna eventuella förändring i så fall detta förklaras? 

2. Hur används medielogikens tekniker gällande 

- polarisering? 

- intensifiering? 

- personifiering? 

- konkretion? 

- tillspetsning? 

- stereotypisering`? 

- förenkling? 

3. Vilka teman förekommer? 

4. Förkommer huvudpersonerna som aktörer eller omtalade aktörer? 

5. Finns det skillnader tidningarna emellan i rapporteringen? 
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4.3 Procedur  
 

För att få fram artiklarna som utgör grunden för vår uppsats sökte vi i mediearkivet och presstext. 

Sökorden var Junilistan och Feministiskt initiativ, det första vi gjorde efter detta var att ta bort 

artiklar som saknade relevans för vår undersökning. Exempel på en sådan artikel var när Feminis-

tiskt initiativ endast figurerade som ett korrekt svar i ett nutidstest. När detta var gjort återstod 

från Aftonbladet 39 artiklar om Fi och 29 om Jl och från Expressen 33 om Fi och 39 om Jl. Dessa 

artiklar utgör den övergripande mediebilden av de undersökta partierna. Efter detta valdes några 

av dessa 140 artiklar sedan selektivt ut för att stå som exempel för det sätt tidningarna rapporterat 

från olika händelser. Vi anser att dessa på ett bra sätt visar hur Aftonbladet och Expressen valt att 

rapportera och gestalta Feministiskt initiativ och Junilistan. Artiklarna tillsammans med teorier 

om feminism och medielogik utgör basen i vår analys.  

 

Tabell 1: Antalet artiklar i Aftonbladet och Expressen 2004-01-01 till 2005-01-01 

 

 Feministiskt Initiativ Junilistan   
Aftonbladet 39 29   
Expressen 33 39   
Totalt: 140     

 

 

4.4 Metodkritik  
 

Vi anser att det går att jämföra de båda partierna trots att de inte kämpar för samma sak. Det finns 

trots allt vissa likheter i form av att de åtminstone till en början har haft en specifik hjärtefråga. 

Dessutom utgörs partiledningarna av olika kön, detta i sin olikhet blir också en likhet. Vår upp-

sats bygger som bekant på en kvalitativ studie av tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. 

Den kritik som främst riktats mot det kvalitativa tillvägagångssättet är att forskarens subjektiva 

bedömning avgör resultatet av undersökningen. Detta är något vi är medvetna om, vad som anses 
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vara svag positiv- respektive neutral publicitet är inte lätt att avgöra. Det är alltså i tolkningsfasen 

som största skillnaden finns mellan olika forskare. Samma data kan avkodas på en mängd olika 

sätt beroende av vem man är (Backman, 1998:30 ff.). Det vi främst tolkar är det skrivna ordet. 

Hade vi kunde valt att enbart göra en kvantitativ studie hade vi använt oss av och tolkat siffror. 

Detta hade hjälpt oss att komma bort från subjektivitetsproblemet men inte besvarat de frågor vi 

vill undersöka. För att i så stor utsträckning som möjligt göra analysen så transparent som möjligt 

och tydliggöra hur vi tolkat det insamlade materialet kommer exempel att bifogas i form av bila-

gor.  
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5. Aftonbladets rapportering  

 

 

 

 

 

Följande kapitel behandlar uteslutande Aftonbladets rapportering om Junilistan och Feministiskt 

initiativ. Partierna analyseras i två avgränsade avsnitt med hjälp av vårt analysredskap, vilket pre-

senterades i kapitel fyra. I det sista kapitelavsnittet analyseras skillnader och likheter i rapporte-

ringen om partierna. 
 

5.1 Junilistan – ett elitparti mot etablissemanget? 

 

Aftonbladets rapportering om Junilistan är, till skillnad från Feministiskt initiativ, ganska neutral. 

De vanligaste teman behandlar Jl som ett nytt uppstickarparti, presenterar opinionsrapporter eller 

analyserar partiets ståndpunkter i politiska frågor. En viktig skillnad mellan rapporteringen om 

partierna är fokusen på sak- och mer perifera frågor. Medan en stor del av Aftonbladets bevak-

ning behandlat personerna och de interna stridigheterna inom Fi, har artiklarna om Jl främst foku-

serat på partiet som subjekt och dess ståndpunkter. Vid en närmre undersökning av rapportering-

en av partiet över tid, upptäcker vi två toppar då mediebevakningen var särskilt intensiv. Dels i 

samband med EU-parlamentsvalet i juni 2004 (åtta artiklar), dels under hösten 2005 då partiet 

beslöt att ställa upp i riksdagsvalet 2006 (nio artiklar). Vi fann sju olika teman i Aftonbladets 

rapportering av Jl. Dessa är: 1) nytt parti, 2) opinionsläge/valanalys, 3) oegentligheter, 4) parti-

evenemang, 5) politiska förslag 6) interna stridigheter och 7) övriga teman. Kännetecknande för 

Aftonbladets artiklar om Jl är deras fokus på temat nytt parti. Detta, tillsammans med temat opi-

nionsläge/valanalys är otvivelaktigt mest frekvent förekommande. Övriga teman förekommer i 

mindre utsträckning.  
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Tabell 2: Junilistans publicitet i Aftonbladet från februari 2004 till oktober 2005. Frekvens i absoluta tal. 
 

 Feb-maj, 2004 Jun-jul, 2004 sep, 2004 jan, 2005 jun/jul, 2005 Sep-okt, 
2005 

totalt 

negativ 2 1 0 1 0 0 4 
svagt negativ 0 1 1 1 0 1 4 
neutral 2 1 1 0 3 6 13 
svagt positiv 0 2 0 0 0 2 4 
positiv 0 2 1 0 0 1 4 
totalt 4 7 3 2 3 10 29 
 

 

Av de undersökta artiklarna i Aftonbladet kan ett mönster urskiljas ju närmre valet kommer, från 

att uttala sig ganska skeptiskt om partiet, till en mer neutral syn. Ett exempel på det förstnämnda 

är en artikel från februari 2004, fyra månader innan valet. Vid tidpunkten var Junilistan ett nybil-

dat parti. Artikeln har rubriken Ett nytt EU-fientligt parti är på väg att födas. Artikeln behandlar 

temat nytt parti, Den är genomgående negativ och spår att Jl kommer att misslyckas i sina försök 

att komma in i EU-parlamentet. Journalisten räknar upp fem orsaker till detta annalkande miss-

lyckande: 1) partiet saknar personligheter, 2) partiet saknar pengar, 3), partiet saknar organisa-

tion, 4) partiet har konkurrens och 5) partiet verkar snurrigt. Artikeln är obalanserad, endast för-

fattarens egna negativa analys om Jl presenteras. Emellertid ligger fokusen på de politiska sak-

frågorna. Medielogikens tekniker som personifiering och dramatisering förekommer inte. Vidare 

undviker författaren polarisering genom att ställa Jl mot övriga partier (Aftonbladet, 040212:20). 

 

Två veckor senare publiceras ytterligare en negativ artikel om Junilistan. Artikeln är kategorise-

rad inom temat politiska förslag. Det är en krönika som behandlar personerna som utgör Jl samt 

partiets uppfattningar i politiska frågor. Rubriken är något tillspetsad och lyder: Junilistans elit 

vet inte vad ett politiskt parti är.  I artikeln omnämns Jl företrädare med titel: f.d. chefsekonom, 

f.d. riksbankschef osv. Detta kan vara ett sätt att sätta en stereotyp elitstämpel på partiet. Genom 

att kalla partiet för ett elitparti och klargöra partiföreträdarnas prestigefyllda yrkestitlar skapas en 

polarisering mellan Jl och väljarkåren. Det implicita ifrågasättandet blir: hur ska ett litet stock-

holmsbaserat elitparti som Junilistan kunna företräda ”mannen på gatan”. Vidare drar journalisten 
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paralleller mellan Jl: s krav på EU som en frihandelszon och det engelska högerpartiets politik. 

Utan att säga det rent ut utmålas Junilistan som ett litet parti för rika direktörer. Fortfarande 

märks inga tendenser på personifiering eller intensifiering. Artiklarna fokuserar i huvudsak på Jl 

och dess politiska agenda (Aftonbladet, 040223:17). 

 

Dagarna innan EU-valet ökar antalet artiklar om Junilistan. En tendens är att journalisterna blir 

mer neutrala och positiva inställda till partiet. En artikel från 040608 (s. 18) har rubriken: Två 

miljoner tycker som vi – Junilistans ordförande är säker på mandatet. Artikeln behandlar Jl och 

deras politiska program, och innehåller en intervju med Nils Lundgren. Detta är den första arti-

keln i det undersökta materialet i vilket Jl är aktiva aktörer. Dessförinnan har partiet endast blivit 

omtalat. Artikeln ger Lundgren stort utrymme. Han får fritt redogöra för partiets inställning i po-

litiska frågor. Därtill ger rubriken ett självsäkert – och för partiet – positivt intryck. Emellertid 

kan vi läsa att: 

 

Junilistan har sagts gå ”storfinansens ärenden”. Bland sponsorerna som lånat ut pengar till valarbetet finns 

personer som Sven Hagströmer, finansman, och Rune Andersson, Trelleborgs förre VD (Aftonbladet, 

040608:18). 

 

Återigen vill alltså Aftonbladet uppmärksamma partiets sociala härkomst, ett parti för de rika och 

mäktiga. Fortfarande dominerar sakfrågorna. Vi kan emellertid skönja tendenser till personifie-

ring. Exempelvis nämns i förbigående att Nils Lundgren är en van maratonlöpare och en arbetan-

de pensionär.  

 

EU-valet i mitten av juni 2004 blev som bekant en succé för Jl. De fick 14,4 procent av rösterna, 

vilket gav partiet tre mandat i EU-parlamentet. Denna, för partiet, positiva och överraskande hä n-

delse återspeglas även i Aftonbladets rapportering. En artikel från 040614, dagen efter valet, be-

handlar Jl: s framgång. Vi har klassificerat den till temat nytt parti. Rubriken lyder: Här lyfter 

Junilistan – vilken politisk knall: de får 14,4 procent. Artikeln rapporterar från Junilistans valva-

ka och beskriver den glädje som infann sig då det sensationella resultatet presenterades. Även 

huvudpersonen Nils Lundgren får komma till tals och kommentera framgången. Artikeln ger en 
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positiv bild av situationen. Författaren använder värdeladdade ord, såsom ”politisk knall”, ”knall-

sensation” och ”otroliga siffror”. Ur detta perspektiv använder sig artikelförfattaren främst av 

medielogikens teknik intensifiering. Budskapet är emellertid positivt och inte, vilket är vanligare 

vid intensifiering, fokuserat på negativa händelser. Artikeln ger intrycket att vara ett ”trivselre-

portage”. Tyngdpunkten ligger på att beskriva den upprymda stämningen, ingen kritisk gransk-

ning av Jl görs.  

 

Andra artiklar från samma dag är inte lika positiva. Lena Mellins valanalys inleds med rubriken 

Skratta eller gråta – väljarnas misstroende gjorde Junilistan till vinnare. I artikeln försöker för-

fattaren finna svaret till Jl: s sensationella framgång. Bland annat pekar Mellin på att Jl är ett upp-

stickarparti mot etablissemanget. Dessutom attraherar Jl EU-skeptiker både från vänster och hö-

ger. Artikeln är svagt negativ, vilket inte minst kan utläsas av rubriken. Författaren erkänner vis-

serligen att Jl vann en ”sensationsseger” och ”sopade mattan” med de andra partierna, men påpe-

kar också att Jl inte är en ”samling rebeller”, utan pensionerade ekonomer och chefer uppbackade 

av några av Sveriges mest förmögna personer. På nytt beskrivs alltså Jl från ett underifrån per-

spektiv i betraktelsen som elitparti. Utmärkande för artikeln är att Jl: s seger inte främst tillskrivs 

Junilistan duglighet, utan snarare betraktas som resultatet av ett misslyckande av de etablera par-

tierna (Aftonbladet, 040614:8). 

 

Efter EU-parlamentsvalet dröjer det tre veckor innan nästa nyhetsartikel om Junilistan publiceras 

med temat opinion/valanalys. Den innehåller en intervju med Lundgren under politikerveckan i 

Almedalen på Gotland. Rubriken lyder: Lundgren kom som en segrare. I artikeln uttalar sig 

Lundgren om möjligheten att ställa upp i riksdagsvalet 2006. Artikeln är fokuserad på sakfrågor-

na. Emellertid finns tendenser till personifiering. Personen Lundgren omnämns för första gången 

av det undersökta materialet i en rubrik. Dessförinnan har Aftonbladet främst refererat till ”Juni-

listan”. Bildtexten lyder vidare: Junilistan med Nils Lundgren i spetsen blir allt populärare. De 

tar väljare från alla riksdagspartier. Dessutom ges Lundgren stort utrymme att uttala sig om Ju-

nilistan i artikeln. En ökad fokus på partiledaren i ett parti kan vara ett sätt att konkretisera och 

personifiera en abstrakt företeelse. I stället för att endast omtala partiets positiva opinionsläge 
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knyts detta till personen Lundgren, vilket tydligt framgår i rubriken. Genom detta förfarande blir 

det lättare för läsaren att förhålla sig till materialet. Artikeln ger en positiv bild av partiet och in-

nehåller inga anspelningar på att Jl skulle vara ett parti för rika direktörer. Lundgren beskrivs som 

”segrare”, partiet tillskrivs ”en exceptionell framgång” som kanske ska ta ”segertåget” vidare till 

riksdagen. Ingen kritik eller negativa antydningar ges. Lundgren får stå oemotsagd vilket gör ar-

tikeln obalanserad (Aftonbladet, 040708:18). 

 

I vårt material om Junilistan har vi hittat en artikel som avviker. Den har rubriken: Valets vinnare 

redan osams – direktörerna i Junilistans topp bråkar om vem som är viktigast. Artikeln tar upp 

sprickan mellan partiets två toppnamn, Nils Lundgren och Lars Wohlin och har viss likhet med 

de artiklar som behandlar de interna stridigheterna inom Fi. Händelsen intensifieras med ord som 

”maktkamp” och ”konflikt”. De inblandades uttalanden ställs emot varandra vilket skapar en po-

larisering. Rubriken ger bilden av rika herrar som vill stå i centrum. Återigen omnämns Jl: s re-

presentanter som ”direktörer”, vilket även bidrar till att skapa en klyfta mellan partiet och folket. 

Även om ingen kritik framförs av journalisten är sammanhanget negativt för partiet. 

 

Nästa topp ifråga om antalet publicerade artiklar om Jl inleds hösten 2005, förmodligen eftersom 

partiet offentliggjorde att de skulle kandidera till riksdagen. Det vanligaste förekommande temat 

är analys/presentation av opinionsläget. Artiklarna är överlag neutrala eller svagt positiva, inte 

ens insinuationer om att Jl skulle vara ett elitistiskt högerparti förekommer. En ny tendens är att 

Jl analyseras vid sidan av de andra uppstickarpartierna, Feministiskt initiativ och Sjukvårdsparti-

et.  I en artikel med temat nytt parti från 051004, analyserar Lena Mellin dessa partier och deras 

inverkan på den politiska situationen i Sverige. Enligt Mellin, är gemensamma drag för partierna 

deras tvärpolitiska anspråk, deras profilering i en övergripande fråga, samt att de är en konse-

kvens av det folkliga missnöjet med den förda politiken. Artikeln är saklig och neutral utan ansat-

ser till intensifiering eller personifiering. Då artikeln är en analys förekommer partierna som om-

talade aktörer. De behandlas med ett neutralt språk utan negativa inslag. Ingen koppling görs 

mellan Jl och den rika eliten, en annars rätt vanlig vinkling i Aftonbladet. Däremot kritiseras de 

etablerade partierna för att nonchalera väljarkårens politiska inställning. Artikeln avslutas med 
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kortfattade fakta om Feministiskt initiativ och Sjukvårdspartiet, dock inte Junilistan vilket kan te 

sig anmärkningsvärt. 

 

Ofta publiceras artiklar om Jl i samband med opinionsrapporter. Ett exempel är en artikel från 

051014, i vilken Jl säger sig få 4,7 % av rösterna. Resultatet är större än både Vänsterpartiet och 

Kristdemokraternas opinionssiffror och hade givit Junilistan en plats i riksdagen. Artikeln anvä n-

der denna vinkling i rubriken: Riksdagen hallå! – Junilistan har klivit över fyra procent. I artikeln 

är Jl aktör då Nils Lundgren får uttala sig om resultatet. Artikeln är svagt positiv till Junilistan. 

Artikelförfattaren tar inte parti för Jl men partiet omnämns i ett positivt sammanhang, vilket gör 

att det övergripande intrycket av artikeln blir svagt positivt utan att för den skull intensifiera äm-

net. Avslutningsvis presenteras opinionsundersökningens resultat för Jl och riksdagspartier. Värt 

att notera är att varken Feministiskt initiativ eller Sjukvårdspartiet finns med (Aftonbladet, 

051014:34). 

 

Karakteristiskt för de ovan studerade artiklarna är hur de ändrar inställning till Junilistan, från en 

ganska skeptisk inställning till en mer positiv hållning. Tydligast märks denna skillnad efter suc-

cévalet 2004 då partiets bedrift beskrivs som sensation och politisk knall. En annan tydlig skill-

nad är att Jl: s företrädare, Nils Lundgren, i högre utsträckning medverkar som aktör och får re-

presentera partiet. Med detta inte sagt att Lundgren står i förgrunden på bekostnad av sakfrågor-

na. Dessa står fortfarande i fokus. En skillnad är emellertid att medan artiklarna månaderna innan 

endast refererade till Junilistan, började journalisterna vid tidpunkten vid EU-valet, referera till 

Nils Lundgren. Genom personifiering kan journalister ge ett ämne en mänsklig karaktär, vilket är 

ett sätt att locka till intresse och uppmärksamhet. Detta möjliggör identifikation vilket berör läsa-

ren. Det kan emellertid få konsekvenser om den enskilde aktören får en alltför framskjuten posi-

tion. Orsakssammanhangen kan då kopplas mer till individer än till strukturer. (Strömbäck, 

1997:16, Hvitfeldt, 1985:31) Även om fallet med Junilistan inte är lika långt dragen till sin spets, 

finns vissa likheter med Folkpartiledaren Lars Lejonborg valet 2002. Från att ha blivit kallad trä-

bock valet 1998, förvandlades Lejonborg till ”Lejonkungen”. Lejonborg, och till viss del Nils 

Lundgren, är bra exempel på hur överraskande vinnare och uppstickare får ett mycket högt ny-
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hetsvärde och behandlas väl i medierna. Tvärtom gä ller för förlorare. Dessa får ofta en sämre 

publicitet (Nord, 2003:32). 

 

 

 

5.2 Feministiskt initiativ – Offer för mediepatriakatet?    

 

Ända sedan Gudrun Schyman lämnade Vänsterpartiet spekulerades det huruvida hon skulle bilda 

ett feministiskt parti. I april 2005 blev de som frågade besvarade då den ideella föreningen Femi-

nistiskt initiativ (Fi) presenterades. Reaktionerna var till en början ganska positiva. Opinionsrap-

porter pekade på ett väljarintresse för ett feministparti. Dessa var t.o.m. så positiva att Marita 

Ulvskog (s) varnade för att ett nytt feministparti skulle splittra vänstern och gagna högeralliansen. 

I undersökningen av Aftonbladets artiklar om Fi återfinns tolv teman som upprepar sig. De fem 

vanligaste är: 1) opinionsläge/valanalys, 2) avhopp, 3) nytt parti, 4) Tiina Rosenberg och 5) ana-

lys av feminism. Därtill kommer ett antal teman som förekommer mer sporadiskt, såsom parti-

evenemang, intervjuer och politiska förslag. Medierapporteringen av Fi kan grovt delas i in två 

perioder. Den första perioden innefattar tiden under och efter organisationens grundande. Artik-

larna under denna period var neutrala eller positivt inställda till partiet. Opinionsundersökning-

ar/valundersökningar och tillblivelsen av ett nytt parti var de vanligaste temana. Den andra perio-

den började i september 2005 och kom att domineras av avhopp, interna stridigheter och ankla-

gelser om akademiskt fusk. Teman som dominerade under denna period var opinionsanalyser, 

avhopp från partiet och Tiina Rosenberg. Överlag är artiklarna om Fi inte oväntat negativare i en 

jämförelse med Jl. Vår studie kommer till följande resultat: 

 

 

Tabell 3: Feministiskt initiativs publicitet i Aftonbladet från april till oktober 2005. Frekvens i absoluta tal. 

 

 April-maj Juni-aug Sep-okt totalt 
negativ 3 1 14 18 
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svagt negativ 1 1 2 4 
neutral 3 3 5 11 
svagt positiv 2 0 0 2 
positiv 1 0 3 4 
totalt 11 5 24 39 
 
 
Av figuren kan vi utläsa två toppar, dels i april/maj, då Fi bildades, dels i sep/okt då skriverierna 

om avhopp och interna stridigheter tog fart. Vidare kan vi utläsa att den negativa publiciteten 

kraftigt ökade under denna period. De första artiklarna som behandlar Fi, publicerades i början av 

april då organisationen var nybildad (Fi blev formellt parti först i september). En majoritet av de 

studerade artiklarna är neutrala till positivt inställda till Fi: s bildande. 

 

En artikel från tidpunkten som är lite mer motsägelsefull (050405:20) använder rubriken: Win-

berg & Ulvskog: De riskerar att krossa alltihop. I artikeln, som har temat nytt parti, säger Win-

berg & Ulvskog att de är positivt inställda till Fi. Det behövs kvinnoorganisationer som trycker 

på utifrån. De tar Stödstrumporna som exempel. Dessa bidrog till att införa varvade listor till 

riksdagen i mitten av 1990-talet. Vidare varnar de för att ett nytt feministiskt parti kan resultera i 

en borgerlig seger med en kvinnofientlig politik som följd. Trots den ganska tillspetsade och ne-

gativa rubriken är huvuddelen av artikeln positivt inställd till Fi. Rubriken är ett bra exempel på 

hur artiklar kan vinklas i syfte att dra till sig läsarnas uppmärksamhet. Artikeln är kort och foku-

serar på sakfrågan. Feministiskt initiativ nämns endast som omtalad aktör, inga representanter 

från partiet nämns vid namn.  

 

Det finns också exempel på artiklar som är tydligt negativt inställda till Feministiskt initiativ. En 

artikel, publicerad ett par dagar senare, dömer ut Fi: s chanser att attrahera väljare. Rubriken ly-

der: Ingen ledare inga lösningar – därför kommer nya feministpartiet inte att locka väljarna”. 

Artikeln finner flera anledningar till ett sådant misslyckande. Partiet har inga lösningar, ingen 

partiledare och är en akademisk elit med svag koppling till den ”vanliga” kvinnan. Enligt artikel-

författaren är partiets största tillgång Gudrun Schyman. Kända ansikten är nödvändigt i politiken. 

Författaren erkänner också att det finns ett missnöje bland kvinnor pga. ojämlikheten i samhället 

och ger därmed Fi rätt i sin analys (Aftonbladet, 050405:20).  
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Artikeln är saklig i sin första hälft. Den fokuserar endast på faktorer som talar emot en politisk 

framgång för Fi. Genomgående nämns Fi endast som omtalad aktör. Avslutningen är emellertid 

mer personlig till sin karaktär med korta, personliga frågor till Fi: s representanter. Frågorna som 

ställs är: 1) namn?, 2) yrke?, 3) familj?, 4) bor?, 5) tjänar?, 6) tidigare engagemang och 7) vad 

röstade du på i senaste valet? Ovanstående visar på personifieringen av nyhetsartiklar. Perifera 

företeelser uppmärksammas. Genom denna typ av infotainment försöker journalisten underhålla 

läsaren med lättsam information såsom inkomst och boende, uppgifter som har en mycket svag 

koppling till det politiska programmet. Sådan information ökar identifikationen och gör det mö j-

ligt för läsaren att relatera till sig själv.  Detta journalistiska grepp är vidare ett sätt att konkretise-

ra en abstrakt företeelse, vilket gör det lättare för läsaren att relatera till materialet (a.a.). 

  

Dagarna efter Fi: bildande kom de första opinionsrapporterna. Ena artikeln inleder med rubriken 

Feministparti kan bli succé. Artikeln fortsätter med: Feministiskt initiativ, Fi, kan bli en väljar-

magnet visar ny väljarundersökning. Och Schymans skapelse kan ställa Vänsterpartiet och Mil-

jöpartiet utanför riksdagen (Aftonbladet, 050407:14). 

 

I artikeln informeras det om att Fi erhåller sju procent av de intervjuade i undersökningen. Efter-

som många av de potentiella Fi-väljarna kommer från V och Mp riskerar dessa att falla ur riksda-

gen (a.a.). 

 

Den andra artikeln uppvisar också positiva opinionssiffror för Feministiskt initiativ men är mer 

återhållsam. Artiklarna ger en positiv, respektive svagt positiv bild av Fi. Båda är sakfokuserade 

och refererar endast till partinamnet. Fi förekommer endast som omtalad aktör. Artiklarna ger 

bilden av Feministiskt initiativ som en politisk uppstickare som kan utgöra ett stort hot mot eta-

blerade partier, företrädelsevis Vänsterpartiet och Miljöpartiet (Aftonbladet, 050409:8). 

  

En vecka efter Fi: s tillblivelse publiceras två artiklar med temat oegentligheter (050412). De be-

handlar Susanne Lindes sjukskrivning. Artiklarna har en mer eller mindre negativ och ifrågasät-
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tande hållning gentemot Linde. Artikel ett inleder med rubriken Fi-ledare för sjuk för jobb – Lin-

de utbränd sedan fyra år men frisk nog för att bilda parti. Aftonbladet tillämpar en tillspetsad 

rubrik som indirekt utpekar Linde för bidragsfusk. I artikeln kan vi läsa: 

 

Susanne Linde är kort sagt en mycket aktiv människa trots att hon varit sjukskriven i flera år för utbrändhet 

eller utmattningssyndrom. Det finns ingen anledning att misstänka att Susanne Linde inte är utbränd. Däremot 

finns det anledning att förundras över hur hon behandlas av sin arbetsgivare. Och av Försäkringskassan (Af-

tonbladet, 050412:12). 

 

Utdraget visar tydligt hur författaren misstänkliggör Linde. Stycket är dock en aning motsägelse-

fullt. Efter att ha misstänkliggjort Susanne Linde i första meningen tas detta till viss del tillbaka i 

andra meningen. Här läggs i stället kritiken på Lindes arbetsgivare och på Försäkringskassan. Ar-

tikeln är obalanserad, ingen kommentar från Linde eller något försvar för denna förekommer. Ar-

tikel två behandlar samma ämne, men är inte lika tillspetsad (s.12). Båda artiklarna kan betraktas 

som en konsekvens av Fi: s ökade mediala uppmärksamhet. Efter att i huvudsak rapportera t om 

Fi: stillblivelse i neutrala och positiva ordalag, grävs en oegentlighet fram, vilket skapar möjlig-

heter till intensifiering. Artiklarna är klart personifierade och behandlar en perifer händelse. De 

påvisar kvällspressens sensationssökande i syfte att attrahera mediekonsumenter. Även om de 

inte behandlar Feministiskt initiativ i direkt mening, kan de givetvis skada partiets anseende, vil-

ket kan få ödesdigra konsekvenser.   

 

I september ändrades rapporteringen om Feministiskt initiativ radikalt. Upptakten var Ebba Witt-

Brattströms avhopp från partiet som skedde under dramatiska former under partimötet den tionde 

september. Denna händelse blev inledningen till ett jättelikt mediedrev mot Feministiskt initiativ 

i allmänhet och Tiina Rosenberg i synnerhet. En artikel, med temat avhopp, (050911 :12) tar upp 

händelsen. Bittra Fiender – nu lämnar grundaren partiet i protest, lyder rubriken. Artikeln fort-

sätter: 

 

Bråk och maktkamp splittrar Feministiskt initiativ redan nu. I går lämnade Ebba Witt-Brattström, 52, partiet i 

protest mot Sofia Karlsson och Tiina Rosenberg…”Jag är trött på att kallas heterosexuell borgarkärring”… 
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Hennes ilska riktar sig främst emot Sofia Karlsson och Tiina Rosenberg. Två kvinnor som hon anser vara 

skickliga men manipulativa och alltför extremistiska. Och som står för en inriktning som kommer att bli Fi: s 

undergång (Aftonbladet, 050911:12). 

 

Bildtexten lyder: Triangeldrama. En bitter maktkamp har blossat upp inom Feministiskt initiativ. 

I går lämnade en av grundarna, Ebba Witt-Brattström partiet i protest mot Sofia Karlsson och 

Tiina Rosenberg (a.a.). 

 

En mycket tydlig skillnad märks jämfört med artiklar som publicerades innan partimötet. All 

uppmärksamhet riktas mot ”triangeldramat”. Artikeln gör ingen analys av bakgrunden till schis-

men, t.ex. skillnader i politiska uppfattningar. Artikeln är skarpt personifierad och behandlar in-

divider som medelpunkt och som orsak till händelser. Journalisten använder lösryckta citat för att 

intensifiera och dramatisera bråket ytterliggare. Reportern använder i detta avseende också värde-

laddade ord som ”triangeldrama” och ”maktkamp” understryka bilden av bråk. Artikeln är oba-

lanserad, Tiina Rosenberg eller Sofia Karlsson uttalar sig inte då de, enligt journalisten, inte kan 

nås för en kommentar.  

 

Dagen efter kommer nästa avhopp, denna gång Susanne Linde. Även denna artikel är utformad 

på ett liknande vis. Rubriken ger en intensifierad bild: Nybildade partiet skakas av avhopp, bråk 

och splittring. Artikeln fortsätter: 

 

Nu lämnar även Susanne Linde Feministiskt initiativ i protest mot Tiina Rosenberg. För henne är jag bara en 

ointelligent, heterosexuell medelklasskärring, säger hon…Bara fem månader efter starten skakas Feministiskt 

initiativ av bråk och splittringar. Mellan de främsta företrädarna: lesbiska och heterosexuella, akademiker och 

arbetare (Aftonbladet, 050912:20). 

 

Återigen anges Tiina Rosenberg som orsak till bråket. Återigen används laddade citat för att för-

stärka bilden av bråk. I ovanstående citat märks också hur journalisten polariserar olika grupper 

emot varandra, ett klassiskt journalistiskt grepp för att skapa en dramatisk berättelse. Vidare be-

rättar Linde hur förtryckande och nedlåtande Rosenberg är mot sin omgivning. Linde berättar vi-

dare hur händelserna nästan har knäckt henne och att hon gråtit mycket de senaste månaderna. I 
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artikeln målas bilden av Rosenberg som den ”elaka” upp. Mot detta sätts den ”stackars” Susanne 

Linde, ett effektivt sätt i syfte att skapa dramatik och vinna läsarnas intresse.  

 

Tonen i artiklarna fortsätter i samma negativa och dramatiska stil även i oktober. De är, med ett 

fåtal undantag, svagt negativa eller negativa till Fi. Även mer sakliga artiklar, såsom opinions-

rapporter, ger en negativ bild av partiet i takt med att opinionssiffrorna rasar. Likaså sakoriente-

rade artiklar som analyserar feminismen som ideologi, ger en mycket kritisk bild av Feministiskt 

initiativ och dess syn på feminismen. En allt större uppmärksamhet riktas mot händelser som har 

svag koppling till Fi, men som på ett eller annat sätt berör Rosenberg. Exempelvis mordhot som 

riktats mot henne och hennes ansökan till professurtjänsten i Lund. Fallet Feministiskt initiativ är 

ett bra exempel på när rapporteringen om politik i syfte att informera medborgarna, förvandlas till 

en politisk dokusåpa med underhållning och försäljning som enda intention.  

 

 

5.3 En jämförelse 

 

Fi och Jl är nya enfrågepartier som väckt mediernas intresse. Aftonbladets rapportering om parti-

erna kan delas in i tre faser. Dels en inledande fas med ett nyväckt medieintresse, dels en mellan-

fas med lite publicitet och så en tredje fas med ett återuppväckt intresse. Då Jl bildades var Af-

tonbladets (AB) artiklar ganska skeptiska och fåtaliga, endast fyra artiklar publicerades från feb-

ruari till maj. I takt med att opinionsrapporterna visade på positiva siffror inför det stundande EU-

parlamentsvalet, ändrades artiklarna och blev mer positiva och frekventa. 

 

Fi fick ett lite positivare mottagande, jämfört med Jl, vid tiden för föreningens bildande. Flera 

positiva opinionsrapporter publicerades. Kännetecknande för båda partierna är de mer negativa 

och granskande artiklarna som dyker upp en bit in i den inledande fasen. AB publicerade en arti-

kel om splittring inom Junilistan några dagar efter succévalet. Även Feministiskt initiativ blev 

utsatt för granskning när AB ifrågasatte Susanne Lindes sjukskrivning i två artiklar. Detta visar 

att ökad positiv medial uppmärksamhet också kan leda till negativ publicitet i jakten på nyheter.  
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Efter första fasens neutrala till positiva artiklar, gick partierna in i en mellanfas med lite rapporte-

ring. I JL: s fall varade denna fas i ett år. Fi: s mellanfas varade endast i några månader. I septem-

ber ökade rapporteringen om Fi drastiskt då höstens mediedrev drog i gång. Fokusen kom att lig-

ga på personer och intern splittring. Enligt Hvitfeldt (2002:11) kan personifiering delas in i två 

delar, dels händelser som handlar om enskilda personer, dels att dessa personer framhålls ytter-

liggare i rapporteringen. Han säger vidare att varje nyhetshändelse tenderar att ha ett fåtal huvud-

personer. Mest framträdande är personifieringen inom kvällspressen som vänder sig till en bred 

publik. Kollektiva agerande, ideologiska och sakpolitiska frågor kommer i bakgrunden. Ofta ut-

målas politiker som skurkar som skor sig på den vanliga människans bekostnad. Detta resone-

mang stämmer väl i på Aftonbladets rapportering om Fi. Den senare tidens rapportering om parti-

et liknar mer underhållning än politisk information. I ”rollistan” finns ett fåtal huvudrollsinneha-

vare med Tiina Rosenberg i spetsen. Rapporteringen utgår från de personliga konflikterna och 

bortser från de politiska frågorna. Rosenberg får rollen som den elaka. Hon ställs emot gråtande 

offer, vilka tvingas lämna partiet. Ur detta perspektiv liknar nyhetsrapporteringen om Fi mer ett 

drama än nyheter. 

 

Då kvinnor gestaltas i medierna är det vanligt att dessa domesticeras. Hemmet tillskrivs kvinnan 

medan det offentliga tillskrivs mannen. Exempelvis kan kvinnor i ledande ställning få frågor om 

hur de klarar av att kombinera barn och karriär, frågor som sällan ställs till män. I AB: s rapporte-

ring hittar vi inga belägg för att sådana frågor har ställts uteslutande till Fi: s representanter. Där-

emot kan de grundligt beskrivna stridigheterna i Feministiskt initiativ betraktas som stereotypise-

ring av kvinnor ur ett genusperspektiv. Enligt Rakow & Kranich (Hvitfeldt & Karvonen, 

2002:89) är beskrivningen av kvinnor som grälsjuka vanlig. Medierna framställer ofta kvinnor i 

konflikt med varandra. Företeelsen riskerar då att uppfattas som ett element i kvinnans natur, vil-

ket kan leda till trivialisering. Vi har inte funnit att Fi: s kvinnor kallats vid förklenande ordalag. 

Tendenser av detta finns emellertid. Exempelvis framställer en artikel hur kvinnor lämnade par-

timötet gråtande och även hur den avhoppade Susanne Linde gråtit mycket. Ett annat utmärkande 

drag är beskrivningen av Tiina Rosenberg som ”rikshäxa”, vilket kan antyda att män och kvinnor 
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bedöms med dubbla standarder. Kvinnor med utpräglade manliga egenskaper, såsom beslutsam-

het och oräddhet – egenskaper som uppfattas som goda då de gäller män –  riskerar att bli nega-

tivt bemötta och uppfattas ”satkärringar”. 

 

Efter Junilistans mellanperiod väckts intresset för partiet ånyo under sensommaren 2005, troligt-

vis därför att partiet tillkännagav att de skulle kandidera till riksdagen. Rapporteringen är mer ne-

utral och fokuserar mer på opinionsrapporter och valanalyser jämfört med Fi. Partiet tas på allvar 

och utmålas ibland som ett hot mot de etablerade riksdagspartierna. En tendens är att beskriv-

ningar om Jl som ett direktörsparti har minskat. En tydlig skillnad, jämfört med Fi, är också att 

partiet slipper kritiska frågor om sitt partiprogram. Då Fi bidragit till en häftig diskussion om fe-

minism, har ingen motsvarande debatt om EU-medlemskapet eller frågor rörande decentralisering 

ägt rum. Detta kan indikera att frågor om jämställdhet och homosexuellas rättigheter fortfarande 

är ganska kontroversiella i samhället. 
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 6. Expressens rapportering   

 

 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom Expressens rapportering av Junilistan. Detta kommer att 

göras genom en kvantitativ figur och sedan an kvalitativ analys. 

 

 

6.1 Junilistan  
 

Precis som i Aftonbladet finns en klar skillnad i rapporteringen mellan Junilistan och Feminis-

tiskt initiativ. Tonen i artiklarna om Jl är neutrala eller går åt det positiva hållet, de om Fi går i 

motsatt riktning. En annan skillnad är att det i väldigt stor utsträckning handlar om sakfrågor när 

det rapporteras om Jl. Artiklarna om Fi däremot handlar i större utsträckning om personfrågor.   

 

Tabell 4. Junilistans publicitet i Expressen från februari 2004 till oktober 2005. Frekvens i absoluta tal. 

. 

 feb-maj -04 juni -04 aug -04-maj -05 okt -05 
negativ 0 0 0 0 
svagt negativ 1 1 1 3 
neutral 4 1 6 3 
svagt positiv 0 8 3 3 
positiv 0 5 0 0 
totalt 5 15 10 9 

 

 

Som figur 2 visar är det i juni 2004 som Junilistan främst skulle stå i fokus för mediernas bevak-

ning. Anledningen till detta var partiets deltagande och succé i EU-parlamentsvalet. Det är också 

från denna period som den mest positiva publiciteten kan skönjas. Innan och efter detta succéval 

har de flesta artiklarna varit neutrala. Ungefär lika många svagt negativa och svagt positiva har 

förekommit. Nu skall vi gå djupare in på några artiklar som vi anser representera mediebilden av 

Junilistan under perioden 2004-01-01 till 2005-10-15. 



 

37 
 
 

 
 
 
 

 

Den redaktionella texten i rapporteringen om Junilistan innan juni månad 2004 var ganska intet-

sägande. Rubriksättningen är dock intressant. Junilistan stöds bara av 2 procent (Expressen, 

040220:20) och Få vill rösta på Junilistan (Expressen, 040425:26) ger negativa associationer. 

Detta skulle kunna påverka de människor som inte tar sig tid att läsa hela artiklarna. Om man gör 

detta finner man i den sistnämnda att 3 procent absolut kan tänka sig att rösta på partiet och 11 

procent kanske kunde tänka sig att lägga en röst på Junilistan. Vi anser att detta bör ses som posi-

tiva siffror för ett nystartat parti och således väger upp den negativa rubriksättningen. I båda ar-

tiklarna är Junilistan en omtalad aktör. 

  

I juni 2004 skulle Jl verkligen hamna i fokus av mediernas agenda. Under denna månad får parti-

et nästan uteslutande positiv publicitet. I artikeln Junilistan har lagt i slutspurten (Expressen, 

040611:16) är rubriksättningen positiv. Partiet är även denna gång en omtalad aktör. Läsaren får 

veta att Jl klivit förbi centern och kristdemokraterna samt att sympatierna stigit med två procent 

sedan början av månaden. När partier ställs emot varandra på detta sätt stämmer det in på medie-

logikens polarisering, där konkurrerande parter ställs emot varandra. Nu visade alltså siffror i 

opinionsundersökningarna på att Jl var att räkna med i EU-parlamentsvalet.  

 

SVT: s beslut om att stänga ute partiet från slutdebatten upprörde tittarna och Junilistans ledare 

Nils Lundgren. I artikeln Portad från finalen. Nils Lundgren: En demokratisk skandal (Expressen 

040612:08) Junilistan blir här en aktiv aktör då partiledaren får komma till tals. Han menar att det 

är en demokratisk skandal att Jl stängs ute. Junilistan hävdar också att man lovats en plats om 

man bara hade tillräckligt starkt stöd – över fem procent. Även i denna artikel ställs två parter 

mot varandra i form av Nils Lundgren och Göran Odeholm, projektledare för SVT: s valprogram. 

Vår bedömning är att artikeln är positiv för Jl. Dels att folk lätt känner sympati för den missgyn-

nade parten men också på det sätt som Nils Lundgren framställs i slutet av artikeln. Där kan man 

läsa att han istället för att medverka i slutdebatten ser den framför TV: n med sin familj. Precis 

som varje fredag äter de fiskpinnar och makaroner till det dricker de coca-cola. Detta ger en fa-

miljär medelklasskänsla. Detta går emot den bild som ibland förmedlats – att Junilistan är ett par-
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ti grundat av och för överklassen.  

Dagen efter kan man läsa om hur SVT låter Junilistan vara med i sin valvaka i artikeln Han vann 

över SVT. Nu får Lundgren sitta bland partiledarna (Expressen, 040613:10).  Återigen får Lund-

gren komma till tals, han är glad för att vara med bland de etablerade partiledarna som får komma 

till valvakan senare på kvällen. Partiernas förstanamn skulle komma tidigare under kvällen. Un-

der dagen skall en diskussion med SVT ha pågått om när Nils Lundgren skulle vara på plats.  

Huvudpersonen menar han vann denna och därmed dikterat villkoren. Detta tonas ner av SVT: s 

aktör i artikeln Göran Odeholm som menar att det handlade om en journalistisk bedömning. 

Därmed var det självklart att Nils Lundgren skulle anlända senare då han är såväl förstanamn som 

partiledare. Även i denna artikel ser vi medielogiken visa sig. Dels i form av polarisering genom 

att Expressen försöker ställa SVT och Junilistan mot varandra. Men även en viss form av till-

spetsning kan skönjas – i rubriken kan man läsa om Lundgrens seger över SVT.  

 

Efter det att Junilistan gjort ett succéval är det uteslutande positiva tongångar i Expressen under 

resten av månaden. I artikeln JISSES, NISSE! Junilistans partiledare: ”Det är helt fantastiskt” 

(Expressen, 040614:08) presenteras Nils Lundgren och man får även följa honom under kvällen 

då Jl fick tre kandidater i Europaparlamentet. ”Super Nisse” presenteras som en riktig stålfarbror 

som springer maraton och aldrig tänker pensionera sig. I samma sportiga anda beskrivs hur han 

med sitt parti dribblade sig förbi motståndarna rakt ner till Bryssel. Även denna gång inkluderas 

Lundgren som en aktiv aktör då han uttalar sig om partiets framgångsrecept – ja till EU men nej 

till för mycket ”lekstuga i Bryssel”. Exempel på medielogiken i denna artikel är hur partiets 

framgångsrecept konkretiseras. Att man kallar Nils Lundgren för ”Super Nisse” är ett bra exem-

pel på medielogikens teknik tillspetsning och personifiering. 

 

Den positiva bilden av Junilistan befästs ytterligare i Marie Söderqvists krönika Junilistans succé 

rörande (Expressen 040616:16). Hon tar upp flera aspekter som hon tycker är bra med partiet och 

dess ledning. Krönikörens huvudpoäng är att stort engagemang kan vara viktigare än en stor bud-

get. Huvudpersonerna inom Junilistan har redan gott om pengar – detta är alltså inte drivkraften 

enligt Söderqvist. Istället är det att de tror på något. Hon gläds också åt att succén kommit utan 



 

39 
 
 

 
 
 
 

någon ytlig fasad och pr-konsulter. När man läser denna krönika är det lätt att känna sympati för 

farbröderna i Junilistan. Eftersom det är en krönika är partiet en så kallad omtalad aktör. Publici-

teten är dock (i vårt tycke) positiv.  

 

Efter valsuccén blev det ganska tyst om Junilistan – nästan ett år förlöper till nästa händelse bör-

jar få plats. Nu handlar det om partiets eventuella deltagande i riksdagsvalet 2006. Artikeln Su-

per-Nisse nobbar EU för riksdagen (Expressen 050421:27) handlar om att Nils Lundgren funde-

rar på att lämna sitt uppdrag inom EU för att ta in Jl i Sveriges riksdag. Texten är neutral i sin ton 

och Lundgren deltar som en aktiv aktör. Desto intressantare är rubriken där Lundgrens smek-

namn fortfarande hänger med. Rubriken väcker mer uppmärksamhet genom tillspetsningen ”Su-

per-Nisse” än om man till exempel använt Nils Lundgren eller Junilistans partiledare. 

 

I oktober står det klart att Junilistan skall göra ett försök att ta sig in i riksdagen. Cecilia Hagen 

möter… Nils Lundgren som ska ta Junilistan in i riksdagen. ”Må det inte finnas avhoppare hos 

oss” (Expressen, 051004:14). Lundgren tar upp varför man valt att ställa upp i riksdagsvalet samt 

hur året i Bryssel har varit. Här avslöjar rubriken att Lundgren medverkar som aktiv aktör. Lund-

gren menar att det är från riksdagen man syns och på så vis kan bli ett hot mot makten.  Det nega-

tiva med Bryssel var att man röstar om allt till absurdum. Det är just detta – inte mer maktför-

skjutning till Bryssel tillsammans med att sätta folket i arbete som är Junilistans viktigaste punk-

ter i partiprogrammet. Under intervjun levererar Nils Lundgren ett citat som är av intresse för vår 

uppsats: 

 

- Ja, nu blir det tuffare. Nu får vi fler fiender. Alla landets ledarskribenter kommer att vara emot oss, de har 

betalt för att se till att det inte blir några störningar i det politiska oligopolets ritningar. Må det inte finnas nå-

gon avhoppare á la Ebba Witt-Brattström hos oss.   

 

Även om vi uteslutit ledarsidor ur vår studie indikerar detta hur medierna ibland kan tänkas vink-

la, intensifiera vissa händelser. Detta för att gynna den politiska ställning som exempelvis en tid-

ning har.  Hur en tidning väljer att framställa något tas till viss del upp av Marie Söderqvist i krö-

nikan Junilistan säger det som de flesta tycker (Expressen, 051005:30). Hon hävdar att Aftonbla-
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dets obehagskänslor för Junilistan handlar om att socialdemokraterna riskerar att tappa väljare till 

dem. Söderqvist beskriver partiet som ett folkligt högeralternativ befriat från föreställningarna 

som andra högerpartier är belastade med. Det vill säga rikedom, företagande och egoism. Även i 

denna krönika beskrivs partiledningens insats för svensk inrikespolitik som rörande och sympa-

tisk. Söderqvist menar att partiet gör en ”politisk hjälteinsats”, ett bra exempel på tillspetsning 

där hon försöker få läsaren med sig. Här kan vi se en klart positiv värdering.  

 

En av få artiklar som är negativa till Junilistan är Liza Marklunds krönika Hoppas Nisse miss-

lyckas (Expressen, 051009:17). Hon framställer Nils Lundgren som girig, egocentrerad, snål och 

självisk. Vidare skriver hon att Junilistan värnar om vår rätt att slippa dela med oss. Hon använ-

der ett rumänskt barn som exempel på hur det går om vi struntar i övriga Europa. Marklund an-

vänder sig av ganska hård tillspetsning i denna krönika. Genom att minska EU-bidragen menar 

hon att Nils Lundgren har råd att köpa sig en ny blazer. Även rubriken där Marklund framför sin 

önskan om ett misslyckande för Nisse är negativ publicitet. Då det handlar om en krönika ges 

Lundgren ingen chans att försvara sig mot krönikörens kritik och blir således en omtalad aktör. 

 

 

6.2 Feministiskt initiativ  
 

Som figur 3 visar var Expressens rapportering om Feministiskt initiativ till en början ofta neutral 

– till och med lite åt det positiva hållet. I takt med diverse problem i form av interna stridigheter 

och avhopp fick dock partiet allt mer negativ publicitet. Mediebilden har alltså gått i motsatt rik t-

ning jämfört med Junilistan. Det finns två tydliga toppar i rapporteringen om Fi i Expressen. Det 

handlar om april 2005 då partiet startade och september-oktober 2005 då flera enligt Expressen 

spektakulära händelser ägde rum. 

 

Tabell 5. Feministiskt initiativs publicitet i Expressen från december 2004 till oktober 2005. Frekvens i 
absoluta tal. 

 

 dec -04-apr 05 maj - aug -05 sep - okt -05 
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negativ 2 3 5 
svagt negativ 3 0 3 
neutral 4 3 3 
svagt positiv 6 0 0 
positiv 1 0 0 
totalt 16 6 11 

 

 

 Precis som med föregående parti har vi valt ut några artiklar som nu kommer att analyseras dju-

pare. Dessa har valts ut selektivt för att vi tycker att de på ett bra sätt visar på mediebilden av 

Feministiskt initiativ i Expressen perioden 2004-01-01 till 2005-10-15. 

 

I artikeln Skaffa markkontakt (Expressen, 050405:10) finns både positiv och negativ publicitet. 

Exempel på det första är att värdeladdade ord som att partiet är en bomb som kan få konsekvenser 

för de etablerade partierna gör att artikeln tillspetsas. Som läsare får man känslan av att det nya 

partiet blir att räkna med. Ledningen för partiet beskrivs som väl genomtänkt där de olika perso-

nerna kompletterar varandra på ett bra sätt. Samtidigt som ledningen beskrivs som väl genom-

tänkt nämns också att det saknas representanter från något typiskt kvinnoyrke. Inga vårdbiträden, 

kassörskor eller sjuksköterskor finns med. Skribenten Cecilia Garne menar att detta kan leda till 

att partiet distanserar sig från den stora massan och riskerar att ses som ett elitparti. Skribenten tar 

också upp att partiet saknar ett politiskt program – detta bör leda till att man som läsare ställer sig 

frågande till partiet. Artikeln är saklig och avslutas med en vision om att Fi kan bli en skräll i va-

let 2006. Ingen från partiet uttalar sig, Fi är därmed endast en omtalad aktör. 

 

Den positiva publiciteten fortsätter med artikeln ”Det här kan gå riktigt bra”. Sju procent av väl-

jarna stöder Schymans nya parti (Expressen, 050407:10). Partiets start beskrivs som en rivstart 

och dess ledare Gudrun Schyman säger att det är fantastiskt. Även rubriken ger Fi positiv publici-

tet, längre ner kan man läsa att 36 procent av sympatisörerna är män. Detta kan tolkas som att en 

stor del av befolkningen känner ett behov a v ett parti som har jämställdhet som sin hjärtefråga.  

 

Det skulle dock inte dröja länge till de negativa rubrikerna skulle komma. I artikeln Fi-ledaren 
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misstänks för bedrägeri. Håller föreläsningar trots sjukskrivning (Expressen, 050408:10) för-

knippas det nystartade partiet med fusk (för första gången). Den handlar om feministledaren Su-

sanne Linde som trots sjukskrivning hållit föreläsningar mot betalning. Hon får själv komma till 

tals och erkänner att hon fått arvode, men att det inte varit några stora summor. Det var försäk-

ringskassan som blev konfunderade över hur man kan vara sjukskriven och samtidigt så pass en-

gagerad i olika föreningar. Artikeln är skriven på ett sakligt sätt, men misstankar om bidragsfusk 

ger negativ publicitet åt personen Linde och på samma gång det parti hon representerar. Marie 

Söderqvist skriver i sin krönika Fi mer än lovligt taffliga (Expressen, 050413:25) om Lindes 

sjukskrivning. Som läsare är det redan i rubriken lätt att se var krönikören står i frågan. I krönikan 

kan man återigen läsa om att Susanne Linde varit sjukskriven i fyra år och under tiden levt på bi-

drag från försäkringskassan. Vidare skriver Söderqvist att ”Fi verkar vara mer än lovligt taffli-

ga”. Förespråkare av feministisk teori skulle kunna se detta som exempel på hur medierna älskar 

att avslöja kvinnliga politikers misstag. 

 

Samma krönikör fortsätter att svartmåla Feministiskt initiativ i krönikan Fi vågar inte debattera 

(Expressen, 050810:24). Här kommer Söderqvist med bitter kritik mot en av ledarfigurerna – 

Tiina Rosenberg:  

 

”För varje minut Tiina Rosenberg tillåts tala fritt och öppet, tappar Fi en möjlig väljare.” ”Man måste kanske vara 

homo, bi eller transa för att Tiina Rosenberg ska kunna tolerera ens åsikter.”  

 

Dessa är två exempel på hårda citat som Söderqvist levererar.  

 

Eftersom det är en krönika blir Fi och Tiina Rosenberg endast en omtalad aktör. Resonemanget 

som förs kan anas i de feministiska teorier som finns i teorikapitlet. Bland annat stärker krönikan 

rådande normer som gynnar det etablerade där mannen är den styrande. 

Den negativa mediebilden av Feministisk initiativ skulle fortsätta. Under hösten handlade det 

mesta i rapporteringen om avhopp och schismer inom partiet. Ebba Witt-Brattström hoppade av, 

varför beskriver hon i artikeln ”Jag känner mig pantad”. Witt-Brattström om sitt avhopp (Ex-

pressen, 050827:22). Om hur partiet tog det något udda beslutet att portförbjuda representanter 
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från andra partier från presskonferenser kan man läsa i De stoppar partiernas spioner. Feminis-

tiskt initiativ stänger dörren (Expressen, 050908:20).  

 

En händelse som målades upp som något stort, ägde rum under partiets årsmöte. I artikeln Fien-

der redan första dagen. Toppfeministen rasande på partikamrat: ”Jävla rasist” (Expressen, 

050910:28) beskrivs på ett dramatiskt sätt hur Tiina Rosenberg reagerade när en partikamrat inte 

kunde uttala Devrim Mavis namn. Flera av medielogikens tekniker används, polarisering, drama-

tisering, intensifiering och stereotypisering. Såväl Maija Savolainen – som inte heller kunde utta-

la namnet – och Tiina Rosenberg får komma till tals. Denna artikel ger kraftigt negativ publicitet 

åt Fi då den visar på rasism och schismer inom partiet. Eftersom vår studie endast bygger på 

kvällstidningar är det svårt att uttala sig om hur stor denna händelse egentligen är. Men det kan 

tänkas att Expressen dramatiserat händelsen samtidigt som man förmedlar bilden av kvinnor som 

inte kan hålla sams. 

 

Rosenberg skulle fortsätta stå i rampljuset, Susanne Linde pekar ut henne som orsaken till att hon 

lämnar Fi. I artikeln Tiinas påhopp blev för mycket. Nu lämnar Susanne Linde Feministiskt initia-

tiv (Expressen, 050912:18) berättar hon om hur kränkt hon känt sig över några uttalanden från 

Rosenberg. Linde menar också att några av Rosenbergs uttalanden punkterat arbetsglädjen i Fi:s 

styrelse. I slutet av artikeln publiceras några av Rosenbergs mest uppseendeväckande uttalanden. 

”Kvinnor som ligger med män är könsförrädare” ”Heterosexuella kvinnor har en kollektiv 

skuld” är två exempel. Denna typ av publicitet är självklart inte heller bra för Feministiskt initia-

tiv. Att två partikamrater är så pass bittra fiender att det leder till den enes avhopp är en typisk 

nyhet som kvällstidningarna gärna tillspetsar.  

 

Under resten av september och första halvan av oktober skulle Tiina Rosenbergs person stå i fo-

kus. Det skulle handla om hennes eventuella plagiat i sin akademiska avhandling och slutligen 

hennes avhopp från Feministiskt initiativ. I artikeln Hennes bok är fusk. Statsvetare anklagar Tii-

na Rosenberg för att ha plagierat kolleger (Expressen, 051006:08) anklagar Johan Tralau henne 

för plagiat. Rosenberg är endast omtalad aktör i denna artikel. Expressen har dock försökt nå hen-
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ne för en kommentar. Att Rosenbergs namn sammankopplas med den här typen av anklagelser är 

givetvis negativt. Hon benämns av Trulau som en akademisk bluff – det är inte bra. Även om det 

senare skulle bevisas att så inte är fallet. Den negativa publicitet som varit kring personen Tiina 

Rosenberg ledde också till att hon slutade i Feministiskt initiativ, enligt egen utsago. 

 

Om detta står att läsa i Tiina hoppar av politiken. Avgången regisserad av Feministiskt initiativ 

(Expressen, 051013:10). Att ordet regisserad förekommer i rubriken gör att artikeln känns laddad. 

Vidare innehåller artikeln innehåller flera citat från Rosenberg, bland annat ett där hon ger Ebba 

Witt-Brattström skulden för det mediedrev som varit runt henne. Några av hennes partikamrater 

uttalar sig – de tycker det är tråkigt att hon lämnar partiet. Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren be-

skyller Fi för att vara knallpulverrevolutionärer. Detta kan tolkas som att det är mycket prat från 

partiet men att det i praktiken händer väldigt lite. Anders Isaksson, även han statsvetare, menar 

att avhoppet kommer att leda till en politisk normalisering för Feministiskt initiativ. Artikeln 

handlar alltså om Tiinas avhopp vilket kanske borde ses som negativ publicitet. Men det kan ock-

så innebära att mindre publicitet riktas mot enstaka personer och istället mot politiska sakfrågor. 

Det skulle i så fall innebära en chans för Fi att (åter) vända partiets negativa mediebild. Flera per-

soner från partiet och olika statsvetare uttalar sig, dock finns endast gamla citat med från huvud-

personen. 

 

 

6.3 En Jämförelse  

 

Rapporteringen om de båda partierna i Expressen var till en början för det mesta neutral men be-

roende av olika händelser ändrades detta. Den positiva utvecklingen för Junilistan berodde på att 

sympatisörerna bland allmänheten ökade – vilket ledde till mer positiv publicitet. Exempelvis när 

Expressen skrev om Junilistans och Nils Lundgrens kamp mot SVT i slutspurten av EU-

parlamentsvalet. Artiklarna gav en känsla av att Junilistan var en fräck uppstickare som hotade 

etablissemanget. När succévalet i juni 2004 var ett faktum var det många positiva art iklar. Det 
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handlade om hur många mandat partiet hade fått i EU och att man i framtiden eventuellt skulle 

göra en satsning mot den svenska riksdagen. 

 

Feministiskt initiativ sågs till en början som något som kunde hjälpa kvinnor. De händelser som 

varit i fokus på mediernas agenda under hösten 2005 gav dock partiet mycket negativ publicitet. 

Denna har snarare stärkt den rådande ordningen än gjort något åt denna – som är det partiet 

främst kämpar för. Det har handlat om plagiat, avhopp och schismer inom partiet. Publiciteten 

som varit kring Fi hjälper alltså till att bibehålla den koppling mellan makt och kön som finns en-

ligt Wendt (1996).  

 

Precis som i Aftonbladet rapporteras det om kvinnor inom Fi som gråter. Några gråtande karlar 

har vi inte kunnat läsa om i rapporteringen om Junilistan. Enligt Wendt (1996) är det vanligt att 

medierna målar upp kvinnor som just som känslosamma.   

 

Efter EU-parlamentsvalet blev det ganska lugnt kring Junilistan. I oktober 2005 ökade dock rap-

porteringen något. Anledningen till detta var att vi närmar oss valår till Sveriges riksdag och att 

Junilistan beslutat sig för att deltaga i detta. Artiklarna är ganska snälla och neutrala i sin ton.  

 

 

 
  
 

 

 

 

7. Avslutande diskussion  
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Uppsatsen har behandlat två nya partier, Feministiskt initiativ och Junilistan som fått två helt 

skilda mediebilder i de tidningar som vi studerat, Aftonbladet och Expressen. Rapporteringen om 

Junilistan har dominerats av sakliga teman, såsom opinionsläge/valanalyser och nytt parti. Dessa 

teman var även vanligt förekommande i rapporteringen om Fi under våren. Efter Ebba Witt Bratt-

ströms avhopp från partiet har temana fokuserat på avhopp och Tiina Rosenberg. De medielogik-

tekniker som vi funnit vara mest använda är tillspetsning, intensifiering, personifiering och pola-

risering. Givetvis har även andra tekniker används. Ofta ligger medielogikens tekniker nära var-

andra och ha ett inbördes förhållande, varför det kan vara svårt att selektera ut någon speciell. 

Inte desto mindre är ovanstående journalistiska grepp de som vi funnit vara mest frekventa. 

 

Trots den skilda rapporteringen av Fi och Jl i Expressen och Aftonbladet har partierna en liknan-

de rapportering i inledningsskedet. Man kan t.o.m. se en viss positiv fördel för Fi. Då Fi bildades 

var opinionsrapporterna positiva och det fanns ett intresse för den f.d. vänsterledaren Gudrun 

Schymans nya parti. Inställningen till Jl var däremot ganska skeptisk. Detta övergick i en mer po-

sitiv rapportering i takt med att opinionsrapporterna pekade uppåt för Jl. Exempelvis tar Expres-

sen upp händelsen då Lundgren inte fick delta i SVT: s slutdebatt och försvarar indirekt Junilis-

tan. En polariserad bild målas upp, i vilken Lundgren ställdes mot SVT. Artikeln tar sig uttryck 

som ett försvar för ”den lille” mot ”den store”. Denna tendens i rapporteringen kan förklaras med 

hjälp av Lars Nords (2005) resonemang om hur medierna sympatiserar med vinnaren. Enligt ho-

nom är det alltså inte främst politisk tillhörighet som avgör mediebilden utan ett intresse att skild-

ra en vinnare positivt. Detta kan ses som en anpassning till den allmänna opinionen. Medierna 

kritiserar inte gärna en person eller ett parti som är omtyckt och på uppåtgående. Vidare är en ut-

veckling i fallet Junilistan att rapporteringen blev mer personifierad efter valsuccén 2004. Ex-

pressen använder rubriker såsom Jisses, nisse… I samma artikel får läsaren ta del av ”Super-

nisse- fakta”, en intervju som tar upp Nils Lundgrens sysselsättning maraton, uppgifter om hans 
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familj samt hur han firat valsuccén. Perifer information ur ett sakanalytiskt perspektiv. 

 

Vid en jämförelse mellan Expressen och Aftonbladet är en kännetecknande skillnad Aftonbladets 

insinuationer och undermeningar om Jl som ett elitistiskt direktörspart. Orden ”elit” och ”direk-

tör” förekommer såväl i tillspetsade rubriker som i analyser. Detta är en företeelse som inte åter-

funnits i Expressen och kan rimligen härledas till tidningarnas olika politiska värdegrunder. 

 

Efter den inledande neutrala/positiva fasen som är kännetecknande för båda partierna förändras 

mediebilden av Fi radikalt. Mediedrevet inleddes i september efter ett antal uppmärksammade 

avhopp som påstods bero på samarbetssvårigheter med Tiina Rosenberg. Rapporteringen har från 

båda tidningarna under hela hösten fokuserat på bråk och Tiina Rosenberg. Vidare är mediebil-

den tydligt präglad av medielogikens tekniker, i synnerhet intensifiering, personifiering och pola-

risering. Rapporteringen kom också att domineras av oväsentligheter kring personen Tiina Ro-

senberg, saker som har mycket svag koppling till Feministiskt initiativ. Exempelvis anklagades 

Rosenberg för plagiat av statsvetaren Johan Tralau i Expressen. Händelsen är i sig överdriven, då 

det senare visar sig att det handlar om en enstaka fotnot som hamnat på fel ställe. Ross & Byerly 

(2004) menar att medierna älskar att avslöja minsta misstag som en kvinnlig politiker gör. Vidare 

säger de att nyheter som har med kvinnor att göra ofta vinklas på detta sätt vilket gör att allmän-

heten vant sig och knappast reagerar över det längre.  

 

Händelsen visar vidare på hur medieuppmärksamhet sprider sig som ringar på vattnet. När en 

sensation är utagerad gäller det för journalisterna att gräva fram nästa sensationella uppslag. Re-

sultatet blir i detta fall att rapporteringen rör sig allt längre bort från den ursprungliga händelsen. 

Denna typ av rapportering liknar i hög utsträckning det fenomen som Hvitfeldt kallar politikens 

dramaturgi, politiska händelser som byggs upp runt intriger och som rymmer ett fåtal huvudper-

soner. Syftet är snarare att skapa uppmärksamhet än att ge politisk information. (2002:15).  

 

Ungefär hälften av artiklarna refererar till partierna som omtalad aktör. Denna fördelning förhå l-

ler sig lika för såväl Fi som Jl. Då partiernas representanter får uttala sig i artiklarna rör det sig 
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emellertid ofta endast om korta citat eller svar på journalisternas frågor. Längre intervjuer är säll-

synta. Dessa förekommer ofta i samband med Junilistans succéval och har då karaktären som per-

sonliga trivselreportage. Kännetecknande för artiklarna är hur citat och uttalanden ställs emot 

varandra i en polarisering. Vidare används lösryckta citat i syfte att intensifiera en händelse. I det-

ta avseende är Feministiskt initiativ överrepresenterat. Exempelvis radas Tiina Rosenbergs kon-

troversiella uttalanden upp efter varandra i  artiklar både från Expressen och Aftonbladet. 

 

Beror Fi: s negativa publicitet på en utbredd homofobi och kvinnoförakt i samhället som Gudrun 

Schyman hävdar? Frågan är givetvis för svår att leda i bevis i en C-uppsats men ändå värd att 

diskutera. Enligt den amerikanske medieforskaren Youngmin Yoon kan positiv härledas till, dels 

legitimitet hos journalistkåren, dels direktriktad PR. Det första inbegriper företeelser såsom käl-

lans budskap och dess konformitet till de sociala normerna. Detta är till viss del subjektivt då hu-

ruvida källan är sympatisk eller inte är beroende av journalistens personliga preferenser. Från 

Feministiskt initiativs håll kan detta tas som stöd för en feministfientlig journalistkår. Maud Edu-

ards (2002) hävdar att kvinnor som organiserar sig för att kämpa mot orättvisor ofta stöter på 

motstånd. Detta för att de styrande idag förespråkar den rådande ordningen där mannen har mak-

ten. Segregationen mellan könen riskerar att öka då de styrande känner sig hotade. Kvinnornas 

kamp riskerar alltså att få motsatt effekt. Det sätt som Aftonbladet och Expressen rapporterat om 

Feministiskt initiativ har som vi ser det förstärkt den bild som finns av kvinnor som irrationella 

och känslosamma (Wendt, 1996).  

 

I inledningsfasen fanns emellertid en nyfikenhet på Fi. De utmålades ibland som ett hot mot övr i-

ga partier. Publiciteten var ganska positiv. Detta ändrades som bekant under hösten. Till viss del 

har partiet sig självt att skylla. Exempelvis ville partiet i ett ingångsskede portförbjuda journalis-

ter från partimötet i september, vilket är en PR-taktisk katastrof. Dessutom har de framfört ankla-

gelser mot varandra i medierna, vilket uppfyller alla medielogikens tekniker på polarisering och 

intensifiering. Fi är inte ensamma om att få dålig publicitet. Exemplen är många på andra partier 

och människor som fått löpa gatlopp i medierna. Lars Ohly, Björn Rosengren, Sigvard Marjasin, 

för att nä mna några. Fi är fortfarande, med undantag för Schyman, nya i politiken. Ett alternativ, i 
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syfte att stävja negativ publicitet, hade varit tillämpandet av en mer marknadsanpassad politik. 

Den moderna politiken släpper mer och mer den gamla strategin att marknadsföra en på förhand 

etablerad politik. Den nyare typen av partier, de s.k. marknadsorienterade part ierna anpassar istäl-

let de politiska programmen till opinionens krav (Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, 2003:70). 

Detta kan kanske uppfattas som moraliskt främmande för en del men är nog en övervägning ett 

parti måste göra för att överleva i dagens politik. I Fi: s fall hade en fokusering på vardagsfrågor 

adresserat till lågavlönade kvinnor i offentlig sektor kunnat vara ett alternativ. Dessa är en stor 

grupp av potentiella väljare som vill ha ett parti som tar upp de vardagliga frågorna. HBT-

frågorna och förslag om könsneutrala namn får i detta avseende tills vidare ge vika. 

 

I ett avseende finns det emellertid en orättvis skillnad i rapporteringen mellan partierna. Fi har 

fått stå som representant för hela den feministiska rörelsen. Inga distinktioner mellan likhets- och 

särartsfeminism har gjorts. I samband med debatten och rapporteringen om Feministiskt parti har 

även feminismen som ideologi analyserats och kritiserats. Vi har inte upptäckt motsvarande i 

rapporteringen om Jl. Inga kritiska frågor kring vare sig decentralisering av EU eller det natione l-

la styret har gjorts. Vidare har inga frågor ställts kring partiets krav på höjd sysselsättning samt 

åtstramning av bidragsystemet gjorts. Ytterliggare en indikation på hur dramatisering av politiken 

åsidosätter frågor med lågt sensationellt värde. Detta stämmer väl in på Ross & Beyrlys (2004) 

resonemang om att medierna och politikerna inte alls är oberoende av varandra. De behöver var-

andra för att överleva, medierna behöver nyheter och partierna publicitet. De hävdar också att 

medierna följer det social-ekonomiska paradigmet som gynnar västerländska normer och den vita 

mannen.  

 

Uppsatsen har visat hur politisk rapportering kan vinklas med medielogikens hjälp i syfte att pub-

licera dramatiska nyheter. Givetvis vä cker detta journalistiska grepp frågor om demokrativärden 

och vilken bild av verkligheten som medierna förmedlar. De demokratiska valen är beroende av 

välinformerade väljare. Medierna har en viktig funktion att fylla i detta avseende i rollen som 

granskare och informationsspridare. En hårt vinklad medierapportering kan ses som ett hot mot 

en sådan funktion. Vidare väcker uppsatsen vissa frågor om kvinnor, politik och opinionsbild-
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ning. Hur behandlas kvinnliga politiker under politiska kriser jämfört med manliga politiker? Hur 

bidrar kvinnliga politiker till den politiska debatten? Hur påverkas opinionsbildningen av det allt 

mer kommersialiserade mediesystemet? Detta är viktiga frågor, som trots att de tidigare blivit 

grundligt undersökta, kräver fortsatt forskning i dagens förändliga medievärld. 
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 Bilaga 1 
 

Tiinas påhopp blev för mycket. Nu lämnar Susanne Linde Feministiskt initiativ 

 

ÖREBRO. Ännu en av grundarna lämnar Feministiskt initiativ. Sjukskrivna Susanne Linde, 50, 

orkar inte längre bli hånad av styrelsemedlemmen och professorn Tiina Rosenberg, 47.  

- Jag vill inte bli kränkt ideligen, säger Susanne Linde.  

I lördags morse gick Fi-grundaren Ebba Witt-Brattström till hårt angrepp mot Tiina Rosenberg i 

Fi:s styrelse.  

Upprörande uttalanden  

Uttalanden som "kvinnor som ligger med män är könsförrädare" hade chockat Ebba Witt-

Brattström. Men det är inte det enda yttrandet av Rosenberg som upprör omgivningen. Förra sty-

relseledamoten Susanne Linde från Arboga lämnar nu Fi på grund av Tiina Rosenberg.  

- Jag är en utbränd trebarnsmamma som vill representera alla vanliga kvinnor i Sverige. När jag 

på styrelsemötet i torsdags sa att jag kanske skulle sluta så sa Tiina Rosenberg: "Jag är glad att 

det inte är intelligensreserven som faller med dig."  

Flera började gråta  

- Jag blev så kränkt så jag började gråta, och det var flera andra som också gjorde det, säger Su-

sanne Linde.  

Hon hävdar att Rosenberg under lång tid kommit med kategoriska och kränkande uttalanden som 

punkterat arbetsglädjen i Fi:s styrelse.  

- Hon skrämmer mig. Hon kan stirra så hatiskt på en så det känns otäckt.  

Flera gånger har hon bett Gudrun Schyman göra något åt Tiina Rosenbergs härskartekniker.  

- Jag vet att Gudrun delar min syn på Tiina, men hon är rädd för att media ska skriva om bråk.  

I fredags kväll fick Tiina Rosenberg ett utbrott på en partikamrat som haft svårt att uttala tales-

personen Devrim Mavis namn.  

"Jävla rasist!" skrek Rosenberg och rusade ut ur plenisalen i Örebro.  

- Det var fruktansvärt. Man gör inte sånt! Men jag blev inte förvånad, säger Susanne Linde.  

Tiina Roosenberg gick i går kväll inte att nå för en kommentar.  
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POLITIK  

Cecilia Garme  

cecilia.garme  

@Expressen.se  

o Tiina Rosenbergs uttalanden:  

"Kvinnor som  

ligger med män  

är könsförrädare"  

En bra moderat  

är en död moderat  

"Heterosexuella kvinnor har en kollektiv skuld"  

Jävla rasist!  

"Fi ska inte vara ett trevligt tidsfördriv för medelklasskäringar"  

Jag är glad att det inte är intelligensreserven som faller med dig  

* * * * * 

Bildtext: 

"JAG VILL INTE BLI KRÄNKT IDELIGEN". Sjukskrivna trebarnsmamma Susanne Linde hoppar av Fi därför att 

hon inte orkar med Tiina Rosenberg. När hon annonserade detta sa Tiina: "Jag är glad att det inte är intelligensreser-

ven som faller med dig." Bilden är ett montage. Foto: PRESSENS BILD, CHRISTIAN ÖRNBERG 
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Bilaga 2 
 

 

Ebba väljer litteraturen  

 

Aftonbladet 5x 2005-08-24 

Sektion: Nyheter Del: ab Sida: 2  

 

 

Fakta: Ebba Witt-Brattström har inte längre tid för Feministiskt initiativ (Fi). Några veckor före 

Fi:s årsmöte hoppar hon av och försvinner till professuren i Södertörn. 

 

Förlusten är tung för Fi. Witt-Brattström var den sista förbindelselänken till de tre som skapade 

Stödstrumporna och till Grupp 8.  

Hon har djupa kunskaper om feminism och om utbildnings- och forskningsfrågor. Något motvil-

ligt tog hon på sig uppgiften att tala till mer borgerligt inriktade feminister.  

Witt-Brattströms beslut pekar på den grundläggande svagheten inom Fi. Feminismen är av avgö-

rande betydelse men kan inte frikopplas från klass-och andra ideologiska frågor. Fi är dessutom, 

lika lite som andra partier, befriat från konkurrens och motsättningar om ledarposterna. 

 

©Aftonbladet
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Vapentjänsten blir hemtjänst? - Feministiskt initiativ vill införa samhällsplikt  

 

Aftonbladet 2005-08-06 

Katarina Sternudd|Katarina Sternudd  

Sektion: Nyheter Del: ab Sida: 14  

 

 

Hemtjänst istället för vapentjänst. Nu kräver Gudrun Schymans kvinnoparti att den allmänna 

värnplikten blir allmän  på r iktigt. 

 

I sitt utkast till partiprogram har styrelsen för nystartade Feministiskt initiativ, Fi, dragit upp rik t-

linjerna för en framtida samhällsplikt.  

Till skillnad från dagens värnplikt ska samhällsplikten gälla alla.  

Se andra miljöer  

 Vi talar om allmän i ordets verkliga betydelse. Vi vill göra det möjligt för unga att se miljöer där 

de annars inte skulle vistas, säger förre väns-terledaren Gudrun Schyman, numera frontfigur i 

Feministiskt initiativ.  

Precis som lumpen ska samhällsplikten pågå i ungefär ett år och gälla unga människor mellan 18 

och 25 år.  

Möjlighet att välja  

Vapentjänsten blir kvar som en valmöjlighet inom samhällsplikten.  

Men dessutom ska jobb inom vård och omsorg, miljövård och katastrofhjälp ingå.  

 Vi har inte tagit ställning till om vi ska avskaffa militärtjänsten eller ej. Men detta är ett steg mot 

ett förändrat säkerhetstänkande som sätter kvinnor och barn i centrum, säger Gudrun Schyman.  

Fram till 1995 omfattade det svenska civilförsvaret en stor del av den manliga befolkningen och 

även många kvinnor.  
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Idag utbildas bara något tusental personer i vapenfri militärtjänst och som frivilliga hjälparbetare 

i kommunerna.  

"Det blir för dyrt"  

Hans C Pettersson, förste vice ordförande i Civilförsvarsförbundet, tycker att förslaget om en 

allmän samhällsplikt är sympatiskt, men tvivlar på att det fungerar.  

 Det blir för dyrt. Vi har inte ens råd med den verksamhet vi har idag, säger han.  

Vil slopa landsting  

Slutversionen av Fi:s program för "prioriterade politiska krav" presenteras vid organisationens 

första årsmöte i september.  

Andra kontroversiella förslag som medlemmarna ska ta ställning till är slopandet av landstingen, 

sex timmars arbetsdag och en ny tuffare våldtäktslag.  

 

Bildtext: VÄRNPLIKT I VÅRDEN Gudrun Schymans kvinnoparti, Fi, kräve r att den allmänna värnplikten ersätts 

av samhällsplikt. Daniela Wilks, 23, jobbar extra inom hemtjänsten på Riddarsporrens äldreboende i Stockholm. Hon 

tycker att förslaget om allmän samhällsplikt är bra. Foto: MAGNUS SANDBERG, ANDREAS ENB USKE 

 

©Aftonbladet 
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Feministparti lockar fler i ännu en mätning  

 

Aftonbladet 2005-04-09 

Sida: 8  

 

 

Ytterligare en opinionsmätning ger nylanserade Feministiskt initiativ (FI) höga siffror. I Göte-

borgs-Posten/Sifos mätning ha r 1000 personer svarat på frågan om de skulle rösta på FI om initi-

ativet blir ett parti i valet 2006. 

 

Tre procent svarade att det är mycket troligt att de skulle göra det, och tio procent svarade att det 

är ganska troligt.  

Av dessa 13 procent kommer en tredjedel från vänsterpartiet och nästan lika stor andel från mil-

jöpartiet.  

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger till GP att FI, trots en 

akademisk framtoning, har sitt starkaste stöd bland LO-medlemmar.  

(TT-Aftonbladet) 

 

Bildtext: Väljarmagneter. 

 

©Aftonbladet 
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"Jag har fallit för Fredrik Reinfeldt"  

 

Aftonbladet 5x 2005-09-18 

tafsar på makten|tafsar på makten  

Sektion: Nyheter Del: ab Sida: 20  

 

 

Belinda Olsson möter de som har makt över våra liv och tankar. Först ut: Sofia Karlsson, utskälld 

talesperson i Feministiskt initiativ. 

 

belinda.olsson@Aftonbladet.se  

Vilken typ av feminist är du?  

Jag är radikal med lite krydda av queer feminism.  

Ge mig några skelett ur din garderob.  

Nä, jag tror inte att jag har några " det enda är väl att jag har knullat runt en hel del. Men ingen är 

ju intresserad av det. Du får fråga Ebba, om mina skelett " nä, jag skämtade bara.  

Vad tänkte du under Fi-kongressen när du hörde att Ebba Witt-Brattström kallat dig farlig för fe-

minismen?  

Hon hade ju sagt saker i flera veckor " det kändes mest sorgligt.  

Hon sa att du är ung, arg och vill göra karriär nu. Är inte det bra?  

Det är ju en korrekt beskrivning, det är mer motivet som gör mig förbannad, att jag skulle göra 

vad som helst för makt. Det stämmer inte.  

Nä, jag har väl tittat på någon film någon gång, jag såg en lesbisk film , den tyckte jag var bra. 

Men porr är lika med kvinnoförtryck, det är de uppfläkta fittorna och stora brösten. Porr kan vara 

bra, men inte som det är i dag.  

Men om du sett så lite traditionell porr, hur kan du ha en så säker uppfattning?  
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Jag lyssnar på dem som är mer insatta " jag har svårt att föreställa mig att det finns så mycket bra 

porr. Om tjejer fick vara mer aktiva i porrfilmerna, kanske.  

Men, när tjejer är aktiva kallas det ändå kvinnoförnedrande.  

- Jag håller med om det. Svaret på dina frågor tyder väl på att jag inte är så jätteinsatt " Det är 

minerat område för en feminist " nu känner jag att jag kommer bli hängd när den här artiklen 

publiceras " Sa jag något bra om porr förresten?  

Är du rädd för Tiina Rosenberg?  

Haha " inte nu längre "  

Kan man specialmedieträna henne?  

Jag tror att det är lönlöst. Hon är en fantastisk kvinna men det är mycket känslor.  

Vad är det värsta hon har kallat dig?  

Jag fick någon avhyvlning när jag sa något fel om HBT-frågor "  

Studentkärring?  

Haha " Hon blev skitförbannad i alla fall. Att jag var så gammal nu att jag borde förstå att det 

handlade om riktig politik.  

Om Fi vann valet, vem vill du se som statsminister?  

Jag ska säga mig själv kanske så jag framstår som så maktgalen som det sägs " haha. Men hellre 

mig själv än Göran Persson.  

Gick Radical Cheerleaders över gränsen med sin ramsa om att "klippa snoppen av män"?  

Nej det tycker jag inte! Och raden handlade om ett våldtäktsbrott. De skulle ju inte klippa av 

våldtäktsmän snopparna i verkligheten.  

Om en vit kille skriver en ramsa om att bli nerslagen av en svart man och nu hatar svarta. Är det 

okej?  

Nej. Det är inte samma sak tycker jag. En vit man är fortfarande överordnad den svarta mannen.  

Min feminism kommer av egna upplevelser i högstadiet och gymnasiet, precis som de 17-åriga 

tjejerna i Radical Cheerleaders. Att bli spottad och trampad på, bokstavligen och av ord. Det kan-

ske är min egen revansch jag ser när de här tjejerna tar plats och ja, då tycker jag att vi måste till-

låta det.  

Vem gillar du bäst av de andra partiledarna?  
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Jag måste erkänna att jag fallit för Fredrik Reinfeldts charm, precis som a lla andra.  

MAKTFAKTOR/Sofia Karlsson  argast i Fi  

Fakta:  

Brukar du titta på porr?  

Namn: Sofia Karlsson. Ålder: 28 år. Aktuell: Nyvald talesperson för kvinnopartiet Feministiskt 

initiativ, en av orsakerna till att Ebba Witt-Brattström lämnade partiet. Maktfaktor: Stigande. 

Några lyckade maktkamper till och ett succéval kan göra den mycket hög. 

 

Bildtext: "JAG SKA HÅLLA EBBA" Sofia Karlsson tittar först lite skeptiskt på min medhavda Ebba Witt-

Brattström-bild. Men om vi pratar om henne borde hon få vara med, säger jag. Okej, men då ska jag hålla henne, 

säger Sofia.Foto: KRISTER HANSSON 

 

©Aftonbladet 

 

 

 

 
 

 

 
 


