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I. Inledning 

 

När den före detta The Smiths-sångaren Morrissey 1988 lakoniskt och återkommande sjöng 

”When will you die” var det ett oerhört laddat ögonblick. Vem var denna person som 

popikonen önskade livet ur? Det visade sig att texten var oerhört politiskt laddad. Sången 

hade namnet ”Margaret on the gulliotine” och har ett klart budskap om popikonens åsikter om 

den dåvarande brittiska premiärministern – Margaret Thatcher. Morrissey var inte ensam om 

dessa ganska så extrema åsikter, han var bara en i mängden av de brittiska musiker och 

artister som gick till attack mot Thatcher och hennes styre. Det är nog få politiker som har gett 

upphov till så mycket protest inom musiken. Ett annat exempel är John McCullagh  ”I`ll 

dance on your grave Mrs Thatcher”, även det ett exempel på protest mot en ledare som av 

många som sågs som den värsta tyrannen som England någonsin haft. Men samtidigt sågs 

Thatcher som en räddare av många som med sina hårda förslag räddade en engelsk ekonomi 

som nästintill nått botten. Från båda sidor går det att säga att Thatcher var en ledare som 

berörde. Ingen var likgiltig inför hennes politik eller person. 

   Hur såg då Sverige på Thatcher? Hur framställde den svenska pressen denna mäktiga 

kvinna? Det är detta som jag ämnar undersöka i kommande uppsats. Det som gör Thatcher 

intressant är dels hennes person, men kanske framförallt hennes politik där hon kom att bli 

ansiktet utåt för den nyliberala politik som allt mer kom att prägla Europa under hennes år vid 

makten.  

   Thatcher är även värd att studera ur den synvinkeln att hon är kvinna. När hon blev brittisk 

premiärminister år 1979, var hon det första folkvalda kvinnliga statsöverhuvudet i Europa. 

Det som jag vill undersöka är hur den svenska pressen framställde Thatcher, fanns det en 

gemensam bild eller skiljer sig bilden mellan tidningar av olik politisk färg? Skiljer sig bilden 

av Thatcher från den bild som ges av kvinnor och kvinnliga ledare, eller är den densamma? 

Går det att se någon form av förändring i hur Thatcher framställs eller finns det en bild som är 

genomgående under hela hennes politiska karriär? 

 

 

II. Forskningsläge 

 

Jag vill förtydliga redan nu att med begreppet medier, avser jag i första hand pressen. 

Begreppet media kan uppfattas som aningen svårdefinierbart. Det kan innehålla andra 

medieformer som exempelvis radio och TV, och idag kan även begrepp som sociala medier 

tas upp. Men i detta fall så syftar jag främst på pressen.  

 

Det finns mycket forskning som berör Thatcher och hennes politiska gärning. För denna 

uppsats så är kanske inte forskning kring Thatcher det allra viktigaste. Jag har valt att 

fokusera på två olika forskningsområden som jag anser är relevanta för denna uppsats. Den 

ena belyser kvinnobilder i media. I detta försöker jag att hitta olika stereotyper av kvinnor 

inom media. Dels sådana som är allmänna och som kan ses som generella 

kvinnoframställningar i media.  

   I den andra delen försöker jag att belysa området politik och media. Inom detta område tar 

jag bland annat upp mediernas makt, den makt som brukar kallas för dagordningsmakten. Jag 

försöker även att gå igenom hur mediernas förhållande till politiken har förändrats och hur 

politiken har fått ompröva sina strategier för att nå ut bättre inom media. Slutligen tar jag även 

upp forskningen kring den högervåg som skedde inom den allmänna debatten i Sverige under 

1980-talet. En högervåg som kom att präglas av nyliberala idéer. 
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Kvinnobilder i medierna 

 

Under denna del kommer dels bilder av hur kvinnor i allmänhet framställs i media att tas upp, 

tyngdpunkten kommer dock att fästas vid kvinnliga politiker och hur de framställs i media. 

Just detta område är i Sverige ett ganska outforskat, den som har mest beröringspunkter med 

denna inom svensk forskning är Anja Hirdman, som har undersökt hur manligt och kvinnligt 

framställs i Fib Aktuellt och Veckorevyn. Den internationella forskningen är däremot mycket 

större och bredare.  

   Kvinnans kropp och ansikte har under årens lopp kommit att bli viktig för tidningar i deras 

mål att nå ut till en bredare målgrupp. Kvinnan har sexualiserats i medierna, det kvinnliga 

leendet har använts som ett lockbete för manliga läsare. Det kvinnliga leendet ses som ett 

viktigt redskap för att bygga upp en relation mellan tidningen och den manlige läsaren.
1
 

Carolyn M. Byerly och Karen Ross menar att kvinnan så länge som medierna har funnits 

framställts antingen som ett subjekt eller som en aktör i samhället. 
2
 De visar att det finns tre 

olika roller som är överrepresenterade när det gäller i kvinnor i media: som offer, mödrar eller 

hustrur. 
3
  

   Anja Hirdman är också inne på att kvinnan är ett mycket sexualiserat objekt i pressen. 

Hirdman som främst undersökt Veckorevyn och Fib aktuellt, menar att kvinnokroppen är ett 

motiv som ofta används och som får stå som uttryck för många olika saker beroenden på 

publik och sammanhang. Den kan illustrera kvinnans frigörelse men även vara ett uttryck för 

mannens överordning.
4
 

   Rosalind Gill visar i sitt verk Gender and the media (2007) att kvinnliga politiker framställs 

på ett annat sätt än sina manliga motsvarigheter. Enligt Gill så tas oftare deras ålder upp i 

artiklar liksom deras relationer. Kvinnans privatliv blir i större utsträckning ett allmänt 

intresse än deras manliga motsvarigheter.
5
 Gill menar att manliga skribenter och journalister 

ibland antar en faderlig ton mot kvinnliga politiker. Centralt i hur kvinnliga politiker 

framställs är att det läggs mycket stor vikt vid deras utseende. Som exempel tas upp att en 

politisk reporter kommenterat en kvinnlig politiker hårfärg med orden: ”hon ser mycket 

blondare ut idag”, något som enligt Gill inte skulle ske om det var en manlig politiker som det 

talades om.
6
 Gill menar även att kvinnliga politiker ofta framställs som att de väljer att 

prioritera karriär framför familj. Kvinnor uppmålas som en familjeförrädare som väljer 

karriären framför sina ”egentliga” plikter, nämligen att ta om hand sin familj. 
7
 

   En annan stereotyp som Gill lyfter fram är den att kvinnor som verkar inom den politiska 

sfären är typiska ”ja-sägare”. Kvinnorna har fått sin plats i politiken därför att de säger ja till 

männens åsikter. Valet av kvinnor skulle alltså inte baseras på deras kompetens utan på att de 

är lojala mot ledaren. Och att de kan hjälpa denne (det är främst när det är manliga ledare som 

valt ut kvinnliga medarbetare, som diskussioner som denna tar plats i medierna) att behålla 

makten.
8
 

   Pippa Norris vill i texten Women leaders worldwide visa att kvinnliga politiker oftast 

framställs med hjälp av en sexuell lins. Genom denna sexuella lins så ses många av de 

markörer som även Gill tar upp. Norris tar även upp att vissa politikområden presenteras som 

                                                           
1
 Holland, Patricia (2004), “The politics of the smile – “soft news” and the sexualization of the popular press”, I 

Carter, Cynthia & Steiner, Linda (red) Critical readings: Media and Gender, s.78f. 
2
 Byerly, Carolyn M. & Ross, Karen (2006) Women & Media – A critical introduction, s.37. 

3
 Byerly & Ross (2006), s.40. 

4
 Hirdman, Anja (2001) Tilltalande bilder –genus, sexualitet och publiksyn i veckorevyn och fib aktuellt, s. 246. 

5
 Gill, Rosalind (2007), Gender and the media, s.117. 

6
 Gill (2007) , s,117. 

7
 Gill (2007), s.118. 

8
 Gill (2007), s.119. 
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mer kvinnliga, och ses som de områden som kvinnor helst bör ägna sig åt. Dessa är: 

hälsopolitik, familjens välbefinnande och utbildningspolitik.
9
 Norris tar även upp tre typer av 

berättelser som brukar vara överrepresenterade när kvinnliga politiker bevakas: Den första är 

det kvinnliga genombrottet inom detta område skrivs det ofta om ”the first women” det vill 

säga den första kvinnan på en post. Den andra typen är kvinnan som outsider, inom denna 

menas det att kvinnan har lite sämre erfarenheter än männen. Den tredje typen är kvinna som 

en ”agent of change”, med detta så menas det att kvinnan är den inom politiken som ska rädda 

den från tveksamheter som exempelvis korruption.
10

 

   Annan forskning kring kvinnliga politiker visar även den på att kvinnan och mannen 

framställs på olika sätt. Karen Ross och Annabelle Sreberny visar bland annat att i 

valkampanjen om ledarskapet inom Labour 1994 tog medierna klart och tydligt ställning för 

Blairs kandidatur. Blairs motkandidat Margaret Beckett utmålades som en ensam och otrevlig 

typ, medan Blair målades ut som en vänlig person, med stor en stor skara vänner. Ross och 

Sreberny finner inga andra anledningar till detta än att Beckett är kvinna och Blair är man. De 

menar att medierna gör detta på grund en strategi som går ut på att marginalisera och 

trivialisera kvinnor.
11

    

   Sammantaget kan det sägas att framställningen av kvinnor i media allmänhet och mediernas 

framställning av kvinnor inom politiken skiljer sig från framställningen av männen. Kvinnan 

objektifieras i större utsträckning än mannen. Kvinnan bedöms mer utefter sitt kön och sin 

livssituation. Kvinnokroppen blir ett uttryck för ett antal olika maktordningar, bland annat den 

kvinnliga frigörelsen men även för mannens högre ställning i förhållandet mellan könen. Det 

finns även ett antal former av berättelser som kvinnliga politiker oftast framställs i. De tre 

vanligaste är kvinnan som outsider, kvinnan som den första på sin post och kvinnan som 

agent för moralisk förändring. Kvinnor i största allmänhet hamnar även de ofta i ett antal 

roller när de framställs i media, dessa är rollen som offer, moder och hustru. 

 

Medienas makt – att sätta dagordningen 

 

Mediernas makt att bilda opinion har en stor påverkan på den vanliga människan. Kent Asp 

visar att medierna har en viktig roll i att skapa en verklighetsbild som mediekonsumenterna 

förhåller sig till. Medierna spelar en viktigare roll i denna process än vad till exempel folk i 

den närmaste omgivningen gör.
12

 

  Ledarsidan bör ses som pressen i Sverige viktigaste politiska plattform. Lars Nord visar i 

Vår tids ledare (2001) att ledarsidor blir viktigast i valtider. Det är då som tidningsens 

politiska färg blir som allra mest tydlig och tidningarnas partipolitiska färger syns.
13

 En annan 

viktig punkt som Nord vill framhålla är att politiska partier beskrivs på olika sätt beroende på 

opinionen. Partier som har goda opinionssiffror skrivs mer positivt om än partiet som befinner 

sig i nedgång. Nord vill likna ledarsidorna vid en trogen ståplatspublik, vilka är mest trogna i 

medgång och mest kritiska i motgång.
14

 Dock ska det betonas menar Nord att bundenheten 

mot partierna har minskat i den svenska dags- och kvällspressen.
15

 Men som Nord även 

påpekar så är ett av de allra största problemen för ledarskribenten att hålla sig mellan 

tidningens politiska hållning och det journalistiska oberoendeidealet.
16

 En annan tendens som 
                                                           
9
 Norris, Pippa (1997) Women as national leaders, i Norris, Pippa (red) Women, media, and politics, s.153 

10
 Norris (1997), s.161. 

11
 Ross, Karen & Sreberny, Annabelle (1996) Women in the house: Media representation of british politicians, i 

Srebreny; Annabelle & van Zoonen, Liesbet (red), Gender, politics and communication, s.93. 
12

 Asp, Kent (1986), Mäktiga massmedier – studier i politisk opinionsbildning, s.351. 
13

 Nord, Lars (2001), Vår tids ledare – en studie av den svenska dagspressens opinionsbildning.S.133f. 
14

 Nord (2001), s.140f. 
15

 Nord (2001), s.209f. 
16

 Nord (2001), s.218. 
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Nord tar upp är ledarsidorna allt mer präglas av marknadsåsikter, det vill säga åsikter som är 

stora och allmänna inom opinionen.
17

 

   Sammanfattningsvis så visar forskningen att medierna skapar en bild av samhället som 

mottagargruppen ska ta del av och konsumera. Medierna bidrar i och med detta till att skapa 

opinion. I detta opinionsbildande har pressens ledarsidor en viktig roll. Det är på ledarsidorna 

som pressen har sin politiska ventil, där de kan lufta sina åsikter. Detta blir som allra mest 

tydligt i valtider då ledarsidorna blir en tydlig kanal för tidningens politiska åsikter.  

    

Politikens förändrade roll i en föränderlig media 

 

Gunnela Björk menar att politik och media är två av varandra beroende komponenter. Björk 

som har undersökt Olof Palme och i och med detta även den svenska socialdemokratin visar 

att detta parti ständigt tvingades till förändringar i hur de arbetade med sina mediestrategier.
18

 

Hon visar på att Palmes framgång mycket kan sägas bero på dennes strategier att nå fram till 

väljarna genom medierna. Medierna blev med andra ord beroende av Palme för att få bra 

nyheter och Palme behövde medierna för att nå ut med sitt budskap till väljare och 

sympatisörer. 

   Den tidiga politiska journalistiken i Sverige hade präglats av en partisk rapportering, den 

politiska färg som tidningarna hade var tydlig i den dagliga nyhetsrapporteringen. En 

socialdemokratisk tidning skildrade socialdemokratiska händelser på ett positivt sätt och en 

konservativ tidning skildrade konservativa handlingar på ett positivt sätt.
19

  Under 60 talet 

kom dock en förändring inom yrkeskåren, och krav på objektivitet började krävas från 

flertalet håll. Journalistyrket kom allt mer att professionaliseras. Medierna kom att allt mer bli 

fria från sina tidigare politiska ställningstaganden.
20

 

   Detta var något som politiker under 1960- 70- och 80-talet var tvungna att anpassa sig till. 

Medierna blev inte endast något som förmedlade politiska händelser, utan en viktig kanal och 

hjälpmedel för politikerna att nå ut till sina väljare och sympatisörer. Just denna tid kom detta 

att ställas extra på sin spets, då det mediala utbudet i förhållande till det vi har idag var 

begränsat. Politikerna kunde med hjälp av medierna nå ut till stora delar av befolkningen.
21

 

   I och med mediernas växande betydelse kom politikerna i allt större utsträckning att tävla 

om vem som hade mest plats i media. Kent Asp talar om en ”politikens medialisering”. Med 

detta menar Asp att medierna har fått en allt större makt över politiken då det är medierna som 

framförallt står för politikernas kontakter med befolkningen. Medierna har i och med detta allt 

mer kunnat bestämma över vad som politikerna ska säga och hur de ska agera. De blir en 

slags kohandel, där medierna ger politikerna utrymme och där politikerna ger medierna något 

som de vet är intressant att rapportera om.
22

 

   Asp talar även om en förändring under 1970- och 1980-talet där politikerna kom att anpassa 

sig mer till mediernas snabbare tempo. Bland annat så talar Asp om ”clear-cut issues”, med 

vilket menas att politikerna på grund av sitt behov att komma fram i medierna allt mer jagar 

snabba vägar till uppmärksamhet. Detta gör de genom att diskutera generella sakfrågor och 

gärna stora aktuella problem. I och med detta menar Asp att politiken allt mer polariseras och 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Björk, Gunnela (2006), Olof Palme och medierna, s.301. 
19

 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela & Weibull, Lennart (2008), Massmedier – Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern, s.252. 
20

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2008), s.255. 
21

 Björk (2006),  s.305. 
22

 Asp (1986), s.359. 
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att politiker och partier mer och mer framställs som varandras motsatser i olika sakfrågor, 

trots att detta inte alltid behöver vara fallet.
23

 

   Sammanfattningsvis har journalistens roll genom historiens gång förändrats i Sverige. I och 

med detta har även politikens roll i medierna ändrats. Tidigare hade pressen varit ganska så 

tydliga när det gällde partipolitiska ställningstaganden. Något som dock förändrades i och 

med att journalistyrket professionaliserades och krav på objektivitet höjdes inom yrkeskåren.  

Kent Asp talar om en medialiserad politik. Detta innebär att politikerna allt mer måste anpassa 

sig till medierna och använda sig av press, radio och tv för att nå ut till sina väljare och 

sympatisörer. Det innebär även att politikerna måste anpassa sig till de villkor som medierna 

sätter upp, som exempel måste politikerna i och med detta försöka att vinna snabba vägar till 

uppmärksamhet i medierna. 

   

Den allmänna opinionen i Sverige svänger åt höger 

 

Kristina Boréus visar i sin avhandling Högervåg att det inom den svenska rikspolitiken 

skedde en förflyttning åt höger under 1980-talet. Detta syntes både i riksdagsdebatter samt i 

debatterna på dagstidningarnas debatt samt ledarsidor. De idéer som då främst kom fram var 

nyliberala. Konservativa värderingar fick även de göra plats för de nya idéerna. Högervågen 

inom den svenska politiken var alltså nyliberal. Något egentligt datum eller händelse för 

denna förskjutning av den allmänna debatten presenteras aldrig. Det som Boréus pekar på är 

snarare en stegvis förändring, en process som växte fram under hela 1980-talet.
24

 Boréus 

menar att den nyliberala vändningen inom de svenska debattarenorna främst kom att präglas 

av en mer kritisk syn på den offentliga sektorn, med krav på fler privata lösningar och 

nedskärningar inom den offentliga sektorn. Det privata ägandet var även det något som allt 

mer lyftes upp på agendan. Det talades även om skattesänkningar, då skatten sågs som en 

börda.
25

 

   Dagstidningar som Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) kom att anpassa sig 

till denna förändring och kom att anta den nyliberala vågen.
26

 

   I pressens och politikerns språkbruk visar även Boréus att en förändring har skett, hon 

menar att ord som ”rättvisa” och ”frihet” under den nyliberala vågen kom att få en större 

tyngd, medan tidigare laddade ord som ”demokrati” och ”jämlikhet” kom att tappa lite av sin 

betydelse.
27

 

   Mot 1980-talets slut hade den nyliberala ideologin vunnit total mark. Med detta sagt menar 

Boréus inte att den har vunnit fullständig hegemoni över de svenska debattarenorna, men att 

nyliberalismen styr debatterna. Marknadsekonomin är ohotad som alternativ för ekonomiskt 

system. I debatten om hur ekonomisk tillväxt skapas så finns det nu bara ett alternativ.
28

 

   Om denna period så kan det sammantaget sägas att den allmänna debatten och opinionen 

kom att ta ett steg åt höger i Sverige under 1980-talet. Nyliberala idéer blev de dominerande 

på ledarsidor och i det politiska samtalet. Både konservativa och vänsterpolitiker tog till sig 

mer nyliberala idéer. 

 

 

 

 

                                                           
23

 Asp (1986), s.360ff. 
24

 Boréus, Kristina (1994), Nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig debatt 1969-1989, s.143. 
25

 Boréus, (1994), s.307. 
26

 Boréus, (1994), s.115. 
27

 Boréus, (1994), s.308. 
28

 Boréus, (1994), S.309f. 
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Sammanfattning av forskningsläget 

 

I forskningsläget har det presenterats forskning rörande kvinnobilder i medierna, mediernas 

makt, den förändrade pressen och den nyliberala ideologin som kom att bli den ledande 

ideologin på svenska debattarenor under 1980 talet. 

   Kvinnor beskrivs ofta i medierna som objekt. Deras relationer och utseende är oftast 

viktigare än i framställningen av män. Kvinnan framställs ofta som offer, moder eller hustru i 

medierna. Kvinnliga politiker skrivs in i tre typer av berättelser dessa är: kvinnan som 

outsider, kvinnan som den första på sin post och kvinna som agent för moralisk förändring. 

   Medierna har en oerhört betydelsefull roll när det gäller att skapa bilder för sina läsare. Det 

är genom medierna som människor bildar sin uppfattning om vad som sker i deras omvärld. 

Medierna är med andra ord opinionsbildare. Ledarsidorna är den viktigaste kanalen för 

åsiktsventilering. Ledarsidorna som är pressens politiska plattform. Forskningen visar på att 

ledarsidorna blir som mest politiskt betydelsefulla i valtider. 

   Villkoren för den svenska pressen ändrades under 1960-talet. Krav på professionalisering 

och objektivitet höjdes inom yrkeskåren. Förändringen ledde till att politiker fick ändra sina 

strategier i hur de ska nå ut till sina målgrupper. Inom forskningen talas det om en 

medialiserad politik. Detta innebär att politikerna har fått anpassa sig till det snabba tempo 

som råder i medievärlden.  

   Den svenska offentliga debatten kom att under 1980-talet ta en tydlig sväng åt höger. Såväl 

tidningar som politikska partier riktade in sig allt mer på frågor som hade en tydlig liberal 

prägel. Denna epok kom att kallas för den nyliberala vågen eller högervågen. 

 

III. Problem, syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna text är att undersöka hur Margaret Thatcher framställdes i svensk press dels 

som privatperson och dels som politiker, och därmed även hennes politik. Undersökningen 

gäller åren 1975-90, den tid då Thatcher befann sig i maktens absoluta centrum. Det var också 

en tid då den allmänna opinionen svängde från en vänstervåg till en högervåg i såväl Sverige 

som internationellt.  

 

Min övergripanda fråga blir alltså: Hur framställs Margaret Thatcher i svensk press under 

perioden 1975-90? 

Med underfrågorna: 

- Hur beskrivs hennes person och personlighet i nyhetsartiklar respektive ledarartiklar? 

- Hur beskrivs och bedöms hennes politik i ledare och på nyhetsplats? 

- Skiljer sig framställningen av Thatcher mellan socialdemokratiska Aftonbladet och 

borgerliga Svenska Dagbladet? 

- Sker det någon förändring i synen på Thatcher, i och med högervågen? 

 

Material och källkritik 

 

Mitt källmaterial består av artiklar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Materialet består 

av nyhetsartiklar, ledarartiklar, karikatyrer, bilder samt ett antal krönikor. Eftersom jag inte 

ämnar undersöka verkligheten som den är, utan som den uppfattas av tidningarnas skribenter 

så blir det svårt säga om källmaterialet är bristfälligt. Den största risken som jag tagit i 

undersökningen är att inkludera ett antal krönikor. Dessa texter säger mycket om Thatcher 

och skribenten uttrycker åsikter om henne. Jag vill dock framhäva att de krönikor som jag har 

undersökt stämmer överrens med de åsikter som förmedlas på tidningarnas ledarsidor. Något 

som annars bör uppmärksammas när det gäller krönikor. 
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   Medierna gör inte alltid en framställning av verkligheten, och de texter som jag kommer att 

undersöka inte alltid ger en verklig bild av Thatcher. Utan det är de som styr medierna väljer 

vad som ska vara med i en tidning. Och även fast tidningar drivs av objektivitetsideal, så bör 

det understrykas att det kan skarvas i sanning på grund av vissa faktorer. Tidningar som 

exempelvis Aftonbladet som inte har en stor prenumerantskara drivs av krafter om att vara 

säljande genom exempelvis en ”smaskig” rubrik. En händelse kan i och med detta målas upp 

som värre och större. SvD som har en stadig skara prenumeranter behöver inte använda sig av 

dessa strategier i samma utsträckning. Skillnaden mellan tidningarna finns inte endast i hur 

deras utgivning sker. De är även två olika typer av tidningar, Aftonbladet är en kvällstidning 

och Svenska Dagbladet är en morgontidning.  

   En annan viktig skillnad mellan tidningarna att poängtera är att de har olika politiska 

förtecken. Aftonbladet är socialdemokratisk medan Svenska Dagbladet är högerorienterad. 

Detta är något som främst syns på ledarsidor men som även kan till uttryck i den vanliga 

nyhetsrapporteringen.  

 

 

Metod 

 

Den metod som jag kommer att arbeta utefter är kvalitativ. Det jag vill undersöka är hur 

texterna framställer Thatcher. Vissa kvantitativa drag finns då jag redogör för hur många 

artiklar som ges under varje period.  

   Det bör även klargöras att jag inte kommer att analysera alla artiklar från perioderna. Jag 

kommer endast analysera de artiklar som jag anser bidrar till min undersökning.  

   Jag avser att vara så systematisk som det bara går i min undersökning. Ett schema har 

utarbetats. Min undersökning kommer att vara kronologisk. Jag går igenom artiklarna utefter 

publiceringsdatum och händelse. Först presenteras ledarartiklar och krönikor i SvD, därefter 

presenteras nyhetsartiklar och förstasidor. Efter det sker samma procedur med AB:s texter. 

    Jag har valt att placera krönikorna i samma kategori som ledarartiklarna, då dessa 

presenterar en hållning och ståndpunkt. Dock så står sällan krönikorna/kommentarerna på 

ledarsidan, utan de är oftast placerade på nyhetssidorna. Fokus i mina analyser av artiklarna är 

till att börja med rubriken, sedan ingressen och därefter kommer jag att gå igenom partier i 

texterna med beskrivningar och omdömen. Som hjälpmedel i mina analyser av artiklarna så 

kommer jag till viss del använda mig av de verktyg och markörer som jag fått från framförallt 

forskningsläget. Allra mest syftar jag här till Gill, då hon menar att kvinnliga politiker 

framställs ofta utefter utseende, relationer, familjeliv etc. I nyhetsartiklarna kommer jag 

främst att leta efter beskrivningar av Thatchers utseende och person i ledarartiklarna kommer 

jag att främst söka efter omdömen av Thatchers politik. När jag gått genom en tidning under 

en period så följer en sammanfattning av vad som är de stora dragen i tidningens rapportering.  

Varje händelse avslutas med en jämförelse mellan båda tidningarnas ledare och sedan mellan 

tidningarnas nyhetsartiklar. Varje period kommer även att inledas med en kort lägesrapport 

om vad som egentligen händer under den period som undersöks. Detta för att sätta in läsaren i 

vad som hände under den period som undersöks. 

 

Avgränsningar 

 

Jag har valt att bygga min undersökning på fyra olika händelser under Thatchers tid som 

politiker: när Thatcher väljs till ledare för tories, när Thatcher väljs till premiärminister, 

Falklandskriget och slutligen när Thatcher avgår. Jag har vid varje tillfälle undersökt två 

veckor i varje tidning , en vecka innan händelsen och en vecka efter händelsen. I fallet 

Falklandskriget så har jag gjort denna typ av genomgång vid både krigets inledning och slut.  
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Det leder till att jag undersöker totalt 20 veckor och därmed tio veckor i varje tidning. Och tio 

veckor är givetvis ingenting när det gäller en politisk karriär som varade i nästan ett halvt 

sekel. Men för att begränsa sig och göra undersökningen genomförbar så är detta en 

nödvändig avgränsning 

   De perioder som jag alltså undersöker är hämtade från 1975, 1979,1982 samt 1990. Detta 

leder till att det blir ett glapp på nästan åtta år mellan den tredje och den fjärde epoken. En 

inte helt optimal lösning. 

   Jag har valt dessa perioder eftersom jag tycker att dessa är de viktigaste under Thatchers 

politiska karriär.  

   1975 när Thatcher valdes till ledare för tories.   

   1979 Thatcher blev premiärminister för Storbritannien. Det var här som tiden med Thatcher 

började ordentligt. 

  Falklandskrigen 1982 var den första riktiga prövning som Thatcher ställdes inför som 

politisk ledare för Storbritannien.  

   Thatchers avgång 1990 ser jag även den som en naturlig del av min undersökning. Det är 

här det skulle göras någon form av bokslut över hennes tid vid makten. 

 

 

IV. Bakgrund 

 

I bakgrunden kommer svensk politik, den svenska pressen samt Storbritannien under perioden 

och Margaret Thatcher presenteras. 

 

Sverige under perioden 

 

Svensk politik kan under den senare hälften av 1900-talet delas in i tre olika faser: 

Samförståndet om välfärdsstaten, vänstervågen och högervågen. Samförståndet började växa 

fram under 1950-talet i samband med att den svenska exporten började växa, och en tid av 

ekonomiskt välstånd började. Det fanns vissa konfliktpunkter mellan de politiska partierna 

men för det mesta så rådde det enighet mellan dem.
29

 Det var detta samförstånd som kom att 

lägga grunden till det svenska välfärdsundret. Det goda ekonomiska läget och de positiva 

framtidsutsikterna ledde till att detta samförstånd präglade stora delar av 1950-talet. 
30

 Nästa 

fas kallas för vänstervågen, inleddes i slutet av 1960-talet, 1968 brukar pekas ut som ett 

viktigt år som innebar en vändpunkt. 1960-talet hade till en början präglats av en stark 

socialdemokratisk dominans. Men under slutet av decenniet kom partiets opinionssiffror att 

dala. Perioden präglades av socialdemokraterna fick utstå hårt tryck från både en enad höger 

men även från vänstern. Vänstern hade vunnit ny mark under denna epok, även om detta inte 

alltid syntes i opinionssiffrorna. Olof Palme var även en bidragande orsak och dennes kritik 

mot USAs krig i Vietnam.
31

  

   Svensk politik förändrades under 1970- och 80-talet. Socialdemokratins långa tid vid 

makten fick ett slut i och med valförlusten 1976, då istället Thorbjörn Fälldins Centerparti 

bildade regering med de två andra borgerliga partierna (Folkpartiet och Moderaterna). Detta 

förändrade den svenska politiska kartan. Socialdemokratin förändrades även den. Det skedde 

en förskjutning åt det mer nyliberala hållet. Även socialdemokraterna kom att med Kjell-Olof 

Feldt som finansminister att anpassa sig till den mer nyliberala ideologin. Krav på 

                                                           
29

 Hadenius, Stig (1995), Svensk politik under 1900-talet – konflikt och samförstånd, s.96. 
30

 Hadenius (1995), s.118. 
31

 Hadenius (1995) s,157-173. 
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skattesänkningar och en förminskad offentlig sektor ersatt av privata alternativ började höjas 

från många håll. Den så kallade högervågen hade inletts.
32

 

 

Den svenska pressen under perioden 

 

Under 1970-talet hade antalet svenska dagstidningar kraftigt minskat, trots det statliga som 

presstödet hade införts 1971. Tidningar som utgav sig för att vara socialdemokratiska var de 

flesta som lade ner. De socialdemokratiska tidningarna har genom historiens gång varit i 

underläge och representerat ungefär en fjärdedel av det totala tidningsantalet. Partisympatier 

kom dock inte att spela någon större roll i val av tidning för hushållen. Framförallt 

socialdemokratiska väljare har inte tvekat när det gäller att läsa en borgerlig tidning.
33

 Den 

socialdemokratiska pressen har i större utsträckning  haft en läsarskara vars politiska åsikter 

överensstämmer med tidningens politiska idéer.
34

 

   Journalisternas roll kom att allt mer professionaliseras under 1960-talet. Deras roll 

förändrades från att vara samhällsanpassad till bli mer samhällspåverkande. Detta ledde även 

till en förändring i vad som framhölls som viktiga nyheter. Det blev viktigt med vad som sågs 

som ”hårda” nyheter, inom denna kategori så fanns politik och ekonomi. Förskjutningen 

gällde även inom pressens politiska agenda. Tidningarnas nyhetssidor kom att i allt större 

utsträckning att bli mindre politiska. Journalisterna skulle rapportera om händelser på ett 

objektivit och sakligt sätt.
35

 Det kom att under denna tid att bli ett ideal inom yrkeskåren att 

granska. Journalisten var medborgarnas förlängda arm och skulle ställa kritiska frågor till 

politikerna, som nu inte skulle vara de som drev frågor.
36

 I och med detta så kan det sägas att 

medierna börjar allt mer att se sig som den tredje statsmakten.
37

 

 

Storbritannien och Margaret Thatcher       
 

Storbritannien var under mitten av 1900-talet som många länder i Västeuropa ett land som 

dels hade svårt att repa sig efter andra världskriget och dels ett land som hade problem med 

välfärdssystemet. Den offentliga sektorn försörjde och hjälpte de behövande. Till slut så fanns 

det inte mer pengar att finansiera detta med. Detta ledde till ett ökat missnöje med hur de 

offentliga finanserna spenderades. Det var mot denna bakgrund som Margaret Thatcher nådde 

makten. Med förslag om minskat statligt inflytande och mer privata alternativ som ersatte den 

offentliga sektorn kom hon att vinna valet stort 1979.
38

  

   Margaret Thatcher föddes 1925 i Grantham, hon växte upp med en sträng far som var 

engagerad i den lokala politiken. Fadern ägde även en specerihandel som kom att bli en viktig 

del i Thatchers tidiga liv, i denna kom hon att hjälpa till redan i unga år. Thatcher kom sedan 

att utbilda sig till kemist vid Oxford och tog en examen genom pengar som hon själv tjänat till 

sig. Redan som ung hade hon kommit att intressera sig för politiken och hon kom att bli redan 

som väldigt ung invald i kommunala val. Margaret Thatcher hamnade i den brittiska 

regeringen under 1960-talet och hon avancerade snabbt inom partiet. Under sin tid som 

skolminister blev hon uppmärksammad när hon genomförde en reform som innebar att de 

yngre skolbarnen inte längre hade rätt till gratis mjölk. Tack vare denna reform fick öknamnet 

                                                           
32

 Hedenborg & Kvarnström (2009), s.318-325. 
33

 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars  (2009) Det svenska samhället 1720-2006 – böndernas och 

arbetarnas tid, s.342. 
34

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2008), s.263. 
35

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2008), s.263.  
36

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2008), s.267. 
37

 Hadenius, Wadbring & Weibull (2008), s.269. 
38

 McKay, John (2009) A history of world societies, s.946f 
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”Thatcher the milksnatcher”. Detta blev det första av många tillfällen då Thatcher kom på 

kant med pressen för sina radikala politiska idéer. Efter ett kritiskt uttalande om 

Sovjetunionen 1976 fick hon smeknamnet ”järnladyn”, ett smeknamn som skulle följa 

Thatcher under hela hennes politiska karriär. 1984 startade en av de större konflikterna under 

Thatchers tid vid makten. Thatcher och hennes regering hade verkat för att minska 

fackföreningarnas makt. Sparkrav ledde även till att man tvingades att lägga ner ett antal 

statligt ägda gruvor. Detta beslut ledde till kraftiga reaktioner bland de engelska 

gruvarbetarna. Tusentals gick ut i strejk och en konflikt som skulle vara i nästintill ett år tog 

sin början. Den 3 mars 1985 så fick till slut de fackliga ge upp sina krav. Den stora ledaren 

Artur Scargill fick se sig besegrad av Thatcher. I juni 1987 valdes Thatcher till 

premiärminister en tredje gång. Detta gjorde henne unik i modern brittisk historia. I och med 

detta kom hon att bli den första brittiska premiärminister som kom att bli en vald en tredje 

gång under hela 1900-talet. 
39

 

   Jag kommer i undersökningen att ta upp mer bakgrund rörande varje tillfälle. 

 

V. Undersökning 

 

Jag vill förtydliga att de ord eller meningar som kursiverats i undersökningen är hämtade från 

tidningarna som undersöks. 

 

1975 Thatcher väljs till ledare för Tories 

 

Den 11 februari 1975 valdes Margaret Thatcher till Tories nya ledare. Hon blev därmed den 

första kvinnliga ledaren i det brittiska konservativa partiet. Redan den 4 februari hade 

Thatcher besegrat sin företrädare Edward Heath i den första valronden till partiledare. Detta 

blev ett stort nederlag för Heath som bara timmar efter detta avgick från sin post. Heath ville 

dock inte se sig besegrad av Thatcher utan försökte övertala flera av sina närmaste inom 

partiet att ställa upp mot Thatcher. En vecka av kampanjande för Thatcher och hennes 

motkandidater följer. Veckan efter att Thatcher har valts följs av ömsom hyllningar och 

ömsom ifrågasättanden av Thatcher.  

   Svensk dags- och kvällspress är ganska så sparsmakade med artiklar och ledare från denna 

tid. Svenska Dagbladet är dock den av de undersökta tidningarna som ger Thatcher mest 

utrymme, hon förekommer elva gånger under perioden. Under den tvåveckorsperiod som 

undersöks så finns Thatcher på förstasidan tre gånger. Alla dessa gånger med en stor bild, en 

kort notis och med en hänvisning till mer läsning längre fram i tidningen. Det finns ingen 

ledarartikel om Thatcher under denna period, och det finns två karikatyrer med koppling till 

Thatcher på ledarsidan. Utöver detta så förekommer Thatcher i fem nyhetsartiklar.  

   Aftonbladet har under perioden endast två artiklar och båda dessa är nyhetsartiklar. 

 

Svenska Dagbladet 

 

Ledare 

 

Ledarartikeln är skriven dagen efter Thatcher blev vald till partiledare (12/2). Artikeln har 

rubriken Skrällen i London. I denna ledare beskrivs Thatcher som något oväntat som slagit till 

igen, som vann partiledarposten medan svallvågorna fortfarande gick höga efter den oväntade 

utgången i den första valomgången. Thatcher framställs som en av de mörkblå inom partiet, 

ett uttryck för den konservativa falangen inom Tories. Om Thatcher får bedriva sin politik så 
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hänvisar artikelförfattaren till en rädsla som funnits inom de konservativa att de i så fall skulle 

bli ännu mer polariserade och därav försvagade. Ledaren menar även att Thatcher behöver all 

sin införskaffade auktoritet om hon ska ha en chans att bli premiärminister i det konservativa 

landet som enligt artikelförfattaren inte är riktigt redo för en kvinnlig ledare.  

 

Artiklar 

 

Dagen efter valet så förekommer Thatcher på SvDs förstasida. Rubriken är Kvinna slog ut 

partiledaren med underrubriken Heath tvingas avgå (5/2). Ingressen beskriver främst Edward 

Heath och att denne har fått lämna sin post som partiledare efter att ha lidit ett förkrossande 

valnederlag. Till texten förekommer även en bild på en leende Thatcher. I artikeln beskrivs 

Thatcher som Heaths kvinnliga rival det står även att partiet har gett den kvinnliga kandidaten 

ett oerhört starkt stöd. 

   Samma dag finns även artikeln Veteraner övertalade Heath att ge upp kampen (5/2) med i 

tidningen. Ingressen behandlar Heaths nederlag som svidande och att detta var det som ledde 

till hans avgång. Thatcher framställs i löptexten som en kvinnokomet och som sensationell 

segrare i den första omröstningen. Vidare får vi även veta att det är en stor moralisk seger för 

Fru Thatcher. Stödet beskrivs åter en gång som sensationellt för den 49-åriga Thatcher. Mot 

slutet av artikeln skrivs följande: 

 

Bara faktum att en kvinna kom ett steg närmare Downing Street skakade många. 

Men den briljanta blondinen - ”stålfjärilen” är ett av hennes många smeknamn - 

vann en sensationell framgång i första ronden. Kan hon hålla fortsatt segerfart 

till nästa vecka kan en sensation komma. 
40

 

 

Vidare beskrivs Thatcher som en person som utstrålar självförtroende. 

   Under rubriken ”Järnjungfrun” som slog Heath splittrar partiet (6/2) finns Thatcher på 

förstasidan. I ingressen framhålls det att Thatcher har splittrat sitt parti. Tories beskrivs som 

ett chockat parti inför utsikten att få en kvinna som partiledare. Valet av partiledare kommer 

att bli en kamp mellan partiets ljusblå och mörkblå sidor. I löptexten skrivs att det vore något 

oerhört för många inom Tories att ha Thatcher som partiledare. Många av rösterna som 

Thatcher fick i det första valet, kom från motståndare till Heath, personer som först och främst 

ville bli av med Heath, och som säkerligen inte skulle rösta på Thatcher när de hade en ny 

kandidat att rösta på. Thatcher kallas omväxlande för fru Thatcher och Margaret Thatcher. 

Till artikeln hör även en bild på Thatcher där hon ställer ut en tom mjölkflaska till 

mjölkbudet, bildtexten anspelar på Thatchers första storm som politiker, då hon fick namnet 

”the milk snatcher”, vidare nämns det att Thatcher tillhör den mörkblå falangen inom Tories.  

   I artikeln Tories i kamp mot den mörkblå järnjungfrun (6/2)går det i ingressen att läsa att 

kampen om partiledarposten i Tories är kampen mellan partiets ljusblå och mörkblå falang, 

Thatcher framställs som den mörkblå falangens främsta representant. Löptexten berättar att 

Thatcher från början endast sågs som ett trevligt inslag i partiledaromröstningen men att hon 

nu genom sin vinst ses som en av de främsta kandidaterna till partiledare. Något som enligt 

artikeln är en chock som Westminister inte hämtat sig efter riktigt än. Även här tas det upp att 

många av rösterna som Thatcher fick i den första omgången snarare var riktade för att få bort 

Heath än en röst på Thatcher. Det beskrivs som osäkert var dessa nu ska hamna. Thatcher 

beskrivs som en person som utstrålar starkt självförtroende, i artikeln beskrivs till och med 

detta som totalt. Längre fram skrivs:  

 

                                                           
40

 Svenska Dagbladet ”Veteraner övertalade Heath att ge upp kampen” 5.2.1975. 



 

15 
 

Efter hennes sensationella framgång i första valet är det ingen som rycker på 

axlarna längre åt den blonda ekonomiexperten. Hon har hjärna, järnvilja och 

järnenergi – och nyhetens skräckinjagande men kittlande behag i det brittiska 

manssamhället. 
41

 

  

 Dagen efter partiledarvalet (12/2) är Thatcher tillbaka på SvDs förstasida. Rubriken lyder 

Hon vann valet och underrubriken ”Nu sitter Labour 25 år till”, ett citat hämtat från besviken 

motståndare inom partiet. I ingressen skrivs det att Margaret Thatcher är den första kvinnliga 

partiledaren i England. Och att hon vann valet med bred marginal. Även i denna artikel kallas 

Thatcher omväxlande för fru Thatcher och Margaret Thatcher. I löptexten skrivs det att 

många konservativa fortfarande är i chock. Thatcher är den första kvinnliga partiledaren i 

Englands historia. Artikeln avslutas med att Tories med Thatcher vid rodret kommer att ta en 

rejäl högersväng, något som tidningen menar kan skrämma marginalväljarna mer än det 

uppenbara att hon faktiskt är kvinna. I anslutning till artikeln finns en bild av en leende 

Thatcher. I bildtexten beskrivs Thatcher som En mörkblå tvåbarnsmamma som kan komma att 

skrämma marginalväljarna.
42

 

   Dagen till ära så finns Thatcher med i ytterligare fyra artiklar. Den första har rubriken Fru 

Thatcher partiledare – Tories chanser försämras. Ingressen tar endast upp hur många röster 

som Thatcher fick, och att det var fler än vad hon egentligen behövde. I löptexten tas det upp 

att Thatcher är den första kvinnliga partiledaren i landets historia. Vidare går det att läsa att 

Thatchers seger är en av de mest oväntade händelserna i brittisk politik på flera år. I en 

passage om revolutionen inom Tories beskrivs Thatcher som en produkt framstöpt för att 

kontrastera Heath. Denna produkt som Thatcher beskrivs som har enligt artikelförfattaren en 

image av borgerlig husmor, med väldigt konservativa om än inte så ovanliga värderingar. 

   Citatet om att Labour kommer att sitta i 25 år tack vare detta tas även upp, men det 

tydliggörs att detta inte skulle bero på Thatchers politiska kompetens, då denna inte är 

omstridd och ifrågasatt, utan snarare respekterad. Felet ska snarare ligga i att Storbritannien 

inte är redo för en kvinnlig premiärminister. 

   På samma sida som ovanstående artikel finns även artikeln Kvinna i toppen chockar 

högermän (12/2). Ingressen innehåller ett citat från Thatcher från några veckor innan valet, 

där hon menar att det inte kommer bli en kvinnlig partiledare eller premiärminister i England 

under hennes livstid. Återigen målas Thatcher upp i denna artikel som en skräll, Thatcher har 

ännu inte nått den absoluta makten i Storbritannien, men artikelförfattaren ser det ändå som 

ett sundhetstecken att Thatcher blivit partiledare, främst för att Thatcher är kvinna. Thatcher 

kommer att styra Tories kurs mer åt höger, och vidare: ”Hon representerar på sitt sätt den 

engelska medelklassens revolt mot en växande socialism”.
43

 Vidare beskrivs Thatchers 

utseende och privata liv: ”Den blonda 49-åriga tvåbarnsmamman med de skära kinderna och 

iskalla ljusblå ögonen”.  Thatcher beskrivs som en ”self-made” politiker som arbetat sig 

uppåt, utan någon backning från rika föräldrar. I nästföljande stycke tas Thatchers barn upp, 

tvillingarna Mark och Carol. Deras födsel beskrivs på följande vis: ”Hon gifte sig och fick 

efter några år tvillingar: Ett tecken på hennes omvittnande effektivitet, sägs det. Hon hade 

bestämt sig för att ha två barn och tyckte det var bäst att få dem på en gång”.
44

 Slutligen så tas 

även Thatchers stora intresse för färggranna hattar upp. Om detta skrivs det att Thatchers 

färggranna hattar kunde göra ett konservativt möte till en osannolik blomsterrabatt.  

   SvDs sista artikel från perioden bär rubriken Ovationer för Thatcher i underhuset (13/2). 

Ingressen beskriver för det första att Thatcher mottogs med rungande applåder från Tories och 

                                                           
41

 Svenska Dagbladet ”Tories i kamp mot mörkblå järnjungfrun” 6.2.1975. 
42

 Svenska Dagbladet ”Hon vann valet” 12.2.1975. 
43

 Svenska Dagbladet ”Kvinna i toppen chockar högermän” 12.2.75. 
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med ”ofina” hurrarop från Labour, under sin första debatt som partiledare.  I artikeln beskrivs 

Thatcher som den som störtade Heath. Det skrivs även att Heath skulle vara bra i hennes 

skuggkabinett, då Thatcher på saknar kunskap och intresse för utrikespolitik. Thatcher 

beskrivs som en tuff blondin, och som en vågad chansning som partiledare.   

 

Sammanfattning 

 

I SvDs ledare skrivs det inget om Thatcher som person. 

   Som politiker beskrivs Thatcher i ledarna som en person som nyligen införskaffat auktoritet, 

och att denna kommer att behövas. 

   Thatchers politik beskrivs på ledarplats beskrivs som mörkblå, men vad detta innebär skrivs 

inte. 

    På nyhetsplats finns det fler beskrivningar av Thatchers utseende, som exempelvis: det 

blonda håret, de blå ögonen och de skära kinderna. Hennes relationer betonas även då det 

framhålls att hon är gift och hon omnämns som Mrs Thatcher och Fru Thatcher. Likaså tas 

Thatchers moderskap upp, hennes klassresa och några av hennes smeknamn, nämligen 

”järnjungfrun” och ”stålfjärilen”.  

    Thatcher som politiker beskrivs på nyhetsidorna som ett djärvt val. Om Thatcher är rätt val 

är enligt tidningen oklart, det klargörs dock att detta inte beror på hennes kompetens utan det 

beror på att det konservativa landet inte är redo för en kvinnlig ledare. 

    Om Thatchers politik skrivs det på nyhetsplats att denna är mörkblå. 

 

Aftonbladet 

 

Ledare  

 

Inga av de artiklar som AB publicerat under perioden är ledare. 

 

Artiklar 

 

Den första artikeln som handlar om Thatcher finns med i har rubriken Kvinnan som slog 

Heath (5/2) samt underrubriken Hon kan bli partiledare. Thatcher beskrivs som kvinnan som 

slog knock på ungkarlen Edward Heath, hon framställs även som kvinnan som blev hans öde. 

Efter segern i den första valomgången framhålls det att Thatcher redan beter sig som om hon 

vore partiledare. Det framhålls även att Thatcher är en person som har kämpat sig fram ur 

förhållandevis knappa förhållanden, det tas fasta på att hon är specerihandlardotter.  Det 

betonas även att Thatcher är skatteexpert och tidigare jurist, efter en utbildning som hon själv 

slagit sig fram till. En annan punkt som understryks är att hon är familjekvinna som trots ett 

ganska så luxuöst liv inte tappat fotfästet utan att hon fortfarande handlar hem livsmedel till 

hushållet. Teorier om samhällets eliter menar artikelförfattaren är viktiga för Thatcher: ”Hon 

är klar anhängare av elitteorierna i samhället: Privilegierna kvar för rika, stora belöningar för 

karriärister, privatsjukvårdens fortlevnad, utslagsmetoden konserverad inom 

utbildningsväsendet och hård kamp mot Labours jämlikhetsprogram”.
45

 Det framhålls att 

Thatcher är ett djärvt val som partiledare, men att hon samtidigt är mörkblå i sin politik, en 

kvinna som enligt artikeln är uppbackad av manliga chauvinister.  

   ABs andra artikel har rubriken Mörkblå Margaret efter segervalet: Jag fick tårar i ögonen 

(12/2). I ingressen skrivs det om att stora skaror av kvinnor lovprisade Tories utanför 

parlamentsbyggnaden efter deras val av Thatcher som partiledare. Thatcher får även komma 
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till tals, och hon är ödmjuk och känner sig stolt över att få sälla sig till den skaran som lett 

Tories. Artikeln menar vidare att det är ett djärvt men samtidigt populärt val att låta Thatcher 

bli partiledare. Det bidrar med ett spänningsmoment som engelsk politik saknat de senaste 

årtiondena. Även här betonas att Thatcher klart och tydligt kommer att leda partiet ett steg åt 

höger, i och med att hon vill ha skärpta regler för socialvård och sjukförsäkring samt att hon 

vill höja skatten för aktiespekulationer till följ av en sänkt skatt för arbetsinkomster. 

Thatchers hårda slit är något som betonas i artikeln, att hon som tidigare nämnts från knappa 

förhållanden arbetat sig uppåt i samhället. Det hårda arbetet framhålls som ett av hennes 

honnörsord, andra viktiga punkter ska vara lojalitet mot uppdraget och familjekänsla. Hon 

beskrivs dock också som en hård människa mot de mindre beställda och arbetslösa, Thatcher 

saknar förståelse för svaga människor. Elitsamhället är enligt artikeln Thatchers slutgiltiga 

mål. Till artikeln finns även bild, där en leende Thatcher sopar upp utanför villan i Chelsea. 

Bildtexten ställer frågan om Thatcher kommer att låta kvasten gå även inom det brittiska 

högerpartiet.  

 

Sammanfattning 

 

Då det inte skrivs något Thatcher på ledarplats, så kommer denna sammanfattning endast 

behandla vad som skrivs på nyhetssidorna. 

Thatcher som person beskrivs som en klassresenär, som arbetat sig uppåt. Det läggs även vikt 

vid hennes tidigare liv och vilka yrken som hon tidigare haft. Thatchers självförtroende skrivs 

det även om och att hon beter sig som om hon redan vore premiärminister. Om hennes 

familjeliv så skrivs det att hon är en familjekvinna som inte tappat fotfästet. Om Thatchers 

personlighet skrivs det att hon känner sig ödmjuk inför sitt uppdrag. Som Thatchers 

personliga ledord skrivs hårt arbete, lojalitet och familjekänsla är de viktigaste. Det framhålls 

även att Thatcher är kvinna, i underrubriken Kvinnan som slog knock på Heath, vem denna 

kvinna är hålls dock inte fram lika mycket.  

   Om Thatcher som politiker skrivs det att hon är ett djärvt val. Hennes mörkblå idéer är 

något som även tas upp. Dessa mörkblå idéer beskrivs genom Thatcher som anhängare för 

samhällets elitteorier. Elitteorierna beskrivs även i att Thatcher ses som hård mot arbetslösa 

och mindre beställda 

    Thatchers politik beskrivs som mörkblå. Samhällets elitteorier är som tidigare nämnts 

centrala enligt AB. Det tas upp att Thatcher i sin politik vill ha skärpta regler i socialvård och 

för sjukförsäkrade. 

 

Jämförelse 

 

Då Aftonbladet inte har några ledarartiklar från denna period så går det inte att göra en 

jämförelse mellan tidningarnas ledarsidor. 

   I tidningarnas beskrivningar har Thatcher som person finns det i båda tidningarna ett 

intresse för Thatchers privatliv och relationer. Båda är även angelägna om att framhålla 

Thatchers bakgrund och den resa som hon gjort från specerihandlardotter till västvärldens 

första kvinnliga premiärminister. En skillnad som finns i tidningarnas beskrivningar av 

Thatchers utseende. I AB finns det ingen beskrivning av Thatchers utseende, medan SvD 

beskriver både Thatchers hårfärg, ögonfärg och hennes kinders färg. AB har även inte lika 

många beskrivningar av Thatchers beteende med i sina framställningar av henne. Både lägger 

dock vikt vid att Thatcher är kvinna.  

   Som politiker är de båda tidningarna eniga om att Thatcher är ett djärvt val. Det råder även 

enighet om att Thatcher är mörkblå i sin politik. Skillnaden här är att AB lyfter fram 

samhällets elitteorier som en del av Thatchers mörkblå politik. 
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   Den politik som Thatcher står för är som tidigare nämnts mörkblå enligt båda tidningarna. 

SvD är till skillnad mot AB inriktad på att beskriva vad politiken innebär för partiet, 

exempelvis beskrivs den som polariserande. AB beskriver mer vad politiken innebär för 

folket, bland annat att det innebär en svårare situation för dem som har socialvård och 

sjukförsäkring. 

    

1979 Thatcher väljs till premiärminister 

 

Den tredje maj 1979 vann tories valet och därmed kom Thatcher att bli premiärminister. 

Genom detta val att blev Thatcher den första kvinnliga ledaren i västvärlden. Tiden fram till 

valet kom att präglas av ett stort försprång för Thatcher i alla opinionsmätningar, ett försprång 

som ju mer valet närmade sig togs in av Labour och deras ledare Jim Callaghan. Valet blev en 

succé för Thatcher och Tories då de vann majoritet i parlamentet. Tiden efter valet präglades 

av två frågor, nämligen det låga antalet kvinnor i Thatchers regering och det faktum att hon 

uteslöt sin företrädare Edward Heath ur regeringen, trots dennes på slutet starka kampanj för 

Thatcher och Tories.  

   Svensk press rapportering från denna period är omfattande. Under perioden förekommer 

Thatcher i SvD vid 15 tillfällen och i AB vid 10 tillfällen. SvD har tre karikatyrer där 

Thatcher är med, tre ledare, två förstasidor samt åtta nyhetsartiklar. ABs rapportering 

innehåller två ledarartiklar, en framsida samt sex nyhetsartiklar, varav en av dessa är en 

artikel som tar fram Thatchers dåliga och goda sidor.  

 

Svenska Dagbladet 

 

Ledare 

 

Första gången som Thatcher förekommer på SvDs ledarsida är i artikeln Krig på kniven 

(29/4). Artikeln handlar i korthet om hur det har hårdnat i valet till premiärministerposten, 

James Callaghan har tagit in mycket på Thatcher under den senaste tiden. I texten så menas 

det att Thatcher har gjort lite för stor affär av sin egen politik, att denna inte är så konservativ 

och så radikalt förändrande som hon vill att den ska framstå. Ledarskribenten vill snarare 

framhålla att Thatchers politik inte skiljer sig så mycket från den som Edward Heath förde när 

han vann valet 1970. Det framhålls även att detta var olyckligt för Heath och att det var 

skillnad på verkligheten och politiken på papperet. Slutligen så framhålls det att oavsett hur 

de formerar sina manifest och ideologier, så är det viktigaste hur de gå hem i rutan, det vill 

säga hur de uppfattas under sina intervjuer i TV. I detta fall menar ledarskribenten att 

Callaghan spelar på sin roll som landsfader, medan Thatcher gör bra framträdanden men att 

det trots det vilar något artificiellt över dem. 

   Dagen efter det stod klart att Thatcher vunnit, finns hon med i en ledarartikel med rubriken 

Thatcher vid rodret (5/5). Det framhålls att valet var något som de konservativa skulle vinna, 

främst då ledarskribenten framhåller att det vore en personlig katastrof för Thatcher att 

förlora detta val. Artikelförfattaren hävdar att Callaghan är den som gjort den starkaste 

valkampanjen och om det hade varit en amerikansk presidentvalskampanj så hade han 

säkerligen vunnit den. Det är fortfarande enligt artikelförfattaren oklart om hur Thatcher 

bidragit till segern och det fortfarande råder delade meningar om hennes lämplighet och roll 

inom det konservativa partiet. Det anses att Thatcher har en bristande social kompetens och 

har svårt att både komma väljare och partikamrater riktigt nära. Även här framhålls det att 

Thatchers politik är konservativ men inte så ny, som hon vill få den att framstå som, 

skillnaderna med Heath är små. Det som ledarskribenten betonar som en skillnad mellan dem 
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är hur de presenterar sin politik, i detta fall menas det att Thatchers ton och anda är mycket 

mer aggressiv.  

   En av dagarna (6/5) förekommer Thatcher två gånger på ledarsidan först i karikatyren 

Prispall för Maggie samt väldigt kort i ledaren Utan Heath. I karikatyren syns en prispall 

pryd med Union Jack, där förstaplatsen är fylld med spikar. Artikeln är som det framgår i 

rubriken en text om Edward Heath och att denne något oväntat inte kom med Thatchers 

regering. Det framhålls om Thatcher att hennes arbetstempo och vilja inte är slö, utan att hon 

agerar snabbt och effektivt. Ledaren ställer sig frågande till att Thatcher ställt Heath utanför 

regeringen, men förklarar detta med att hon tagit William Whitelaw (en av Heaths närmaste) 

och att denne ska vara med för att tona ner den bitska andan som Thatcher tidigare haft.  

    

Artiklar 

 

Rubriken för den första artikeln om Thatcher under perioden är Maggie Show drar fulla hus 

(30/4). I ingressen används ett citat från Thatcher där hon spelar på den sovjetiska minister 

som kallade henne för ”järnladyn” hade rätt om henne och att det är just en sådan som 

England är i behov utav. I artikeln är Thatchers stora självsäkerhet och att denna är inget att 

tvivla på. Vidare tas Thatchers likheter med Dag Hammarskjöld upp, enligt artikelförfattaren 

har de samma humoriösa glimt i ögonen när de talar för sin politik. Vidare framstår även 

Thatcher som en missionär när hon predikar sitt toryevangelium.  

   Showen är ett annat viktigt tema som tas upp i artikeln och att denna är något väldigt i 

Thatchers kampanj, som just inte benämns som en kampanj utan snarare som ett jippo eller en 

föreställning. Thatcher beskrivs som en person som är villig att göra allting framför kameran. 

Bland annat så skrivs det om detta på följande sätt: ”Hon kittlar får och grisar på lantgårdarna, 

hon lyfter kalvar (felaktigit, sa farmaren Callaghan surt), sopar golv, höjer glas. Hon intar 

villigt poser som har ”human interest”. Om det nu är kameror i närheten”.
46

  Artikelförfattaren 

hävdar även att Thatcher är duktig på att ta folk, trots att hon är en järnkvinna. Det beskrivs 

även att flertalet av åhörarna har drabbats av den ”Thatcherska charmen”, något som kommer 

av hennes intensitet, mänsklighet och intresse. 

   I artikeln med rubriken Torys ledning halverad (30/4). Ingressen tar upp att de konservativa 

tappar allt mer till Labour, och detta i takt med att James Callaghans personliga popularitet 

allt mer har ökat. Thatchers minskade popularitet är något som flera gånger tas upp, något 

som inte verkar bekomma varken henne eller partiet. Thatcher framställs dock som ganska 

nervös. Nervositeten syns i ett tv-framträdande då Thatcher blivit allt mer intensiv och att den 

självkontroll som hon övat upp under valrörelsen allt mer försvann. Artikelförfattaren 

framhöll att hennes frågeställare klipptes bort bryskt och att hon höll utläggningar om sådant 

som frågorna hon fick inte handlade om. Det hårda kampanjprogrammet började märkas 

enligt skribenten. Det talas även om Thatcher håller på att göra en kursändring i sin politik 

och att hon försöker mildra den för att få mer förtroende från väljarna. 

   Några dagar senare är Thatcher åter med, artikeln bär rubriken Nordsjöns olja blir vinnarens 

”extrapris”. Ingressen behandlar att ingen av premiärministerkandidaterna under sina 

kampanjer inte egentligen talat om det allra viktigaste, nämligen hur de ska hantera 

Storbritanniens ekonomiska nedgång. I artikeln tas Thatchers kursändring upp rörande landet, 

att hon med sina radikala förslag vill förändra mycket i landet.  Här i detta framhäller 

artikelförfattaren att Thatcher kan tänkas sig att rucka på jämlikhetsfrågor för att nå ett bättre 

ekonomiskt välstånd. Om Thatcher som person skrivs även följande: 
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Margaret Thatcher skrämmer en del med sin intensitet, sin tendens 

att mästra folk och veta bäst. Som politiker är hon sin egen största 

fiende. Det har inte alla de medieexperter som hårt och effektivt 

”regisserat” henne.
47

 Att hon vill göra England starkt och stolt igen 

är den stora drivkraften hos specerihandlardottern från Grantham i 

Linconshire. Frågan om hon får hjälp att göra det på sitt eget 

radikalt konservativa sätt ligger i väjarnas händer denna torsdag.
48

  

 

   Dagen efter valet (4/5) så pryder Thatcher SvDs förstasida. Rubriken är Stor framgång för 

Thatcher. Ingressen tar upp att prognosen tyder på att det är Thatcher som är den kommande 

premiärministern i Storbritannien. Den tar även upp att hon vid den troliga segern kommer att 

bli den första kvinnliga premiärministern i Storbritannien. Det finns även bild till artikeln där 

Thatcher ler triumferande.    

   När det väl står klart att det är Thatcher som kommer att regera så är hon åter på förstasidan. 

Den här gången med rubriken Mrs Thatcher in på Downing Street (5/5). I ingressen tas det 

upp att Thatcher är Europas första kvinnliga premiärminister. Och att hon Tories vann en 

storseger i valet. Till den lilla texten finns även en bild, där en leende Thatcher vinkar ut till 

jublande folkmassor.  

   Rubriken PR och löften segervapen (5/5) är rubriken för en av de artiklar som kommer efter 

Thatcher har vunnit makten. Artikeln som är skriven korrespondenten Per Persson, saknar 

ingress. I det första stycket står det att ”Hårt arbete, välmöblerad hjärna, vad som på svenska 

brukar kallas för civilkurage, samt en stor portion tur. Väsentliga ingredienser bakom 

fenomenet Margaret Thatcher Storbritanniens första kvinnliga premiärminister”.
49

 Thatchers 

kampanj ifrågasätts senare och att den är hårdregisserad. Artikeln som har karaktären av 

livsberättelse, beskriver att i unga år slog sig fram som politiker, med sitt blonda hår och isblå 

ögon. Vidare är Thatchers politik i fokus, det skrivs att hon enligt sig själv för en 

befrielsekamp mot den statliga socialismen, hon beskrivs även som en fundamentalist med en 

oerhörd ”stå på egna ben”-mentalitet.  

 

Sammanfattning 

 

SvDs ledare skriver inte mycket om Thatcher som person. De skriver att hon har svårt att ta 

människor och att det finns något artificiellt över hennes framträdanden. De menar även att 

Thatcher har en bristande social kompetens. 

   Thatcher som politiker beskrivs på ledarsidan som mer aggressiv än sin företrädare Edward 

Heath. Det läggs även vikt vid att Thatcher är en hårt regisserad politiker som har byggt upp 

med hjälp av skickliga PR-människor. SvDs ledarsida ställer sig även frågande till Thatchers 

lämplighet som ledare för det konservativa partiet. De känner sig osäkra till dels hennes roll i 

partiet och dels hennes roll i valframgångarna. Det menas bland annat om att det hade varit en 

amerikansk presidentvalskampanj så hade konkurrenten Callaghan vunnit. 

   På ledarsidorna hävdas det att Thatchers politik inte är så högervriden och konservativ som 

hon vill att den ska framstå som. Den påminner mycket om den politik som Edward Heath 

bedrev. 

    I artiklarna skiljer det sig lite från ledaren i synen på Thatchers person där menas det att 

Thatcher kan ta människor. Det talas i en artikel även om den ”Thatcherska charmen”. Om 

Thatchers personlighet så skrivs det även att hon är intensiv, brysk och till viss del 

okontrollerad.  

                                                           
47

 Det är några ord som fallit bort i tidningen också, mest troligt är att det ska något i stil med ”övat bort”. 
48

 Svenska Dagbladet ”Nordsjöns olja blir vinnarens extrapris” 30.4.79. 
49

 Svenska Dagbladet ”PR och löften segervapen” 5.5.79. 



 

21 
 

   Thatcher som politiker beskrivs i en artikel som en missionär som predikar sitt evangelium. 

Det skrivs även på nyhetssidorna om att Thatcher är en ganska så regisserad politiker. 

   Om Thatchers politik skrivs det i två artiklar att Thatcher de sista dagarna innan valet gör en 

kursändring i sin politik, vad denna kursändring innebär är dock oklart. Men det menas att den 

genomförs för att locka fler väljare till partiet. Det skrivs i en artikel om att Thatchers politik 

bland annat kännetecknas av kamp mot socialismen samt en stark individualism som 

betecknas med orden ”stå på egna ben” – mentalitet.  

 

Aftonbladet 

 

Ledare 

 

Den första ledaren som Thatcher förekommer i bär rubriken Thatcher segrade i England 

(4/5). I artikeln menar författaren att segern mycket ska tillskrivas ett fall som 

Labourregeringen hade ungefär en månad innan valet. Det framhålls även att Thatchers 

totala konfrontation med fackföreningsrörelsen var ett viktigt inslag samt Thatchers 

”rundhänta” löften om skattesänkningar. Thatcher hade god hjälp av sina skickliga PR-män 

menar artikelförfattaren och att hon lyckades skapa en hotbild om att England höll på att bli 

alltför socialistiskt. Aftonbladets skribent menade även att Thatcher hade stor hjälp av den 

stora andelen konservativa tidningar i landet som tillsammans med henne ville begränsa de 

fackligas fri- och rättigheter. Thatcher kommer att bli en nertrappning för landets arbetare 

både ur en ekonomisk och social synvinkel: ”Thatchers konservatism står för en rå 

marknadsekonomi där samhällets instanser skall begränsas” 
50

 som senare följs av: ”Detta 

kommer i sin tur att leda till att klassmotsättningarna skärps i Storbritannien och att den 

utveckling mot välfärdsstaten som Labourpartiet representerat kommer att brytas”.
51

 Till 

artikeln finns även bild av Thatcher som höjer armarna i skyn.  

   Den andra ledaren om Thatcher bär rubriken Thatchers mörkblå regering (7/5). Första delen 

av texten tar upp det faktum att Thatcher valde att ställa sin företrädare Edward Heath utanför 

regeringen, trots dennes ivriga kampanjande för Tories. Detta beskrivs som att han inte fann 

någon nåd hos Thatcher. Det påpekas dock att Thatcher klokt nog valde att ta med flera ur 

Heaths tidigare regering, för att skapa ro i partiet och för att skapa en så bred partibas som 

möjligt. Slutligen skrivs det att Thatcher inte kommer att visa någon återhållsamhet i 

inrikespolitiken, då hennes majoritet ger henne fritt spelrum, men att hon snart måste vara 

redo på konflikt med fackföreningsrörelsen. 

 

Artiklar 

 

Första gången som Thatcher förekommer i AB under perioden är i artikeln Vem styr England i 

morgon? (3/5). Artikeln består av en plus- och minus- bedömning hos de både stora 

kandidaterna till partiledarposten. Det ska framhållas här att bedömningen baseras på vad som 

tilltalar den största delen väljare och inte utifrån tidningens politiska riktning. Som Thatchers 

goda sidor framhålls: personligheten, skatterna, kampen mot fackföreningsrörelsen, lag och 

ordning, utbildningspolitiken, hur hon hanterar frågan Nordirland samt invandringspolitiken. 

De svaga sidorna är menar AB: Erfarenheten, trovärdigheten, den ekonomiska politiken, 

prissättningspolitiken, pensionspolitiken samt hennes attityd mot Europa och dåvarande EG. 

Under punkten personlighet, menar AB att Thatcher kommer att få många röster just på grund 

av denna, och att hon samtidigt tappar många väljare på grund av den, hon lämnar ingen 

oberörd. På punkten invandring tas det upp att Thatcher vill begränsa denna kraftigt, något 
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som enligt AB beklagligt nog ses som positivt hos många engelsmän. På de mer negativa 

sidorna skriver AB under punkten trovärdighet att Thatcher omger sig med ”ja-sägare”. En 

annan negativ punkt som framhålls är prissättningspolitiken, där skriver AB att hon tror att 

den fria marknaden kan hålla priserna nere.  

   Dagen därefter (4/5) så finns Thatcher med på ABs förstasida med rubriken Jag vann!. I den 

lilla notis som följer rubriken så går det att läsa att Thatcher nu har nått sitt främsta mål, 

nämligen premiärminiterbostaden. Till detta kommer en bild där Thatcher höjer en hand i 

luften som segergest. I bildtexten till denna tas det upp att Thatcher är 53 år, tvåbarnsmor och 

att hon är den första kvinnan på en premiärministerpost i västvärlden.  

   Inne i tidningen så har AB fyra artiklar, den första av dessa bär rubriken Nu ska vi ha party! 

(4/5). Ingressen tar upp att Margaret Thatcher är den första kvinnliga premiärminstern i 

västvärlden. Det framhålls att Thatcher mot alla odds klarade av att både bedriva en 

valrörelse och föra de konservativa till seger.  

   Den andra artikeln har rubriken Specerihandlardottern som blev premiärminister (4/5). 

Ingressen inleds med ett citat från Thatcher som lyder: ”Det första jag kommer att göra är att 

inspektera våningen på 10 Downing Street. Jag har aldrig sett den”.
52

 Det skrivs även i 

ingressen att denna text kommer att vara sagan om Margaret Thatchers väg till toppen. I det 

första stycket framställs Thatcher som dynamisk och kontroversiell. Det vill framhållas att 

Thatcher inte bara är politiker, utan att hon även är lillasyster, moder till ett tvillingpar och 

specerihandlardotter. Vidare konstateras det även att Thatcher alltid är mån om att se bra ut 

på bild och att dessa ska vara så bra som möjligt.  Det skrivs även om faderns affär där 

Thatcher arbetade som ung, och enligt artikelförfattaren så har arbetet vid denna betytt 

mycket, detta beskrivs med orden: ”Det var här Margaret Thatcher lärde sig konsten att vända 

på slantarna och grundlade vad hon i dag hoppas vara en image av husmödrarnas bästa vän”. 
53

 Några av Thatcher barndomsvänner är tillfrågade i artikeln och de ger bilden av en 

målmedveten kvinna redan som ung. Till artikeln finns fem bilder en på Thatcher och hennes 

äldre syster som små, bildtexten talar om att Thatcher fick en sträng uppfostran. Den andra 

bilden är ett foto av den gamla specerihandeln som fadern ägde. Den tredje bilden är ett 

familjeporträtt med Thatcher, maken Dennis samt barnen Carol och Mark, i bildtexten 

framhålls det att Thatcher alltid har varit mån att vara en familjemoder samtidigt som hon 

gör politisk karriär. Den fjärde bilden visar en Thatcher som skakar hand med Kinas 

statschef. Den femte och sista bilden visar Thatcher läsande Edward Heaths bok ”The Prime 

Minister”, med en bildtext som framhåller att Thatchers mål under hela karriären har varit 

att bli premiärminister.  

   Den tredje artikeln har rubriken Allt färre kvinnor i parlamentet (4/5).  Ingressen tar åter 

upp att Thatcher är den första kvinnliga premiärministern i västvärlden. Det tas även upp att 

hon är den första kvinnan som har 10 Downing Street som tjänstebostad.  I artikeln framstår 

sedan Storbritannien till en början som ett mönsterland med både en kvinnlig premiärminister 

och ett kvinnligt statsöverhuvud. Artikeln är främst inriktad på det faktum att den kvinnliga 

representationen i parlamentet har sjunkit markant. Thatcher beskrivs som lugn och sansad, 

något som hennes PR-människor skall ha bidragit till. 

   Den fjärde artikeln handlar om hur Thatcher ska formera sin regering, artikeln bär rubriken 

Thatchers kvinnliga kollega (4/5). I ingressen går det att läsa att: ”Margaret Thatcher kommer 

att omge sig med män, män och åter män i sin regering”.
54

 Endast en enda kvinna väntas ta 

plats i Thatchers regering – nämligen Sally Oppenheim som förväntas ta plats som 

prisminister. Noggrannhet ses som en av Thatchers viktigaste egenskaper i artikeln. Det 

framhålls också att det är Thatcher som styr sina medarbetare och inte tvärtom.  
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   Dagen efter att Thatcher valt sin regering finns artikeln Maggies män (6/5) Ingressen börjar 

med orden ”Är hon långsint eller…? Det var nog många som tänkte i de termerna när 

Storbritanniens nya premiärminister Margaret Thatcher presenterade sig regering igår”.
55

 

Vidare skrivs det i ingressen om att Thatcher valde många kända namn men kanske det mest 

kända, nämligen Edward Heath fanns inte med, något som tidningen ställer sig frågande till. I 

artikeln beskrivs konflikten mellan Heath och Thatcher. En konflikt som till stor del verkar 

vara på grund av Thatchers, enligt AB. Det framhålls även att Thatcher har gjort ett 

överraskande och konstigt val, genom att sätta sig själv som den enda kvinnan i sin regering. 

Begreppet ”Maggies män” är enligt artikelförfattaren något som vi får vänja oss vid och 

säkerligen höra till leda. 

 

Sammanfattning  

 

Det finns inte många personbeskrivningar av Thatcher i ABs ledare. 

   Thatcher framställs som politiker i ledarna som hård mot Heath, då det skrivs att hon inte 

visar någon nåd. Men det skrivs även att han var klok som valde att ta med William Whitelaw 

i regeringen. Ledaren ställer sig även frågande till hur stort bidrag politikern Thatcher hade till 

segern. Det menas att hon har fått väldigt mycket hjälp av kunniga PR-människor samt av de 

konservativa tidningarna i landet 

   ABs ledarsidor menar att Thatchers politik kommer att leda till problem för landets arbetare. 

Den kommer att få konsekvenser som leder till försämringar både socialt och ekonomiskt för 

dessa. I och med detta kommer klassmotsättningarna att stärkas i landet och den tidigare 

regeringens arbete för en förbättrad välfärdsstat kommer att försämras.     

    Nyhetssidorna är tillskillnad mot ledarsidorna välfyllda med beskrivningar av Thatcher. 

Hon beskrivs bland annat som en stark personlighet, som inte lämnar någon oberörd. Det är 

även mycket fokus på Thatchers familj, det påpekas hur viktigt hon anser det är att framstå 

som en god familjemoder. Även att hon är syster är något framhålls likaså betonas hennes fars 

yrkestitel mycket. Faderns bakgrund är något som betonas som mycket viktig för Thatcher. 

Thatchers personlighet beskrivs som målmedveten att hon arbetat hela tiden för att nå 10 

Downing Street. Thatchers temperament är något som tas upp, ett temperament som hon har 

förbättrat under valrörelsen. 

     På nyhetssidorna beskrivs Thatcher som politiker som en politiker som haft stor hjälp av 

PR-folk, som har hjälpt till att skapa den bild som ges av henne. Det skrivs även att Thatcher 

endast omger sig med ”ja-sägare” något som även det ska vara starkt bidragande till hennes 

framgångar. Andra beskrivningar är att hon är dynamisk och kontroversiell. 

   I artiklarna finns det inte något värderande av Thatchers politik, det enda som tas upp är att 

hon omger sig med män något som tidningen ställer sig frågande till. 

 

Jämförelse 

 

De båda tidningarnas ledarsidor är ganska så sparsmakade i sina beskrivningar av Thatcher 

som person. SvD är de enda som har värderande inslag om Thatchers personlighet – i detta 

fall menar de att Thatcher saknar social kompetens. 

   Som politiker skiljer sig ledarnas åsikter om Thatcher en del. De är dock eniga om att 

Thatcher har fått mycket hjälp på sin väg till makten. Men de framhåller lite olika hjälpmedel. 

SvD menar att Thatcher hade hjälp av sina skickliga PR-människor, medan AB hävdar att de 

konservativa tidningarna samt Labours fall några månader innan valet var bidragande orsaker 

till Thatchers seger.  
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   Thatchers politik innebär enligt båda tidningarnas ledarsidor ett rejält steg åt höger. AB är 

ytterst kritiska till detta då de menar att detta kommer att innebära större klyftor i samhället. 

SvD är dock mer kritiska till att Thatcher vill framstå som att hon är mer konservativ än vad 

hon egentligen är. Till skillnad mot AB diskuterar inte SvDs ledare vad Thatchers politik 

kommer innebära för folket.  

   I artiklarna så beskrivs Thatcher i båda tidningarna som en intensiv person. Hennes starka 

personlighet är något som båda tidningar väljer att fokusera på. I SvD finns inte alls samma 

fokus på att beskriva Thatchers privatliv och relationer. AB har till och med ett helt uppslag 

där de berättar Thatchers livshistoria.  

   SvD och AB framhåller båda även i artiklarna vilket starkt PR-maskineri som Thatcher haft 

kring sig under valrörelsen. AB vill i artikel framhålla att Thatcher är kontroversiell medan 

SvD i en artikel vill betona att Thatcher är duktig på att ta människor. Det menas i SvD att 

Thatcher har civilkurage och är bestämd något som AB vill påvisa då det menar att det är 

Thatcher som bestämmer och inte hennes regeringskollegor. 

  När det gäller att värdera Thatchers politik i de båda tidingarnas nyhetsartiklar är det svårt att 

göra en jämförelse. ABs artiklar innehåller knappt några inslag av vad Thatchers politik 

innebär, något som SvDs dock gör. 

    

1982 april Falklandskriget inleds 

 

I april 1982 invaderade Argentina Falklandsöarna. Ögruppen på det södra halvklotet hade 

sedan länge varit en av de brittiska kronkolonierna. Men då den ligger geografiskt betydligt 

närmare Argentina hade landet alltid menat att ögruppen skulle tillhöra dem. Argentinas 

invasion innebar enligt många det första riktiga bakslaget för Thatcher. Hemma i 

Storbritannien växte främst från oppositionen en aggressiv kritik mot Thatcher och hennes 

regering. Bland annat så fick Thatchers utrikesminister lord Carrington lämna sitt ämbete. 

Efter några dagar så kunde Thatcher och hennes regering starta en återerövring av ögruppen. 

   De båda tidningarna har under denna gång en ungefär lika stor bevakning. Aftonbladet har 

under perioden sex tillfällen där Thatcher förekommer. Det är sju artiklar sammanlagt som 

finns med, varav två är ledarartiklar och fem är nyhetsartiklar. Svenska Dagbladets bevakning 

sträcker sig till sju tillfällen under perioden, men är i artikelantal något fler då de har tio 

artiklar under perioden. SvDs bevakning innehåller en karikatyr, två framsidor samt sju 

artiklar. 

 

Svenska Dagbladet 

 

Ledare 

 

Från denna period finns det inga relevanta ledare för min undersökning. 

 

Artiklar 

 

Dagen efter Argentinas invasion så finns Thatcher på förstasidan. Rubriken är Argentina 

jublar Krismöte i London (3/4). Ingressen ger samma information som rubriken. Det talas om 

kris för den försvarsvänliga toryregeringen. En bild på Thatcher medföljer till texten. Det 

visar en ledare, som går aningen hukad, med släpiga steg och med något som kan liknas vid 

en puckel i nacken, en märkbart tyngd ledare. 

   I samma upplaga förekommer även artikeln Allvarlig kris för Thatcher (3/4). Ingressen 

berättar om att invasionen skedde snabbt och utan några större förluster.  Regeringen har 

beskrivits handla osäkert under dagen för invasionen, och svarade endast knapphändigt på 
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frågor från oppositionen. Invasionen beskrivs som ett stort bakslag för Thatcher, och att 

hennes regering trotts indikationer på en argentinsk attack har saknat handlingskraft.  

  Även dagen därpå så är Thatcher med på förstasidan denna gång med rubriken Pressad 

Thatcher lovar återta öarna (4/4). Ingressen är ett citat från Thatcher lovar att öarna ska 

återtas och att brittiska fartyg redan är på väg. I den korta texten som följer, tas det upp att 

Thatcher inte gav några klara svar på hur öarna skulle återerövras.  

   I artikeln Brittisk flottstyrka mot Falklandsöarna (4/4) så tar ingressen upp att Thatcher 

lovat i parlamentet att Falklandsöarna och att fartyg redan är på väg för att rädda 

befolkningen. I artikeln framställs konflikten som Thatchers allvarligaste problem sen hon 

tillträdde premiärministerposten. Uttrycket att Thatcher ”togs på sängen” finns även med. 

Thatcher framhålls även som pressad och till viss del skrämd, då hon under attacker från 

Labour-politiker i parlamentet sitter med huvudet böjt, hon intar en skyddande ställning.  

   Dagen efter Thatchers utrikesminister Lord Carrington avgår så publiceras artikeln Svårt 

bakslag för Thatcher (6/4). Ingressen framhåller att Thatchers regering skakas efter dennes 

avgång och försvarsministern Notts ansökan om avgång inte beviljades. I artikeln skrivs det 

att beviljandet av Carringtons avgångsansökan kan ha varit oerhört viktigt för Thatchers 

fortsatta tid vid makten. Då den visar på att hon kan offra personer om de sätter sig upp mot 

henne. Det framhålls dock även att Thatcher har varit angelägen att behålla sin regering 

intakt. Vidare avslöjas även ett personligt brev från Thatcher till Carrington och vilka våndor 

hon har haft innan hon beslutade att bevilja ansökan. Till sist så visas hennes motsträvighet 

med Notts avskedsansökan. 

   Under tiden kom, som tidigare nämnts, Thatcher att ifrågasättas och krav på hennes avgång 

började krävas. I artikeln Rytande Thatcher vägrade avgå (7/4) tas detta upp. Ingressen 

innehåller ett citat från Thatcher om att hon inte tänker avgå, enligt artikelförfattaren röt hon 

nästan fram det. I första stycket tas Thatchers svarta klädsel samt hennes sätt att motta 

kritiken från oppositionen, något som hon gör med huvudet högt, här skrivs det att Thatcher 

var ”i varje tum en ”iron lady”.
56

 Vidare framhävs det att Thatcher har bundit sitt vidare 

politiska arbete vid denna konflikt, och att enda felsteg skulle innebära att hon förlorade sitt 

ämbete.  

 

Sammanfattning    
 

Då det inte finns några ledare som behandlar Thatcher under denna period, så är 

sammanfattningen endast av nyhetsartiklarna. 

   Beskrivningarna av Thatcher som person är få under perioden. Om Thatcher som person 

kan det sägas att beskrivningarna är situationsbaserade då de framförallt beskriver hur 

Thatcher är i just den situation som artikeln handlar om. Dock så framhålls hennes klädsel vid 

ett tillfälle. Hon beskrivs som pressad och nervös. Just att det är ett bakslag som Thatcher 

råkat ut för är något som verkar bidra till att hon oftast framställs i negativa ordalag. Bilden på 

Thatcher (3/5) bidrar även den till bilden av en tyngd ledare som är satt under press. 

   Thatcher som politiker beskrivs även här som chockad att hon ”togs på sängen” är ett 

uttryck som används i en artikel. I samband med Carringtons avgång tas det upp att Thatcher 

kan vara hård som ledare då hon kan låta favoriter gå till förmån för bibehållandet av makten. 

   Det skrivs inte mycket om Thatchers politik.  

 

Aftonbladet 

 

Ledare 
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Den första ledarartikeln som förekommer under perioden har rubriken Invasionen fiasko för 

Thatcher (5/4). I texten uppmärksamas inte Thatcher på något vis. Dock talas det om 

Londonregeringens totala nonchalans mot de hotelser som inkommit från den argentinska 

juntan. Till texten finns även en bild, som påminner en del SvDs karikatyrer. I denna finns det 

en bild av Thatcher med en oproportionerligt stor näsa, hon har även en hillebard i handen och 

är klädd i riddarrustning.  

    

Artiklar 

 

Thatcher är märkbart frånvarande i ABs rapportering under Falklandskrigets inledning. I en 

artikel med rubriken Engelska flottan på väg (5/4) handlar ingressen om att den engelska 

flottan gett sig iväg mot Falklandsöarna. Det är även ett uttalande av John Nott 

(försvarsministern) om att om fartygen blir tvungna att skjuta så kommer de att göra det. 

Thatcher har i artikeln en liten roll, men det som skrivs om henne är att Storbritannien ämnar 

återta öarna så snabbt som möjligt. 

   I artikeln Uppladdningen (6/4) med underrubriken Ett nederlag för Järnladyn – amiralen 

lättade ankar så avhandlas i ingressen en teori om att England i hemlighet håller på att 

förbereda en luftinvasion av Falklandsöarna. Artikeln innehåller inte mycket om Thatcher 

utan den handlar till största delen om det brittiska försvaret, Thatchers nederlag syns endast i 

rubriken. Till artikeln finns även stor bild av Thatcher i profil, en person som ger ett något 

pressat intryck. I bildtexten tas det upp att Thatcher har gått på en minnesgudstjänst, att hon 

vägrar gå med på att John Notts avskedsansökan och att ”krisen” är ett svårt bakslag för 

henne.  

 

Sammanfattning 

 

Det finns inga personlighetsbeskrivningar eller utlåtanden om Thatchers utseende på 

ledarsidan från denna period. Det som beskriver Thatcher till viss del är karikatyren på 

ledarsidan där Thatcher framstår som en general redo för strid. 

   Om Thatchers som politiker skrivs det inte heller mycket. Hennes regering beskrivs på 

ledarsidan som att den handlar med total nonchalans. 

  Om Thatchers politik så skrivs det inte mycket. Det enda som tas upp är att Storbritannien 

ämnar överta Falklandsöarna så fort som möjligt.  

   Även nyhetssidorna saknar beskrivningar och utlåtanden om Thatchers utseende. 

   Om Thatcher som politiker skrivs det att konflikten är ett svårt bakslag för henne. Annars 

finns det inget nämnvärt att ta upp. 

   I en artikel skrivs det att Thatchers mål är att återta öarna så fort som möjligt. Och detta är 

det enda som handlar om Thatchers politik på nyhetssidorna 

      

Jämförelse 

 

Då SvD inte har några ledarartiklar som är relevanta för min undersökning så kommer jag inte 

göra några jämförelser mellan ledarsidorna. 

   Även mellan tidningarnas artiklar är det svårt att göra en jämförelse. Båda tidningarna är 

dock eniga om att Thatcher uppträder pressat under tiden för krigets början. 

   Tidningarna är båda väldigt sparsamma med sina beskrivningar om Thatcher som politiker. 

De är dock båda eniga om att detta är ett nederlag för Thatcher och hennes regering. 
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    Thatchers politik är även den i stort sett frånvarande i rapporteringen. Bakslagen är något 

som båda tidningarna tar upp och dessa har säkerligen med politiken att göra. AB framhäller 

även vad som är Thatchers tankar om hur konflikten ska hanteras. 

    

1982 Juni Falklandskriget avslutas 

 

I juni 1982 blev de brittiska attackerna mot de argentinska trupperna alltför starka. Argentina 

tvingades ungefär två månader efter sin invasion av Falklandsöarna att hissa vit flagg i öarnas 

huvudort Port Stanley. Storbritannien hade då inkluderat 25 000 man i sin återerövring av 

kronkolonin. Margaret Thatcher som från början hade fått höra krav på avgång från 

opposition hade vänt detta första nederlag till en triumf som kom att spela en avgörande roll 

för hennes fortsatta tid vid makten. Det var först efter Falklandskriget som Thatcher verkligen 

kunde etablera sig som ledare för Storbritannien.  

   I likhet med tidigare undersökta perioder så har SvD en något mer omfattande bevakning än 

AB. Under denna period är det ändå något mer jämnt fördelat. AB har under perioden fem 

och SvD har sju artiklar. ABs bevakning består av tre ledarartiklar, en framsida samt en 

nyhetsartikel. SvDs består av två ledarartiklar samt fem nyhetsartiklar. 

  

Svenska Dagbladet 

 

Ledare 

 

Sista striden (13/6) är rubriken för den första ledarartikeln i SvD under perioden. 

Ledarskribenten anser att Thatcher borde vara mer benägen till att visa storsinthet och att hon 

borde arbeta mer på en kompromissande linje. Nu framstår hon mer som kompromisslös 

ledare, med en benhård attityd. Något som enligt ledaren kan komma att stå henne dyrt.  

   Den andra ledaren har rubriken Gråt, Argentina (19/6). Återigen här är det Thatchers 

hårdhet och kompromisslösa beteende som är det centrala. Bland annat skrivs det att Thatcher 

inte ”ger den argentinska juntan möjlighet att retirera med ansiktet i behåll”.
57

 Dock 

spekuleras det i att Thatcher kommer att få böja sig efter påtryckningar från USA.  

 

Artiklar 

 

Den första artikeln som Thatcher förekommer har rubriken Argentina har hissat vita flaggor i 

Stanley (15/6). Ingressen berättar att Argentina har kapitulerat i Falklandsöarnas huvudort 

Port Stanley och att Storbritannien nu har återtagit det. I artikeln tas det upp att Thatcher trots 

tidigare kritik från oppositionen, efter segern kom att hyllas som en hjälte av alla. 

   Nästa artikel har rubriken Oklart om vapenvilans omfattning (16/6). Storbritanniens krav på 

besked om vapenstilleståndets omfattning är det som avhandlas i ingressen. I löptexten så 

skrivs det att Thatcher utstrålar en medvetenhet om att det är hon som är segrare. Säker och 

osentimental är även beskrivningar av hennes beteende, samt att hon hade bitsk kritik mot de 

som kritiserade henne. Vidare framhålls även att Thatcher är tydlig med att Falklandsöarna 

ska tillhöra Storbritannien, förvaltarskap under FN är inte aktuellt. Falklandsöarna ska 

tillhöra det land som dess befolkning vill att de ska tillhöra – nämligen Storbritannien. 

   Thatcher växande stöd i och med den lyckade utgången i Falklandskriget tas upp i artikeln 

Växande stöd för Thatcher (18/6). I ingressen är den så kallade ”falklandsfaktorn” det 

centrala, denna har inneburit att stödet för Thatcher och Tories, enligt artikelförfattaren nått 

oanade höjder. Vidare så beskrivs även Thatcher med följande ord:  
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Landet var i behov att nytt självförtroende. Margaret Thatcher är 

en djärv politiker och hon har alltid spelat på en latent brittisk 

nationalism. En kraftfull ledning under Falklandskrigen gav 

britterna en möjlighet att visa vad de kunde om det gällde.
58

 

 

Sammanfattning 

 

SvD riktar på ledarsidan stark kritik mot Thatchers kompromisslöshet. Något som kan ses 

som en kritik mot Thatcher som person, som politiker och mot den politik som hon för. Några 

fler beskrivningar av hennes person sker inte på ledarsidorna. 

   I beskrivningen av Thatcher som politiker så kan kompromisslösheten som nämns på 

ledarsidan vara en beskrivning av Thatcher som politiker. Hon beskrivs även som en politiker 

med benhård attityd. 

   Thatchers politik beskrivs på SvDs ledarsida som hård, då de menar att den inte ger 

Argentina möjligheten att retirera med hedern i behåll. 

   Thatcher som person beskrivs som osentimental på nyhetssidorna. Andra personlighetsdrag 

som tas upp är hennes bitskhet och säkerhet. 

   Som politiker beskrivs hon som djärv. Hennes ledning menas även att den är kraftfull. Hon 

beter sig som en segrare menas det på nyhetssidan. 

   Hennes politik beskrivs som hård, då hon menar att Falklandsöarna ska tillhöra 

Storbritannien. Politiken beskrivs även på nyhetssidorna som präglad av brittisk nationalism.  

   

Aftonbladet 

 

Ledare 

 

Den första ledaren som Thatcher förekommer i har rubriken Dags att förhandla om 

Falklandsöarna (14/6). Ledaren handlar till stora delar om att fredsförhandlingar måste sätta 

igång. Den är även fokuserad på Argentina. Under ett stycke förekommer dock Thatcher och 

det är kritik som riktas mot Thatcher och hennes regering. Det förutsätts att britterna kommer 

vinna och då måste Thatcher och hennes regering visa förnuft och återhållsamhet, något som 

enligt ledarskribenten är tveksamt om Thatchers regering besitter. 

   Dagen efter Argentinas kapitulation publiceras ledaren Kapitulationen på Falklandsöarna 

(15/6). Det framhålls att Thatcher-regeringen bör visa samförstånd, något som de i segeryran 

har svårt att visa enligt ledarskribenten. Thatchers ställning är stärkt men att den kommer att 

sjunka när vardagen kommer tillbaka och Storbritanniens befolkning blir varse landets 

ekonomiska problem.  

   Den sista artikeln på ledarsidan utan är artikel under kategorin ”signerat”. Det som skiljer 

denna från de andra artiklarna på ledarsidan är att denna har en ingress och att skribenten har 

en byline. Artikeln har rubriken Thatchers fästning dyr för britterna (18/6). Ingressen klargör 

att trots Englands vinst så är denna konflikt inte över. Det som framförallt framhålls i artikeln 

är att britterna nu kommer komma tillbaka till vardagen, en vardag som innehåller hög 

arbetslöshet och ökande sociala och ekonomiska problem som förvärras av den politik 

Thatchers bedriver.    

 

Artiklar 

 

                                                           
58

 Svenska Dagbladet ”Växande stöd för Thatcher” 18.6.82. 



 

29 
 

Dagen efter krigsslutet så är detta på förstasida, detta med rubriken Vi ger upp! (15/4). I den 

lilla text som medföljer så uttryckte Thatcher sig enligt AB klämmigt då hon menade att 

Storbritannien var stort igen i och med segern.  

   Dagen efter krigsslutet innehåller även AB en artikel med rubriken Thatcher jublade (15/4).  

Ingressen innehåller beskrivningar av jublande folkmassor som samlats utanför 10 Downing 

Street och där vissa till och med har lyckats få ta Margaret Thatcher i hand. Det avslutas med 

citat från Thatcher som menar att Storbritannien är stort igen tack vare segern. 

Fortsättningsvis omnämns inte Thatcher i artikeln 

 

Sammanfattning 

 

Det finns inte så mycket beskrivningar och omdömen kring Thatcher på ledarsidorna från 

denna period. Det menas på ledarsidan att hon borde vara en bättre vinnare.    

   Thatcher som politiker och i detta fall även hennes regering tycker ABs ledarsidor borde 

handla som bättre vinnare. Det borde visa en mindre kompromisslös stil mot Argentina. 

   Den politik som Thatcher bedriver beskrivs som hård både mot Argentina men även mot 

landets befolkning. Enligt ledaren så är Storbritannien ett land med oerhörda ekonomiska 

problem något som delvis kommer ur och förvärras av den politik som Thatcher bedriver. 

   Vid ett tillfälle skrivs det att Thatcher uttalar sig klämmigt och detta är det enda som skrivs 

om Thatcher person under denna period på nyhetssidorna.  

   Om Thatcher som politiker och om hennes politik skriver inte AB något om på 

nyhetssidorna. 

 

Jämförelse 

 

Det är tydligt att rapporteringen under Falklandskriget inte har kommit att fokusera på 

Thatcher. Det är kriget i sig som är det centrala i rapporteringen.  

    Ledarsidorna är eniga om att Thatcher som segrare inte beter sig som hon borde. AB menar 

att Thatcher borde ha handlat med större storsinthet medan SvD menar att Thatcher handlar 

alltför kompromisslöst och med en för hård attityd. Det finns alltså konsensus om att Thatcher 

inte har betett sig helt enligt reglerna hos de båda tidningarna. 

   AB väljer även att kritisera den politik som Thatcher bedriver hemma i Storbritannien. De 

menar att denna skapar ökade ekonomiska klyftor, SvD väljer till skillnad mot AB att endast 

hålla sig till Falklandskonflikten. 

   De båda tidningarnas artiklar är sparsamma med beskrivningar av Thatcher. Något som 

dock är viktigt att poängtera är att AB väljer att göra en artikel där Thatchers segerfirande 

framhålls. AB väljer att göra en positiv artikel om Thatchers seger och hur denna firas medan 

SvD väljer att hålla sig mer objektivt till situationen även om de också framhåller att Thatcher 

är tydlig med sin seger.    

   Båda tar upp den hårdhet som Thatcher handlat med. Något som dock skiljer sig i 

tidningarnas rapportering om Thatcher som politiker är den framgång som kriget inneburit för 

henne och de höga opinionssiffror som hon uppnått tack vare den. Detta väljer SvD att lyfta 

fram medan det inte nämns i AB  

 

1990 slutet för Thatcher 

 

I november 1990 nådde Thatchers tid vid makten i Storbritannien sitt slut. Under en längre tid 

hade allt större missnöje vänts mot henne. En av hennes främsta motståndare inom partiet, 

Michael Heseltine utmanade henne om makten. I den första valomgången Thatcher vann en 

majoritet, men inte en tillräcklig majoritet för att sitta säkert (valsystemet inom Tories var vid 
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denna tidpunkt aningen svårbegripligt en enkel majoritet räckte inte för att garantera en seger, 

utan en det krävdes 50 procent plus ytterligare 15). Detta ledde till en andra valomgång, men 

på grund av de stora missnöjesyttringar som fanns inom partiet mot Thatcher så valde hon 

istället att avgå. I valet om vem som skulle bli partiledare besegrade Thatchers finansminister 

John Major Heseltine. 

   Thatchers sista tid vid makten är den period som innehåller flest artiklar. Av de jag har gått 

igenom så har Aftonbladet en ledare, tre kommentarer och sex artiklar. Trots ABs 

förhållandevis omfattande bevakning så innehåller SvD ännu fler under denna period. Deras 

bevakning består av 15 olika texter, varav tre ledare, två framsidor och tio artiklar. 

 

 

Svenska Dagbladet 

 

Ledare 

 

I ledaren Maggies sista strid? (15/11) tas det upp att Thatcher är den premiärminister som 

suttit längst i Storbritannien under hela 1900-talet. Det tas även upp att hon aldrig har haft 

någon riktig kris, hon har inte förlorat något val, lidit stora militära motgångar eller haft 

kriser i utlandet. Tvärtom så framhåller ledarskribenten de många triumfer som Thatcher haft 

under sin tid som partiledare och premiärminister. Ändå så har hon ett starkt motstånd mot sig 

inom partiet, en av förklaringarna till detta är enligt ledarskribenten att hon har avverkat 

många personer i sin regering, det finns en stor bitterhet mot Thatcher inom partiet. Det 

första valet blir oerhört viktigt för Thatcher om hon lyckas vinna i det så kan hon behålla 

makten, annars blir det svårt för henne. Men Thatcher som beskrivs som styvnackad har 

chockat många tidigare enligt ledarskribenten. De två största problemen för Thatchers 

fortlevnad som politiker ses vara hennes kommunal-skatt samt hennes motstånd mot EG. 

   I en krönika med rubriken Hon satte vänstern på plats (21/11) så skriver Mats Svegfors på 

ledarsidan att Thatcher var en stark politiker. Starkast var hon i sin vilja, samma styrka fanns 

dock inte i den politiska kraften alltid. Vidare så skrivs det att Thatcher är nog den utländska 

politiker som rapporterats mest endimensionellt i svenska medier. Hon har endast 

personifierat högervågen och fått stå som en av företrädarna för den nyliberala vågen. 

Thatcher står enligt ledarskribeten för konservatism, trots att hon vänt sig mot vissa delar av 

den, Thatcher står för liberalism, trots att hon vänt sig mot vissa delar av den, hon har varit en 

motståndare av välfärdsstaten men likväl låtit den vara orörd sen 1979. Svegfors menar att 

Thatcher kommer att gå till historien som en av de allra största inom brittisk politik, och att 

hennes främsta gärning var att hon stävjade den militanta fackföreningsrörelsen som höll på 

att splittra landet. 

   Utöver ledarna så finns det även två kommentarer av Per Persson, en av de skribenter som 

följt Thatcher under hela hennes karriär. Den första av dessa har rubriken Järnvilja och tur 

Thatchers styrka (21/11).  Thatcher framställs som en person som sällan klagar, trots det 

sviktande förtroende som hade haft den senaste tiden, så hade hon arbetat på i det tysta. 

Thatcher har aldrig varit den typen av politiker som har kämpat för att bli älskad av väljarna. 

Energin, karaktärsstyrkan, de klara målsättningarna och en splittrad opposition var det som 

förde Thatcher till makten. Under Thatchers karriär vill Persson framhålla speciellt tre punkter 

som viktiga i hennes framgångar dessa tre punkter är: tur, mod och politisk instinkt. Det som 

kom att splittra partiet och som kommer att leda till hennes fall är hennes nationalism och 

hennes motvilja till EG.  

   Den andra texten av Per Perssons texter har rubriken För många en biträdande drottning 

(23 november). Det skrivs att Thatcher för många britter varit en biträdande drottning men att 

hon även för många varit den stora häxan. Thatcher är en tusenprocentig politisk varelse som 
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satt en outplånlig politiska stämpel på landet. Persson tar även upp Thatchers utseende, då 

han skriver: ”Kvinnlig är hon på ett sensuellt sätt. Och det må vara tillåtet att också säga att 

hon är betydligt snyggare i verkligheten än på TV-skärmen eller tidningssidan”.
59

  Slutligen 

så sägs det att Thatchers sätt att avgå räddade ansiktet på henne och att hon kommer gå till 

historien som en de största politiska fighters som landet någonsin haft.   

 

Artiklar 

 

Den första artikeln har rubriken En första spik i likkistan (22/11) underrubrikerna är 

Thatcherismen dödförklarad i pressen. Kampvilja kritiseras. Artikeln saknar ingress. Till en 

början så är Thatcher illa tilltygad, men ännu inte krossad. Hennes första beslut att ställa upp i 

en andra valomgång, sägs ha retat gallfeber på många inom partiet, och att många röster 

kommer att höjas för hennes avgång. Under ett anförande i parlamentet så skrivs det att 

Thatcher var lika energiskt optimistisk som vanligt.  

   Dagen efter beskedet om sin avgång är Thatcher med på SvDs förstasida. Rubriken är 

Thatcher tvingades ge upp (23/11). Det skrivs att Thatchers slut innebär ett slut på en epok i 

brittisk historia.  

   Samma dag finns även en artikel med rubriken Mod och fasta tag in i det sista (23/11). I 

denna artikel framhålls det att Thatcher visade samma mod och beslutsamhet som hon gjort 

under hela sin politiska karriär. Det skrivs dock att Thatcher hade många fel och brister. Och 

att den största var hennes vägran mot att backa från felaktiga beslut. Vidare framhålls även 

införandet av kommunalskatten och hennes ensidiga nationalism och ovilja mot EG var andra 

bidragande faktorer till slutet.  

  Den sista artikeln i denna undersökning har rubriken Nu flyttar Thatcher (27/11), denna 

artikel saknar som de föregående under denna period ingress. I den första delen av artikeln 

finns det inte så mycket att säga, det spekuleras om vad Thatcher kommer att göra i framtiden. 

Thatchers framtida försörjning är en annan del som diskuteras och det görs klart att denna inte 

kommer att vara något problem, hon har en rik make och hennes självbiografi kommer att bli 

en framtida kassako. Artikeln avslutas med att Thatcher befinner sig i sin krafts fulla dagar 

men att hon inte har någon hobby, men att hon nog inte skulle ha några problem att vara 

maken Dennis caddy på golfbanan.  

 

Sammanfattning 

 

I en av kommentarerna av korrespondenten Per Persson så är Thatchers utseende viktigt. 

Hennes sensualitet tas upp och det menas även att hon är snyggare i verkligheten än på bild. 

Det skrivs även att Thatcher för många varit likt en biträdande drottning men för andra en 

häxa.    

   Thatcher som politiker beskrivs på SvDs ledarsida som en politiker som aldrig haft någon 

större motgång. Att hon haft flera triumfer under sin tid vid makten. Hon beskrivs i en av 

kommentarerna som en politiker som aldrig försökt att bli älskad. Det menas även i denna att 

Thatcher satt en outplånlig politisk stämpel på landet. Ett problem som dock framhålls i en 

ledare är att hon gjort sig av med många inom sin regering, vilket lett till att hon fått ett stort 

antal fiender inom partiet. En annan viktig sak som SvD menar är att Thatcher vågade sätta 

sina motståndare på plats, i detta fall vänstern.    

   Thatchers politik beskrivs på ledarsidan som konservativ, liberal och samtidigt inte så fylld 

med motstånd mot välfärdsstaten. Ledarskribenten menar i detta fall att Thatchers politik 

beskrivs alldeles för ensidigt i Sverige. I kommentarerna beskrivs Thatchers politiks största 
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svagheter finns i nationalismen och EG-motståndet. Thatchers kamp mot vänstern lyfts fram 

som viktig. 

   Thatcher som person är enligt en nyhetsartikel skakad men inte krossad. Om Thatchers 

temperament skrivs det att hon är energiskt optimistisk samt att hon visat mod och 

beslutsamhet ända till slutet. Det spekuleras även i Thatchers framtid där det påpekas att 

Thatcher inte har någon hobby, men att hon nog skulle vilja assistera maken på golfbanan. 

Makens rikedom tas upp i samma artikel och skribenten menar att Thatcher inte kommer att 

ha några ekonomiska problem i framtiden. 

   Om Thatcher som politiker skrivs det i nyhetsartiklarna skrivs det även att Thatcher är en 

politiker och person som aldrig ger sig i en strid. Hon kämpar tills den är vunnen eller 

förlorad. 

   Den politik som Thatcher förde beskrivs endast på nyhetssidorna utefter de svagheter som 

den hade. Främst tas Thatchers nationalism upp här samt hennes motstånd till EG. Men det 

betonas även att hennes kommunalskatter kom att bli en bidragande orsak till hennes slut som 

premiärminister. 

 

Aftonbladet 

 

Ledare 

 

I en kommentar från toppmötet i Paris (21/11), som Thatcher befann sig på när de första 

indikationer på ett dåligt resultat i första valomgången kom. Något oväntat mötte Thatcher 

pressen utanför den brittiska ambassaden i Paris. I detta läge beskrivs hon aningen nervös och 

blek i sin svarta klädsel med dekorationer i leopardmönster. Skribenten framhåller att det var 

hennes attityd mot EG som kom att knäcka henne. Då nästan hälften av hennes 

parlamentspolitiker var emot henne så anser skribenten att det kommer bli oerhört svårt för 

Thatcher att behålla makten. Få kommer att sakna Thatcher och hon ses av många som en 

inskränkt nationalist. Nationalsymbolen Thatcher, hon som omvandlade det brittiska museet 

till en om än något ofärdig industrination. Byggde sitt egna majestätiska och egenkära 

monument lite för länge. 

   En väntad avgång (23/11) är rubriken för ABs ledare underrubriken är Margaret Thatcher 

besegrade sig själv. Det framhålls till en början att det var bra för det konservativa att 

Thatcher gjorde den största tjänst för sitt parti genom att avgå. De framhålls att Thatcher i 

sista stund som politiker var stor nog att inse att varje strid inte behövs kämpas till sitt slut i 

och med detta så besegrade hon sig själv. Det skrivs om slutet för thatcherismen, som enligt 

ledarskribenten karakteriseras av en vulgär liberalism, nationalism, satsa-på-dig-själv-moral 

och hård disciplin. Slutsatsen är att Storbritannien har blivit ett hårdare land för många att 

leva i. Vissa ljuspunkter finns enligt ledarskribenten, men till den största delen har Thatchers 

tid vid makten mest bidragit till ökade klyftor och spänningar, samt ett större utanförskap. 

Till texten finns även en karikatyr där Thatcher påminner om en blandning av påve och bödel. 

Hennes huvud är oproportionerligt stort, ansiktet vanskapt och med en gloria över huvudet. I 

sin hand håller Thatcher ett spjut.  

 

Artiklar 

 

I texten Fördel, Maggie! (16/11) framhålls det i ingressen att Thatcher är kvinnan som alla 

älskar att hata. Vidare framhålls det att Thatchers kombination av att vara kvinna och 

regeringschef, hennes maktposition och sensualitet, hennes smak för parfym och whiskey har 

bidragit till hennes position som ledare och även lyckats skapa en livsstil.  Vidare skrivs det 

även: ”Rösten, frisyren, maken – alla trodde hon skulle bli en parantes på Downing Street nr 
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10”.
60

 Ingen skrattar åt henne längre, hon har blivit en politiker av internationellt toppsnitt. 

AB sätter plus på Thatcher och Heseltine, de bedöms efter åtta kategorier och Thatcher 

besegrar Hesletine med 30 plus mot 28. I kategorierna intelligens, energi och PR-maskin får 

Thatcher fem plus. I kategorin ärlighet får hon fyra. I kategorierna stil, sex appeal och 

dagsform tilldelas hon en trea, i kategorin sex appeal skrivs det följande ”Går hem bland 

gubbarna, tycker hon är raffig”. 
61

 I kategorin humor kvitterar Thatcher ut sitt lägsta betyg, då 

hon tilldelas en tvåa.  

   I artikeln med rubriken Järnladyn går (22/11) skrivs det i ingressen om att Thatcher är en av 

de tuffaste politikerna i Europa, men att hon tvingats kasta in handduken. Det beskrivs som 

ett oväntat besked, då Thatcher bara någon dag tidigare hade uttalat sig om att hon tänkte 

fortsätta kampen.  

   Dagen efter Thatchers avgång kom en minnestext över Thatcher med rubriken Sista dagen – 

då kom tårarna (23/11). I ingressen menas det att Thatcher sällan visat sina innersta känslor 

men att det efter hennes besked om avgång kom att bli ett känsloladdat ögonblick fyllt med 

tårar. I artikeln tas det upp att Thatcher bara tre gånger tidigare under karriären har visat 

känslor, dessa tre gångar var: När sonen Mark försvunnit under biltävlingen Paris-Dakar, när 

hon blev farmor och när hon talade om den nesliga behandling som hennes pappa kom att 

utsättas för när denne blev avsatt som politiker hemma i Grantham. I samband med 

uppräkningen av dessa händelser presenteras även en del citat från Thatcher där hon i det ena 

talar om att man i första hand alltid är mor. Uppslaget där ovan genomgånga artikeln 

presenteras innehåller även ett stort antal bilder på Thatcher och ett antal lite ”smaskigare” 

delar ur Thatchers karriär. Uppslaget innehåller även en tidslinje, som påminner en EKG-linje 

med höga och djupa punkter, denna har rubriken Thatchers uppgång och fall. Bilderna är 

oftast av lite mer skämtsam karaktär och framförallt bildtexterna är väldigt skämtsamma. På 

en av bilderna ses tre bronsstatyer föreställande kvinnor vilka Thatcher betraktar, bildtexten 

till denna lyder: ”Bronsladys. Järnåldern är över, med de här bronsdamerna står sig”. 
62

 En 

annan bild visar Thatcher spelandes biljard, just i ögonblicket då hon stöter till ett klot med 

kön, bildtexten till denna är: ”I stöten. Järnladyn var outtröttlig i jakten på röster. Här försökte 

hon skaffa sig sympatisörer i en spelhåla. Men publiken var måttligt imponerad”. 
63

 En annan 

del som tas upp är olika skämt som har sagts om Thatcher ett av dessa lyder:  

 

”Margaret Thatcher överraskade sin man Dennis i badrummet. Han svepte snabbt en handduk 

om livet. 

- Varför gör du så, sa Maggie, vi har ju varit gifta i många år och behöver inte skämmas 

för varandra. 

- Jo, sa Dennis, så fort du ser något stort vill du privatisera det.”
64

 

 

Sammanfattning 

 

Som person beskrivs Thatcher i ABs ledare som en person som skulle kämpa varje strid till 

sitt slut. Det menas även i en krönika/kommentar att hon är person som få kommer att sakna. 

   Ledaren vill framhålla att Thatcher som politiker aldrig vek ner sig, hon skulle kämpa till 

slutet. Och när hon väl gav upp vid detta tillfälle så innebar detta fallet för henne. Hon 

beskrivs i krönikan som en politiker som ingen kommer att sakna, detta på grund av sin 

hårdhet och att hon kom att sitta för länge vid makten. 
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   Thatchers politik beskrivs i ledaren som tuff politik, präglad av vulgär liberalism, 

nationalism, individualism och hård disciplin. Ledaren vill även klargöra att denna politik har 

lett till att Storbritannien har blivit ett mycket tuffare land för befolkningen att leva i. 

Klyftorna är större och spänningarna är fler.  

    Thatchers utseende är något som framhålls i ett antal texter på nyhetssidorna. Bland annat 

så betygsätts hon utefter sin ”sex appeal”. Denna ska vara hög hos äldre män. Denna 

sensualitet som framhålls i artikeln är något som skulle ha bidragit till Thatchers speciella 

position och hennes stora framgångar. Även hennes kvinnlighet och smak för whiskey skulle 

ha varit bidragande orsaker. Thatchers frisyr menas även var något som skulle försämrat 

hennes möjligheter som politiker, likaså skulle rösten och maken kunna bidra till det. Även 

Thatchers klädsel läggs det vikt vid. Men hon framställs även som mänsklig då hon i artikeln 

Då kom tårarna just visar sig mänsklig och gråter, en känsloyttring som ska ha varit mycket 

ovanligt under Thatchers tid vid makten. Här kommer det även fram tydligt Thatchers 

månande om att vara en god familjemoder. 

   Politikern Margaret Thatcher beskrivs på nyhetssidorna som en av de tuffaste i Europa. Det 

menas även att hon är en politiker av internationellt toppsnitt, som ingen skrattar åt längre.  

   Thatchers politik beskrivs endast i vid ett tillfälle på nyhetssidorna. Detta är i den 

skämtsamma historian, där det menas att Thatcher privatiserar för mycket. 

 

Jämförelse 

 

Thatchers person beskrivs lite på ledarsidorna. SvDs kommentarer innehåller en del 

värderingar om Thatchers utseende. 

   Thatcher som politiker beskrivs som en vinnare av många triumfer på SvDs ledarsida. 

Medan hennes svårighet att ge sig i konflikter är något som AB framhåller. AB beskriver 

henne som tuff medan SvD hävdar att hon vågade sätta vänstern på plats. 

   I Thatchers politik råder det oenighet mellan de båda tidningarnas ledarsidor. SvD vill mena 

att den inte är så konservativ, utan att det är en mångbottnad politik som Thatcher bedrivit 

både med liberala, konservativa och socialistiska inslag. SvD hävdar att politiken har 

beskrivits för ensidigt. AB vill dock hävda att Thatchers politik är en politik som ökar 

klassklyftorna. Den är vulgär och präglad av för mycket liberalism, nationalism och 

individualism. 

   Som person beskrivs Thatcher i tidningarnas artiklar utefter olika områden. SvD lägger stor 

vikt vid Thatchers temperament att detta är likadant som vanligt. Det finns även inslag av 

spekulationer om vad Thatcher ska göra i framtiden. AB lägger större vikt vid Thatchers 

utseende och kvinnlighet och bedömer henne bland annat utefter hennes ”sex appeal” 

   Politikern Thatcher beskrivs som en person som sällan ger upp enligt SvD medan det i AB 

framhålls att ingen kommer sakna Thatcher. 

   Thatchers politik tas endast upp utefter kritiska aspekter. SvD hävdar att den var för 

nationalistisk, för fylld av EG-motstånd och att kommunalskatten var ett dumt beslut. AB vill 

snarare framhålla Thatchers privatiseringsiver genom ett skämt. 

 

VI. Resultat 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur den svenska pressen framställde Margaret 

Thatcher under perioden 1975-90.  I denna resultatdel kommer jag att först visa vad de båda 

tidningarnas ledare säger om Thatcher som person, politiker och hennes politik. Efter det 

kommer en jämförelse att mellan de båda tidningarnas ledarsidor att göras. Och därefter 

kommer det att analyseras ifall någon förändring har skett i hur tidningarna ser på Thatcher. 

Samma procedur kommer sedan att göras med de båda tidingarnas nyhetssidor att göras. Efter 
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detta kommer en diskussion med den tidigare forskningen att ske. Och därefter kommer 

slutsatser att dras. 

   1975 valdes Thatcher till partiledare för det konservativa partiet i Storbritannien. På 

ledarsidorna i SvD tas detta upp sparsamt. Av personen finns inga beskrivningar, politikern 

beskrivs som auktoritär i yrkesrollen och politiken som Thatcher beskrivs som mörkblå. 1979 

när Tories vann valet och Thatcher därigenom blev brittisk premiärminister, finns det lite mer 

beskrivningar av Thatcher på SvDs ledarsida. Personen Thatcher beskrivs som en person som 

saknar social kompetens, detta i och med att hon enligt ledaren har svårt att ta människor. 

Politiken Thatchers menas vara en något mer aggressiv upplaga av föregångaren Edward 

Heath. Att hon omger sig med kunnigt PR-folk noteras även, då det menas att det finns något 

artificiellt över henne. SvDs ledare vill ifrågasätta Thatchers egna bidrag till valsegern och 

vill betona att om valsystemet hade sett annorlunda ut i England hade motståndaren Callaghan 

vunnit valet. Thatchers politik är under denna period konservativ enligt SvD men samtidigt 

inte så radikal som Thatcher vill att den ska framstå som, SvD menar att skillnaderna med 

föregångaren Heath inte är stora. Under Falklandskrigets inledning skrivs det inget om 

Thatcher på SvDs ledarsida. Under slutet så finns det lite också, men vissa saker går att 

urskilja: Personbeskrivningarna finns inte där, men Thatcher som politiker beskrivs som hård 

och kompromisslös. Dessa beskrivningar finns även för den politik som Thatcher bedriver. 

Det menas att Argentina inte kan retirera med hedern i behåll. 1990 avgick Thatcher som 

partiledare och premiärminister och detta är även den sista perioden i min undersökning. I en 

skrivs det om att Thatcher är snyggare i verkligheten än på bild. Som politiker beskrivs 

Thatcher som framgångsrik, det betonas att hon aldrig har haft några motgångar under sin tid 

vid makten. Det understryks att hon aldrig har försökt att bli älskad, att hon inte varit rädd för 

att avskeda folk i sin närhet lyfts fram som en svaghet och en bidragande orsak till att hon till 

slut fick lämna makten. Den politik som Thatcher bedrivit framställs som mångfacetterad, det 

menas på ledarsidorna att den innehåller dels konservativa värderingar, liberala tankar men är 

samtidigt inte motståndare till välfärdsstaten. Att Thatcher vågade ta kampen med vänstern är 

viktigt enligt SvD. De två politiska komponenter som enligt ledarsidorna kom att bli 

Thatchers fall är hennes nationalism och hennes motstånd till EG. 

   Från AB ledare finns det inga artiklar under den första perioden, 1975. 1979 finns det inga 

beskrivningar av Thatcher person på ledarsidorna. Om politikern Thatcher skrivs det att hon 

är hård mot företrädaren Heath. Det menas även att Thatcher är regisserad och att det är svårt 

att veta vad som är en produkt av de kunniga PR-människor som Thatcher omger sig med. 

Den politik som Thatcher bedriver beskrivs som hård. De ekonomiska sociala villkoren för 

den stora arbetarklassen kommer att försämras. 1982 under Falklandskrigets inledning så är 

ABs ledarsida ganska så sparsmakad med sina rapporter om Thatcher. Personbeskrivningar 

saknas helt, politikern Thatcher och hennes regering beskrivs ha handlat med total 

nonchalans, att Storbritannien ämnar överta öarna så fort som möjligt tas upp. Under slutet av 

kriget finns inte heller mycket på ledarsidorna. Under denna period beskrivs Thatcher och 

hennes regering som kompromisslös, de borde handla som bättre vinnare enligt AB. Det tas 

även upp att den politik som Thatcher bedriver är dålig för landets befolkning. Perioden 1990 

är den period då det finns flest artiklar på ABs ledarsida som behandlar Thatcher, det finns 

även en krönika. Personen Thatcher beskrivs som kampvillig, och att hon aldrig vill förlora en 

strid. Det menas även att det är en person som få kommer att sakna. De två kan även ses som 

beskrivningar av politikern Thatcher. Thatchers politik beskrivs i ABs ledare som hård. Den 

präglas av en liberalism som är vulgär, nationalism, individualism och hård disciplin. 

Ledarsidorna vill även framhålla att Thatchers politik bidrar till att skapa större klyftor mellan 

de mindre beställda och de välbeställda. 
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Då Aftonbladet inte skriver något om Thatcher på ledarsidorna är det svårt att säga något om 

likheter skillnader mellan tidningaren. 1979 råder det konsensus mellan tidningarna om att 

Thatcher har haft stor hjälp av duktiga PR-människor, båda tidningarna vill hävda att 

Thatchers framgång beror på grund av andra faktorer än hon själv, enligt de båda tidningarnas 

ledarsidor. Båda tidningarna intar även en kritisk hållning mot Thatchers politik. Kritiken 

skiljer sig dock. AB menar att den kommer att bidra till ökade klassklyftor att den är hård mot 

landets arbetarklass. SvD har en kritisk hållning mot att Thatcher framställer sin politik som 

mer konservativ än vad den egentligen är. 1982 råder det samstämmighet mellan tidningarnas 

ledare under krigsslutet. Båda hävdar att Thatcher har uppträtt kompromisslöst, att hennes 

attityd mot Argentina har varit för hård samt att hon och regeringen inte har uppträtt som 

värdiga vinnare. 1990 finns de största skillnaderna på tidningarnas ledarsidor i hur Thatcher 

framställs. Till att börja med finns det dock enighet om att Thatcher var en envis politiker, 

som skulle kämpa varje strid till sitt slut. AB framhåller dock detta som en svaghet, medan 

SvD väljer att inte värdera detta alls. I hur de väljer att värdera Thatchers politik skiljer sig 

dock deras framställningar. SvD väljer att ta upp de många olika sidor som Thatchers politik, 

och menar att svenska pressen ger en alltför ensidig bild av politiken. Det finns även en 

positiv hållning i vad Thatchers politik innebar. SvD menar att hon vågade sätta vänstern på 

plats och att hon aldrig hade några större motgångar, och de möjliga kriser som hon stötte på 

lyckades hon manövrera. AB går dock till hårt angrepp och menar att Thatchers politik bland 

annat innehöll en liberalism som var vulgär. 

    

Förändringarna är inte alltför många i tidningarnas rapportering. Aftonbladet har från början (i 

detta fall 1979) en kritisk hållning mot Thatcher. Och denna ifrågasättande ton finns med i 

ABs ledare under hela undersökningsperioden. Den kan till och med sägas att den stegras att 

AB är som mest kritisk vid Thatchers slut. SvDs ledare har en försiktig kritisk ton mot 

Thatcher till en början. Denna stegras och når sin kulmen under 1982 då de samstämmigt med 

AB går till angrepp mot Thatchers kompromisslöshet. 1990 har dock SvD genomgått en 

förändring. Det finns en försiktig positivitet till vad Thatcher har åstadkommit politiskt. Det 

menas att hon har varit en god politiker som inte har haft några större svackor, en hållning 

som skiljer sig markant mot ledarsidorna 1975, 79 och 82.  

   

SvDs nyhetssidor innehåller 1975 många beskrivningar av Thatcher. Det betonas mycket på 

hennes utseende, som exempelvis hårfärgen. Samtidigt betonas hennes äktenskapliga 

situation. Likaså framträder fadern och barnen vid ett antal tillfällen. Om politikern Thatchers 

sägs det att hon är djärvt val. Thatchers politik beskrivs som mörkblå. Även 1979 finns det 

många beskrivningar av Thatcher. De yttre attributen dyker även upp här. Likaså skrivs det en 

del om att hon är duktig på att ta folk, att hon har charm (något som beskrivs som den 

”thatcherska charmen”), hon beskrivs som intensiv och ibland även brysk. Politikern Thatcher 

beskrivs som en, till viss av skickligt PR-folk, skapad produkt. Politiken beskrivs ganska så 

knapphändigt dock finns vissa kännetecken med, som exempelvis ”stå på egna ben”-

mentalitet. Under Falklandskrigets inledning så beskrivs Thatcher som pressad, tyngd och 

nervös. Hennes klädsel tas även upp vid ett tillfälle.  Dessa beteenden passar även in på 

beskrivningen av politikern Thatcher. Kriget beskrivs som Thatcher största bakslag som 

politiker. Vid krigsslutet beskrivs Thatcher som brysk och osentimental. Som politiker menas 

det att hon är djärv och att hon beter sig som en segrare. Hennes politik beskrivs som präglad 

av brittisk nationalism. 1990 beskrivs personen Thatcher som tilltygad med inte krossad. 

Hennes temperament tas även upp. Det spekuleras i hennes framtid, och menas att hon nog 

inte skulle ha några problem att vara makens caddy på golfbanan. Politikern Thatcher 

beskrivs som en kämpe som inte ger upp utan kämpar varje strid till sitt slut. Thatchers politik 
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beskrivs endast utefter de faktorer som bidragit till avgången, dessa sägs vara nationalismen, 

motståndet till EG och kommunalskatten. 

   Nyhetssidorna i AB är inte lika omfattande som SvD i sin bevakning av Thatcher under av 

undersökningsperioderna. 1975 skrivs det ändå ganska så mycket om Thatcher. Om hennes 

person så tas mycket av hennes liv upp. Det skrivs om hennes relationer: att hon är gift, att 

hon är mor och den roll som fadern hade. Det menas även att Thatcher värdesätter lojalitet 

och familjekänsla. Politikern Thatcher beskrivs som djärv. Hennes politik beskrivs som 

mörkblå. Thatcher beskrivs som en anhängare av samhällets elitteorier och att hennes politik 

kommer innebära svårigheter för de som har socialvård. Under valrörelsen 1979 beskrivs 

Thatchers relationer mycket. Framförallt fadern och den uppfostran som Margaret fått av 

denne anses som viktig. Att Thatcher är mån att vara en god familjemoder framhålls likaså. 

Temperamentet är något som tas upp, och detta menar AB har blivit lugnare. Ett annat viktigt 

drag i Thatchers personlighet menas vara hennes målmedvetenhet. Politikern Thatcher 

beskrivs som dynamisk och kontroversiell, det menas även att hon omger sig med duktiga PR-

människor och ”ja-sägare”. Om Thatchers politik skrivs inte något nämnvärt. 1982, under 

Falklandskriget så är beskrivningarna av Thatchers person obefintliga. För politikern Thatcher 

menas det att kriget är hennes största bakslag. Om Thatchers politik skrivs det att 

Storbritannien ämnar överta öarna så fort som möjligt. Vid slutet av kriget är beskrivningarna 

av Thatcher få, vid ett tillfälle skrivs det att hon uttalar sig klämmigt, om politikern Thatcher 

och hennes politik skrivs det inget nämnvärt. 1990, så finns det många beskrivningar av 

Thatchers utseende. Hon bedöms bland annat utefter sin sex apeal. Likaså betonas hennes 

sensualitet och kvinnlighet. Hennes frisyr, röst och make troddes vara ett hinder till hennes 

framgångar, men så var inte fallet. På slutet tas även en mänsklig sida upp hos Thatcher, då 

hon visas gråtande. Politikern Thatcher beskrivs som tuff men av internationellt toppsnitt. 

Thatchers politik får lite kritik i ett skämt, där det menas att den drivs av för stor vilja att 

privatisera. 

   Skillnaderna mellan de båda tidningarnas nyhetsrapportering är vid de flesta tillfällen 

ganska så liten. 1975 väljer de SvD att framhålla Thatchers yttre attribut. Det läggs vikt vid 

hennes hårfärg bland annat. De lägger båda fokus på att endast benämna henne som ”kvinna” 

eller ”kvinnan” när hon besegrat Heath. Den politik som Margaret bedriver beskrivs som 

mörkblå i båda tidningarna. AB lägger dock in kritik om att den innebar sämre förhållanden 

för de som exempelvis har socialvård. 1979 finns det vissa skillnader mellan tidningarna i 

deras rapportering. AB lägger ett större fokus vid familjen. Bland annat betonar de faderns 

betydande roll i formandet av Thatcher. SvD lägger större fokus vid Thatchers beteende, som 

exempelvis att hon är intensiv, och att många drabbas av den ”thatcherska charmen”. Som 

politiker så råder det dock konsensus mellan de båda tidningarna om att Margaret Thatcher 

har haft stor hjälp av skickliga PR-människor. Under Falklandskrigen så är beskrivningarna 

av Thatcher få i båda tidningarna, båda är dock eniga om att det är ett stort bakslag för 

Thatcher till en början. SvD lägger lite fokus på att beskriva Thatcher som pressad och 

nervös, något som inte förekommer i AB. Vid slutet 1990 så finns det samma skillnader som 

1979 nämligen att AB har lite mer fokus på relationer och utseende. Bland annat bedömer de 

Thatchers ”sex apeal”. Politikern Thatcher menar båda tidningarna är tuff, AB genom att 

skriva detta, SvD genom att påvisa att hon aldrig vek ner sig i konflikter. AB kritiserar 

Thatchers politik genom att tala om hennes privatiseringsvilja, medan AB väljer att betona 

vilka politiska faktorer som var bidragande till slutet. Sammantaget kan det sägas att 

Aftonbladet väljer att lägga större fokus vid Thatchers privatliv och utseende. SvD betonar 

mer personlighetsdrag och hur hon uppfattas i just den situation som presenteras i artikeln. 

   Det sker inga större förändringar i hur tidningarna rapporterar om Thatcher. Det som kan 

påpekas är att SvD till en början i likhet med AB fokuserar på relationer och utseende, något 
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som med tiden förminskas, men inte helt försvinner. AB har å sin sida ingen som helst 

beskrivning av utseende med under perioden 1975 

 

VII. Diskussion   
 

Framställningen av personen Thatcher stämmer, främst på nyhetssidorna, överrens med 

Rosalind Gills teorier om hur kvinnliga politiker framställs. Gill menar att kvinnans utseende 

är viktigt i framställningarna, likaså är deras relationer och barn viktiga. Både på SvDs samt 

ABs nyhetssidor betonas Thatchers utseende. Hennes blonda hår är det yttre attribut som tas 

upp oftast. Men det finns även texter där hennes blåa ögon och hennes kinder tas upp. Vid 

vissa tillfällen tas även utseendet upp i mer värderande texter. Bland annat tas Thatchers 

klädsel upp samt att textförfattaren i en annan text menas att Thatcher är snyggare i 

verkligheten. Dessa texter bör det dock betonas att de är krönikor och bör därför hanteras med 

större aktsamhet än de andra texterna som finns med i undersökningen. Likaså finns det på 

nyhetssidorna ofta anspelningar på Thatchers relationer både fadern och maken nämns 

frekvent. Bland annat nämns det att faderns stränga uppfostran skulle ha bidragit mycket till 

att skapa den person Margaret Thatcher blev. Maken Dennis uppmärksammas inte alltför ofta. 

Men det tas ofta upp att Thatcher är gift, och detta markeras bland annat genom att hon ofta 

kallas för Mrs Thatcher eller fru Thatcher. Barnen Carol och Mark nämns inte många gånger, 

dock tas det upp i framförallt ABs nyhetsrapportering om Margaret Thatcher är mån om att 

vissa sig som familjemoder. Något som dock inte alls uppmärksammas är att Thatcher på 

något vis skulle ha försummat sin familj och främst sina barn något som enligt Gill brukar 

vara vanligt i rapporteringen om politikerkvinnor. Thatcher blir inte en familjeförrädare utan 

snarare ett gott exempel på hur en god familjemoder kan kombinera det privata och karriären. 

Det brukar även enligt Gill vara så att kvinnliga politiker framställs som ”ja-sägare”, något 

som skrivs om Thatcher. Thatcher är snarare raka motsatsen då hon enligt AB omger sig med 

”ja-sägare”.  

   Pippa Norris menar att kvinnliga politiker ofta framställs ur tre olika typer av berättelser: 

kvinnan som den första på sin post, kvinnan som outsider och kvinnan som agent för moralisk 

förändring. Att Thatcher är den första på sin post tas ofta upp i både SvD och AB, detta främst 

på nyhetssidorna. Thatcher är även en outsider i vissa delar av rapporteringen, framförallt i 

nyhetrapporteringen där hennes fader och dennes specerihandel påtalas. En 

medelklassbakgrund som skiljer sig från de flesta av Thatchers partikamrater i Tories. 

Thatcher är dock ingen agent för moralisk förändring. Enligt Aftonbladet och då framförallt 

ledarsidorna så har Thatchers tid snarare inneburit en förändring åt det sämre. ABs ledarsidor 

betonar vid flertalet tillfällen att Thatchers politik kommer att innebära och innebar stora 

försämringar för arbetarklassen och att de bidrog till ökade klassklyftor. När det under 1979 

års valkampanj från båda tidningarna fokuseras på att Thatcher har haft god hjälp av skickligt 

PR-folk, visar på att de båda tidningar på ledar- såsom nyhetssidor har svårt att se Thatcher 

som politiker på allvar. Norris menar även att visa politiska områden utmålas som kvinnliga, 

varken rapporteringen i AB och SvD innehåller något som tyder på att Thatcher borde hålla 

sig till vissa områden. Snarare tas det i AB upp att Thatchers politik är dålig för de med 

socialvård, ett område som enligt Norris är kvinnligt. 

   Lars Nord menar att tidningar blir tydligare i sin politiska färg under valtider. Nords studie 

är dock fokuserad på svenska tidningar och hur de behandlar svenska politiker under valtider i 

Sverige. Dock kan det sägas att SvD på sin ledarsida har en mildare (som ibland dock är hård) 

ton tillskillnad mot AB som väljer att ha en hård ton under hela undersökningsperioden. 

   Kristina Boréus högervåg är påtaglig i undersökningen. De förändringar som har skett i 

tidningarnas framställningar har skett i SvD. Något som skulle kunna vara ett tecken på 

högervågen. I ledarsidornas fall är högervågen en mycket rimlig anledning till 
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attitydförändringen mot Thatcher. Den attityd som till en början var skeptisk och undrande till 

Thatchers lämplighet som partiledare/premiärminister. Och den fördömande attityd som fanns 

under falklandskonflikten finns det inte en tillstymmelse till på ledarsidorna under 1990. 

Istället finns det en respektfull ton som talar om hur mycket Thatcher har gjort som politiker, 

och att hon var en person aldrig vek ner sig. Förändringarna på nyhetssidorna i SvD är att 

Thatchers yttre attribut har marginaliserats och istället är det hennes personlighetsdrag och 

temperament som är viktiga i rapporteringen. Högervågen kan vara en anledning till detta, 

men den är inte lika självklar i detta fall som på nyhetssidorna. 

  

VIII. Slutsatser 

 

Mina slutsatser blir att Thatcher på ledarsidorna framställdes ganska så lite efter sin 

personlighet. Fokus på ledarsidorna låg föga oväntat på politiken. Det finns en viss tvekan 

från både Aftonbladet och Svenska dagbladet till Thatchers politik och Thatcher som 

politiker. AB är dock allra hårdast i sitt omdöme. SvD kommer med tiden att mildras. 

Sammantaget kan det sägas att SvD menar att Thatcher till en början är ett svårförståeligt val, 

hennes politik ifrågasätts och hennes bidrag till denne ifrågasätts, mot slutet vill dock SvD 

ledarsida visa på att det är ett stort bidrag som Thatcher gjort. AB har under hela tiden en 

ifrågasättande ton och menar att hennes politik bidrar till att skapa klassklyftor. Under 

Falklandskonflikten är tidningarna dock eniga om Thatcher agerat felaktigt. 

   På nyhetssidorna så framställs Thatcher framförallt i AB utefter yttre attribut. SvD väljer 

mer att hålla sig till beteende och temperament. Under Falklandskonflikten är dock 

beskrivningarna av Thatcher knappa. AB väljer även i större utsträckning att betona Thatchers 

äktenskap, barn och medelklassbakgrund. Exempelvis skrivs det ofta om att Thatcher är mån 

att vara en familjemoder, det är även betydande att ta upp faderns specerihandel. För att göra 

en grov sammanfattning här, så kan det sägas att AB fokuserar på det yttre, det vill säga 

utseende, familj och bakgrund. Medan SvD fokuserar på det inre, exempelvis 

personlighetsdrag och hur hon handlar i olika situationer. Exempelvis kan Thatchers intensitet 

och den nervositet hon visar under Falklandskonflikten tas upp.  

   Ur detta besvaras även frågorna om det har skett en förändring i hur Thatcher framställs och 

om framställningarna skiljer sig mellan socialdemokratiska Aftonbladet och borgerliga 

Svenska dagbladet. Svaret blir i båda fallen – Ja.  

   Ja, det har skett en förändring i hur Thatcher framställs. Förändringen har skett i SvD, där 

attityden mot Thatcher har mildrats ner den sista perioden inleds, en rimlig anledning till detta 

är den högervåg som Kristina Boréus talar om. SvD har från 1979 valt att inte betona 

Thatchers yttre attribut på samma sätt som AB. Medan AB gjort en omvänd prioritering, då 

det inte finns någon beskrivning av Thatchers utseende innan 1979. Högervågen är inte lika 

självklar som förklaringsmodell här. En rimlig förklaring skulle kunna vara, att AB får sina 

intäkter i försäljning av lösnummer, och då är läsning om familjesituationer mer intressanta. 

”Sagan” Margaret Thatcher tilltalar läsaren mer än en beskrivning av att Thatcher är intensiv. 

   Ja, tidningarnas framställningar skiljer sig även. På ledarsidorna så skiljer sig attityden mot 

Thatcher framförallt 1990, då AB har en väldigt kritisk hållning mot Thatcher, medan SvD 

har en respektfull hållning till Thatcher. Skillnaden på nyhetssidorna är mindre, men SvD 

väljer att betona Thatchers yttre attribut mindre än vad AB gör. 

   Studien hade givetvis kunnat göras på andra sätt och den innehåller en del svagheter.  

Thatchers politiska karriär varade i över 30 år. Jag undersöker bara åtta veckor av denna tid. 

Mycket viktigt har jag missat och vissa händelser under hennes karriär kan säkert tyckas vara 

viktigare än de som jag har undersökt. Att jag valt några få epoker har valts har dock gjort att 

jag kunnat analysera materialet lite djupare. Viktiga saker som möjligtvis hade missats vid en 

undersökning med större antal artiklar har här kommit med. Dock är det svårt att säga om 
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detta är den generella bild som fanns av Thatcher inom pressen. De här två tidningarna är inte 

heller lika ”radikala” i sin politiska framtoning. Lite mer nischade tidningar hade visat på mer 

olika framställningar. Samtidigt når dessa tidningar ut till större delar av befolkningen. Ett 

förslag på vidare studier inom ämnet skulle därför kunna vara att komplettera redan 

undersökta delar med ännu fler händelser.  

  Min studie kan kanske även finnas till hjälp för de som vill göra liknande undersökningar av 

kvinnliga ledare, som exempelvis mer nutida som Angela Merkel, Dilma Rouseff eller Maud 

Olofsson. Det är ingen självklar mall för hur liknande studier ska bedrivas men vissa delar av 

den kan säkert användas som inspiration.  

 

IX. Sammanfattning 

 

Denna uppsats hade som syfte att undersöka hur Margaret framställdes i svensk press. Som 

undersökningsmaterial användes texter från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Frågorna 

som ställdes till materialet var: 

- Hur beskrivs hennes person och personlighet i nyhetsartiklar respektive ledarartiklar? 

- Hur beskrivs och bedöms hennes politik i ledare och på nyhetsplats? 

- Skiljer sig framställningen av Thatcher mellan socialdemokratiska Aftonbladet och 

borgerliga Svenska Dagbladet? 

- Sker det någon förändring i synen på Thatcher, i och med högervågen? 

   Perioderna som undersöks är: när Thatcher väljs till partiledare för tories (februari 1975), 

när tories vinner valet och Thatcher därigenom blir premiärminister (maj 1979), när 

Falklandskriget inleds (april 1982), när falklandskriget avslutas (juni 1982) samt när Thatcher 

tvingades avgå (november 1990). 

   Undersökningen genomförs kronologiskt. Den sker även tidning för tidning. Även i hur 

tidningarna presenteras så finns det en uppdelning mellan ledarartiklar och nyhetsartiklar. 

Efter genomgång av en tidning under en av perioderna så sker en sammanfattning. När båda 

tidningarna har genomgåtts och sammanfattats så sker en jämförelse mellan de båda 

tidningarnas framställningar av Thatcher. 

   Resultatet av undersökningen är att Thatcher på ledarsidorna inte framställs så mycket 

utefter sin person. Fokus ligger istället där på den politik som Thatcher för. Här har de båda 

tidningarna en gemensam ganska så tveksam hållning till Thatcher. Men 1990 har SvD ändrat 

denna till en respektfull. 

   På nyhetssidorna så läggs det mycket fokus på Thatchers yttre attribut såsom hennes 

utseende och relationer. Men även på hennes beteende och handlande. SvD har till en början 

med Thatchers utseende men detta försvinner efter1975 medan AB väljer att gå åt motsatt 

håll. Som exempel tas det i ABs bevakning upp att Thatcher har gjort en klassresa. SvD väljer 

under senare perioder att betona Thatchers beteende som exempelvis intensiteten och charmen 

som bidrar till att få väljare. 

   Det finns vissa skillnader i framställningen av Thatcher på tidningarnas ledarsidor, där SvD 

1990 väljer att behandla Thatcher med respekt, något som de inte gjort tidigare. Medan AB 

hela tiden har en kritisk hållning mot Thatcher. På nyhetssidorna skriver SvD till en början 

om Thatchers utseende, för att sedan övergå till mer beskrivningar av beteendet. AB väljer å 

sin sida att betona utseende och relationer under senare delen av undersökningen.  

   De förändringar som har skett i rapportering är att SvD på ledarsidorna har kommit att bli 

mer positiva till Thatchers politik, något som kan förklaras av den högervåg som präglade det 

svenska samhället under 1980-talet. SvD väljer från 1979 på nyhetssidorna att inte betona 

Thatchers utseende, medan AB gör raka motsatsen.  

   Undersökningens resultat visar på att det finns likheter i hur Thatcher framställs med vad 

den tidigare forskningen har pekat på. Thatcher relationer betonas likaså även hennes 
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utseende. Thatcher framställs även utefter tv typer av berättelser som är vanliga bland 

kvinnliga politiker. Tidningarna, och då mest SvD har kommit att påverkas av den högervåg 

som präglade den svenska opinionen under 1980-talet. 
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