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Abstract 

This study has as its purpose to examine how Sweden's two largest newspapers, Aftonbladet 

and Expressen, reported on the party Feministiskt initiativ during the 2014 Swedish election. 

Furthermore, the study examine which discourses and perspectives that can be seen in the 

texts and how the party and its representatives is represented, in relation to other actors. 

  

Methodologically the analysis has been making use of discourse analysis in order to expose 

the way they use the language to depict the party. The newspapers portrayals’ will be studied 

on the basis of theories of discourse, journalistic conditions and their role as reviewer and 

multipliers, tabloid press conditions and representation. 

  

The main conclusion that this study has reached is that the newspapers tend to represent the 

party Feministiskt initiativ and its representatives in a non-conducive way. A possible factor 

behind this result appear to be found in the overall perception of feminism that exist in today's 

political society - as something different and radically. But also the conditions in today’s 

media society that journalists must adress. 

  

Keywords: Politics, parties, journalism, discourse, representation, discourse analysis, 

newspaper, feministic initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning och bakgrund..........................................................................................................1 

1.1 Feministiskt initiativ.........................................................................................................2 

1.2 Syfte..................................................................................................................................3 

1.3 Uppsatsens disposition.....................................................................................................3 

2. Tidigare forskning...................................................................................................................5 

2.1 Journalistikens makt över uppfattningen av politiken......................................................6 

2.2 Journalistikens roll...........................................................................................................7 

2.3 Politikens medialisering.................................................................................................10 

2.4 Relationen mellan journalistik och politik.....................................................................11 

2.5 Sammanfattning..............................................................................................................13 

3. Teoretiska utgångspunkter....................................................................................................15 

3.1 Diskurs............................................................................................................................15 

3.2 Journalistikens villkor och roll som granskare och informationsförmedlare................17 

3.3 Tabloidpressens förutsättningar.....................................................................................17 

3.4 Representation................................................................................................................20 

4. Material och metod...............................................................................................................21 

4.1 Material..........................................................................................................................21 

4.1.1 Urval.......................................................................................................................22 

4.2 Metod..............................................................................................................................23 

4.2.1 Diskursanalys..........................................................................................................24 

4.2.2 Texternas strukturer och teman..............................................................................25 

4.2.3 Tillämpning av metod.............................................................................................26 

4.2.4 Sammanfattning av metod......................................................................................29 

4.3 Metodproblem................................................................................................................29 

4.4 Validitet och generaliserbarhet......................................................................................31 

4.4.1 Avgränsningar........................................................................................................32 

5. Resultat- och analysredovisning...........................................................................................34 

5.1 F! genom den kommersialiserade journalistiken...........................................................34 

5.2 "F! mot dem" - den politiska diskursen..........................................................................35 

5.3 Ett oseriöst parti.............................................................................................................41 

5.4 Aktörer utan auktoritet...................................................................................................50 

5.5 Gudrun Schymans initiativ?...........................................................................................55 

5.6 Resultatsammanfattning.................................................................................................58 

6. Slutsatser och avslutande diskussion....................................................................................62 

7. Sammanfattning....................................................................................................................68 

Käll- och litteraturförteckning..................................................................................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning och bakgrund 

Under supervalåret 2014 var Feministiskt initiativ (nedan förkortat F!) ett omdiskuterat parti 

då de för första gången på allvar kandiderade till Sveriges riksdag. I EU-valet lyckades partiet 

kamma hem ett mandat (Europaparlamentet, 2015), medan de i riksdagsvalet föll på 

målsnöret med mindre än en procent upp till riksdagsspärren (Valmyndigheten, 2015). 

Partiets normbrytande politik skapade många rubriker och var hett debatterad i massmedierna. 

 

Idag fungerar medierna som medborgarnas största källa till samhällsinformation. De har en 

central plats i människors vardag och spelar en stor roll för hur vi ser på verkligheten eftersom 

de förmedlar information som annars ligger bortom våra egna erfarenheter och upplevelser. 

Det är idag nästintill omöjligt att som medborgare inte ta del av det som medierna förmedlar 

eftersom medie- och nyhetssamhället har vuxit enormt den senaste tiden. I och med det 

formar medierna i hög grad den bild vi som medborgare har av verkligheten (Nord & 

Strömbäck 2004 s. 11ff). Ändå är en vanlig idé, inte minst hos journalister, att medierna 

speglar verkligheten som den är. En idé som inte har något som helst stöd i forskning om 

medieinnehåll. Snarare visar forskningen att innehållet i massmedia är en socialt skapad 

produkt och inte alls en reflektion av någon objektiv verklighet. Även om kärnan till en nyhet 

kan vara ett verkligt problem eller händelse, kommer andra faktorer av social information 

avgöra hur nyheten blir rapporterad från journalisten till allmänheten (Strömbäck 2009, s. 

153ff.).  

 

För att förstå detta, och under vilka villkor nyheter produceras, behöver vi ta hänsyn till att 

vår tillvaro idag präglas av ett konstant överskott av information och att det råder en ständig 

konkurrens om medborgarnas uppmärksamhet. Man brukar kalla det att mediebruset idag är 

stort, och det innebär att de som arbetar med media måste välja ut vad som ska publiceras och 

uppmärksammas - och på vilket sätt det ska beskrivas för att passa mediets format. Därför är 

den händelse som blir nyhet alltid tillspetsad, förenklad, konkretiserad eller personifierad av 

journalisten. Annars når den inte igenom bruset fram till allmänheten (Nord & Strömbäck 

2004, s. 15; Strömbäck 2009, s. 157). 

 

Av detta kan vi förstå att eftersom medierna är en så stor källa till samhällsinformation är de 

även den främsta källan till politisk information. Medierna är de som har makten i den 

politiska kommunikationen mellan politiska aktörer, medborgare och medierna själva. 
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Politiken har därför behövt anpassas för att kunna få ett så stort och gynnsamt medialt 

utrymme som möjligt (Nord & Strömbäck 2004, s. 15f). Enligt forskning har sättet som media 

rapporterar om politik på ett stort inflytande över hur vi som medborgare förstår och tolkar 

politiken. Vilket ger journalistiken en betydande roll för hur allmänheten ser på ett politiskt 

parti och dess representanter och värden (Postman 1986, s. 94f.). Och i ett samhälle där 

alltfler bestämmer sig sent i valrörelsen för hur de ska rösta och dessutom byter parti mellan 

valen, så kan mediernas bild av de politiska partierna få stor betydelse för valresultatet (Asp 

2006, s. 62; Strömbäck 2009 s. 266). 

  

Med utgångspunkt i dessa konstateranden vill vi i denna studie komplettera den forskning 

som finns om mediernas makt i den politiska rapporteringen. Vi vill undersöka hur pressen 

förmedlar ett politiskt parti i samband med val, genom en analys om hur språkliga val bidrar 

till representationen av partiet. Då F! är ett nytt och normbrytande parti, som under det senaste 

året fått stor medial uppmärksamhet (Feministiskt initiativ, 2014) vill vi undersöka hur de 

representerats i media under supervalåret 2014. 

  

Vi har i denna studie valt att analysera nyhetsartiklar ur tidningarna Aftonbladet och 

Expressen. Då de som Sveriges största kvällstidningar spelat en stor roll i rapporteringen av 

Feministiskt initiativ. De båda tidningarna är viktiga aktörer för kommunikation i dagens 

samhälle eftersom många människor tar del av deras artiklar. Vi tycker det är viktigt att 

granska dessa nyheter för att förstå vad texterna egentligen innehåller och hur språket bidrar 

till bilden som förmedlas av F! och dess representanter. Genom att studera ordval utifrån 

teorier om diskurs, representation, politikens medialisering och journalistikens makt över det 

som förmedlas genom media har vi försökt synliggöra vilken bild tidningarna förmedlar av 

partiet. 

  

1.1 Feministiskt initiativ  

Feministiskt initiativ skiljer sig från övriga svenska partier då de på ett aktivistlikt sätt arbetar 

för revidera den könsmaktordning och heteronormativitet som finns i samhället idag. F! 

menar att de övriga partierna idag inte lyfter dessa frågor och skriver i sitt partiprogram hur de 

vill motarbeta det strukturella förtryck som många grupper lider av i samhället idag 

(Feministiskt initiativ, 2013). 
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Partiet har sin utgångspunkt i feminismen, som är ett verktyg för att nå en jämställd värld där 

kvinnor och män ska ha samma ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar och 

rättigheter. Partiets tre kärnfrågor är jämställdhet, mänskliga rättigheter och mänsklig 

säkerhet. De ifrågasätter den svenskhet som baseras på ett vitt, västerländskt, kristet arv och 

vill prioritera ett öppet EU där mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa står 

högst på agendan. Partiet vill ta krafttag mot diskriminering och modernisera lagstiftningen så 

att den passar alla typer av familjekonstellationer och relationer samt höja ambitionsnivån i 

kampen mot våld, för allas rätt till skydd. Arbetet bygger till stor del på medlemmars egna 

initiativ och det mesta arbetet sker på lokal nivå (Feministiskt initiativ, 2015). 

  

Med sitt tydliga ställningstagande för minoritetsgrupper utmanar F! samhällets centrala 

normer, vilket har bidragit till att partiet fått mycket uppmärksamhet i medierna valåret 2014 

(Feministiskt initiativ, 2014). Som vi tidigare nämnt kan medborgarnas uppfattning av ett 

parti påverkas av hur media framställer dem och därför vill vi undersöka vilken bild Sveriges 

två största kvällstidningar gett av Feministiskt initiativ under valåret. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom en diskursanalys undersöka hur Feministiskt initiativ 

representerats i kvällspressen under supervalåret 2014. Vi avser granska Sveriges två största 

kvällstidningar för att synliggöra de perspektiv som kan utläsas i texterna samt vilken bild av 

partiet och dess representanter som förmedlas. 

 

Vi utgår från tre frågeställningar: 

1. Hur ser de politiska diskurserna ut i de nyhetstexter som rör Feministiskt initiativ? 

2. Hur representeras partiet genom de språkliga konstruktionerna? 

3. Hur framställs de politiska aktörerna i texterna och vilka relationer skapas mellan dem? 

  

1.3 Uppsatsens disposition 

Hittills har vi redogjort för studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. I följande kapitel 

presenteras den tidigare forskning som finns på ämnesområdet. I kapitel tre redogörs det för 

de teorier och begrepp uppsatsen grundar sig på: diskurs, politikens medialisering, 

journalistikens makt över hur politik förmedlas samt representation. I kapitel fyra motiveras 

studiens urval och material, metoden som tillämpats och en redogörelse av metodproblem. I 
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kapitel fem, resultat- och analysredovisning, finns en sammanställning och resultatet av 

analyserna. Avslutningsvis, i kapitel sex, finner vi studiens slutsatser och diskussion där vi 

knyter samman studiens syfte, metod och resultat samt diskuterar detta gentemot våra 

teoretiska utgångspunkter. 
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2. Tidigare forskning 

För att undersöka hur Feministiskt initiativ representerats i kvällspressen under supervalåret 

2014 har vi tagit utgångspunkt i tidigare forskning som studerat förhållandet mellan medierna, 

journalistiken och politiken. 

 

Den politiska kommunikationsforskningen har sin grund i Lazarsfelds studie People’s Choice 

som genomfördes 1944 och var den första studien på området. Studien visade att det medierna 

förmedlar påverkar publiken, bland annat genom att de väcker och förstärker tankar om 

politik och gör publiken medveten om de underliggande värderingar och åsikter de har 

(Lazarsfeld, Gaudet & Berelson 1968). 

  

Sedan dess har forskningsområdet utvecklats och på fältet idag finns undersökningar med 

varierande utgångspunkter. Vi har valt att redogöra för några studier som utgår från teorier om 

diskurs och mediernas makt över den bild som konstrueras av verkligheten samt studier som 

innefattar analyser av hur mediernas innehåll påverkar publiken och politiken samt hur och 

med vilka medel journalister väljer att framställa politiska partier, dess politik och dess 

representanter. Vad studierna har gemensamt är att de alla utgår från frågeställningar om 

förhållandet mellan media, politik och publik, hur journalister präglar sitt innehåll och hur 

politiska partier representeras i medier och varför. 

 

Den tidigare forskningen visar bland annat att journalister använder vissa strategier och 

språkliga konstruktioner för att bestämma hur publiken tar emot och påverkas av en text 

(Sturken & Cartwright 2009, s. 12). Forskningen visar även att det blir allt vanligare att hålla 

enskilda politiker ansvariga och ställa dem till svars i tidningarna (Ekström, Johansson & 

Larsson 2006). Vidare visar studierna att medierna spelar en viktig roll för politiska 

institutioner, aktörer och politiska partier, samt att det främst är genom media politikerna når 

ut till allmänheten (Isotalus &Almonkari 2008). Journalister har därmed en stor makt över 

vilka politiska frågor och åsiktsriktningar som ska prioriteras. Resultaten av dessa studier är 

en bra utgångspunkt för oss då mediernas makt över hur ett parti representeras i medierna har 

en väsentlig betydelse för vår studies resultat. 
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2.1 Journalistikens makt över uppfattningen av politiken 

Forskaren Mats Ekström har under de senaste åren genomfört ett flertal kvalitativa studier 

med fokus på relationen mellan medierna, journalistiken och politiken. Bland annat har han 

studerat hur det fungerar i nyhetsproduktionen när enskilda yttranden blir stora politiska 

nyheter. I studien utgår Ekström bland annat från begreppet diskursiva strategier, vilket 

innefattar de strategier journalister använder för att påverka hur publiken tar emot och 

påverkas av nyhetstexterna. Ekström har analyserat tre fall som alla hade tre gemensamma 

nämnare som motiverade urvalet: intervjuerna inträffade i en situation som var arrangerad för 

media, de bestod av yttranden i samtalssituationer där journalisterna medverkade aktivt samt 

att alla yttranden blev stora politiska nyheter (Ekström 2006, s. 133f). 

 

Utifrån studiens resultat konstaterar Ekström att journalistiken har en ovanligt stor makt att 

legitimera sig själv (Ekström 2006 s. 136). Han redogör för hur det i de tre analyserade 

samtalen, som från början skedde mellan både politiker och journalister, endast är politikernas 

agerande som ifrågasätts och kritiseras - aldrig journalisternas. Detta studerar han genom att 

titta på vilka diskursiva strategier som används. Han redovisar resultatet genom sex punkter 

som presenterar några av de strategier han anser fungerar som självlegitimerande faktorer för 

journalisten: (1) den interaktion som journalisterna var en del av osynliggörs, (2) journalisten 

osynliggör sig själv som aktör genom strategiska ordval, (3) journalistens selektiva 

presentation av sitt eget agerande, (4) de konstruerade berättelserna som gör journalistikens 

agerande berättigad, (5) att mediekritik är en dålig strategi då det kan vändas mot politikern 

och (6) medielogikens naturalisering. Det innebär med andra ord att journalisterna kan 

fokusera på och lyfta fram politikernas uttalanden samtidigt som de struntar i vad de själva 

har sagt eller frågat, trots att det är det som ligger till grund för politikernas uttalanden. 

Journalisterna har makten att omformulera citat så de passar in i andra sammanhang och kan 

förstås på fler sätt än det från början var menat. De har makten att lägga ansvaret och skulden 

på politikern genom att publicera citaten på ett sätt som får de att framstå som den självklara 

orsaken till att situationen har uppstått (Ibid., s. 136ff). 

 

Genom diskursiva strategier naturaliserar nyhetsjournalistiken de strukturer och 

maktpositioner som är till deras egen fördel och på så vis är det ingen som reagerar på att det 

ständigt är politikerna som får skulden för deras uttalanden. Att citaten kan vara placerade i 

fel kontext eller ges en innebörd som är långt från den ursprungliga är inget som vanliga 
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mediekonsumenter generellt tar hänsyn till då de läser en nyhetstext (Ibid., s. 150ff). Detta 

kan leda till att mottagarna får en felaktig bild av politikerna och/eller politiska partier - vilket 

i sin tur kan påverka landets valresultat och vilket parti som ska styra Sverige. Det kan med 

andra ord påverka hela Sveriges samhälle i stort - vilket är ett ytterligare argument för varför 

detta område är så viktigt att genomföra studier på. 

 

Både filmklipp (som Ekström analyserat) och texter (som vi analyserat) är medel som 

journalister använder för att återge en bild av politiken. De har makten att censurera, filtrera 

och redigera i intervjuerna som görs och i artiklarna som publiceras. Med vissa medel kan de 

vrida och vända på händelser och förmedla en bild som inte alltid stämmer helt överens med 

verkligheten - om det så är genom de ord de använder för att beskriva politiska aktörer eller 

de frågor som ställs vid intervjutillfällen (Ekström 2006 s. 138ff). 

 

2.2 Journalistikens roll 

Ekström har gjort flera studier på området, bland annat tillsammans med Bengt Johansson och 

Larsåke Larsson. År 2006 genomförde de studien Journalism and local politics. A study of 

scrutiny and accountability in Swedish journalism som även den undersökte vad som 

kännetecknar de olika metoder som finns för att framställa politiken på ett visst sätt, samt 

vilka teman som ges utrymme i nyhetstexter. De studerade granskande nyhetsrapportering av 

lokalpolitik och studien omfattade mer än 1500 nyhetsartiklar som publicerats i lokalpressen i 

tre kommuner vid tre olika tidpunkter. Analysens viktigaste frågor var hur nyheterna 

presenteras och vilken information som ges till läsaren. Ekström, Johansson och Larsson 

(2006) utgår i studien från att en av journalistikens viktigaste uppgifter är att avslöja orättvisor 

för att synliggöra verkligheten och de villkor som bestäms utav makthavarna.  

 

Resultatet av studien visar bland annat att den roll som journalistiken har i att granska den 

lokala politiken har stärkts över tiden (Ibid., 2006). Något som överensstämmer med tesen om 

att journalistiken fått ett alltmer kritiskt förhållningssätt till politiken, som en konsekvens av 

journalistikens professionalisering (Djerf-Pierre & Weibull 2001). Detta styrker det vi ser i 

vår studie. Trots att vi granskar hur ett politiskt parti representeras i nationell kvällspress, och 

inte politik på kommunal nivå i lokalpressen, är Ekström, Johansson och Larssons 

studieresultat en intressant aspekt då även vi ser att det ofta är en negativ representation av 

partiet som förmedlas genom de språkliga konstruktionerna i texterna. Det är, enligt vår 
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studie, inte heller ovanligt att andra aktörer får uttala sig kritiskt om händelsen eller partiet, 

istället för att en talesman för F! får utrymme att förklara eller uttala sig. Dock skiljer sig 

lokalpressen från Aftonbladet och Expressen då de sistnämnda är kommersiella och verkar på 

en lösnummerbaserad marknad där köp av enskilda nummer och klick på webben spelar en 

viktig roll - något som är en viktig aspekt att ta hänsyn till i vår studie. Detta leder till att 

kvällspressen vill skapa rubriker och artiklar som intresserar folk, vilket det ofta gör när det 

handlar om skandaler etc. (Strömbäck & Jönsson 2005, s. 18). Trots skillnaderna i urval och 

material kan vi se likheter mellan vår och Ekström, Johansson och Larssons studie. Vi måste 

dock komma ihåg att även om den har ett resultat som liknar vårt, är det inte säkert att orsaken 

till att journalistiken är kritisk till politiken är densamma. 

 

De olika typerna av granskning sträcker sig från ”grävande journalistik”, som bygger på 

omfattande forskning och de olika sätt journalisten vinklar sina avslöjanden, till ”rapportering 

om kritik” – vilket bygger på reportrarnas sätt att förmedla texternas olika aktörer. En slutsats 

som dras är att liksom de flesta av de identifierade formerna av granskning, kräver inte 

rapportering om kritik något omfattande oberoende utredningsarbete, vilket gör att det passar 

bra för den dagliga, snabba nyhetscykeln (Ekström, Johansson & Larsson 2006). Detta har att 

göra med diskursen i vilka texterna kommer till, vilket vi återkommer till i teoriavsnittet. 

Dock är det viktigt att påpeka att det idag är väldigt vanligt att kvällspressen tar in kritik 

(kommentarer) från andra partier och låter dem kritisera uttalanden och förslag. De förmedlar 

bara vad andra säger eller påstår och låter det räcka som kritik eftersom de inte har tid att göra 

omfattande granskning, utan istället kan publicera citat från första bästa källa för att få ihop en 

text som snabbt måste komma ut på webben (Djerf-Pierre & Weibull 2001). 

  

På frågan om i vilken omfattning och i vilka former kraven på ansvar har integrerats i 

granskningen av den lokala politiken, svarar undersökningen att mediernas roll kan 

ifrågasättas, men att journalistikens ansvarskrav på politiken ändå har integrerats som en 

central del i ideologin om modern journalistik. Resultaten visar att ansvarskraven har 

diskursivt blivit mer radikala i den mening att det blir allt vanligare att texters makroteman är 

att hålla enskilda politiker ansvariga och ställa dem till svars. Mediernas roll i att initiera, 

organisera och iscensätta politiskt ansvar har alltså ökat (Ekström, Johansson & Larsson 

2006). Detta kan vi se även i vår studie. Det är ofta enskilda personer som framstår som 

ansvariga för en händelse, vilket i sin tur påverkar publikens syn på dem. 
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Även om den lokala pressen spelar en viktig roll när det gäller att förmedla information och 

kritik om hur kommunens tjänsteområden fungerar och huruvida politiskt ansvar tas, så har 

den, precis som rikspressen, inte resurser som räcker till för att bedriva en djupgrävande 

journalistik (Ibid., 2006). Vi delar studieförfattarnas idé om att formerna för den journalistik 

som utvecklas inom ramen för ordinarie nyhetsrapportering är en viktig del av den offentliga 

kulturen samtidigt som den spelar en viktig roll för demokratin. Detta är en av anledningarna 

till varför vi undersöker detta - eftersom det är en del i hur journalistiken har makt att påverka 

samhället och landets demokrati. Vi vet att media är vår största källa till politisk information 

och därför anser vi att det är otroligt viktigt att granska hur denna institution verkligen 

fungerar och vilken makt de faktiskt besitter genom hur de väljer att förmedla företeelser, hur 

språket i en nyhetstext bidrar till föreställningar som sedan kan leva vidare och påverka hur vi 

handlar, samtalar, tycker, tänker och agerar (Berglez & Olausson 2009, s. 35). Journalistiken 

har makten att påverka hur vi röstar - och därmed hur hela Sverige styrs. 

 

Rikspressens villkor skiljer sig dock från lokalpressens, speciellt tabloidpressen som vi 

analyserar. Som vi tidigare nämnt verkar dessa på en lösnummerbaserad marknad och 

behöver därmed kommersialisera sina texter för att locka läsare och sälja nummer. Detta 

sätter sina spår i journalistiken, vilket även forskaren Ulrika Andersson (2013) kommit fram 

till när hon undersökt hur nyhetsjournalistikens innehåll har påverkats av tabloidformatet. 

 

Andersson ifrågasatte huruvida det fanns en koppling mellan en tidnings format och 

utformningen av det innehåll som presenteras för medborgarna och hur den kopplingen i så 

fall tar sig i uttryck (Ibid., s. 7). Undersökningen visar att det finns framstående tidningar som 

hävdar att tabloiden utgör ett samtida och modernt format som passar för ansvarstagande och 

djupgrävande nyhetsjournalistik. Att tabloidiseringen är positiv, inte minst för medborgarna 

som ska ta del av innehållet. I studien framgår att det från ett feministiskt håll exempelvis har 

hävdats att förändringen innebär en förbättring av journalistiken eftersom det privata fått allt 

större utrymme i det offentliga rummet. Bland annat då denna form av journalistik ansetts 

vara bättre på att belysa sådant som utgör människors verkliga behov (Ibid., s. 17). Vi 

återkommer till hur kontexten och produktionsvillkoren påverkar texterna och bilden de 

förmedlar av politiken i avsnitt 3.3 “Tabloidpressens förutsättningar”. 
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2.3 Politikens medialisering 

Oavsett mediekanal så spelar journalisterna en viktig roll för politiken. Det har även Pekka 

Isotalus och Merja Almonkari kommit fram till. De genomförde 2008 en kvalitativ studie där 

de bland annat undersökte hur den finländska pressen och finländska partiledare uppfattar 

mediernas roll i arbetet med politiska ledare. Det empiriska materialet hämtades från fyra av 

Finlands mest lästa tidningar under årets sex första månader samt från TV-intervjuer med 

ledare från de åtta politiska partierna i parlamentet. 

  

Precis som i vår studie analyserades materialet genom en kvalitativ diskursanalys med syfte 

att identifiera relevanta fenomen och centrala teman och mönster i texterna. Syftet med en 

kvalitativ analys i detta sammanhang var bland annat att identifiera värderande uttalanden om 

medier, politiska ledare och deras medierelationer. Merparten av resultaten visar på en 

medialisering av politiken i Finland. Partiledarna anser att media har en viktig roll i deras 

arbete och deras behov av publicitet. De behöver medierna även de år då det inte är val, då de 

har ett konstant behov av publicitet (Ibid., 2008). 

 

Enligt studien har medialiseringens utveckling varit stark och att partiledare uppfattar 

mediernas roll som dubbel och integrerad i alla andra politiska processer (Ibid., 2008), precis 

som Strömbäck och Van Aelst (2013) nämner i sin studie Why Political Parties Adapt to the 

Media: Exploring the Fourth Dimension of Mediatization. 

  

Strömbäck och Van Aelsts (2013) undersökning utgår från tidigare forskning om hur 

medierna influerar politiska processer - det som kallas “politikens medialisering”. Med 

begreppet åsyftas hur media blivit alltmer oberoende av politiken samtidigt som politiska 

aktörer och institutioner istället blivit allt mer beroende av medierna. Strömbäck och Van 

Aelsts studerade de situationer där politiska partier blir beroende av medier och utifrån 

resultatet visade de hur politiska partier bäst kan anpassa sig till media. Resultatet av 

undersökningen visade att alla sociala och politiska institutioner och aktörer, inklusive 

politiska partier, har blivit mer beroende av medier (Ibid., 2013). 

 

Både Isotalus & Almonkari (2008) och Strömbäck & Van Aelsts (2013) studier visar att 

politiska institutioner och aktörer samt politiska partier, är och har blivit alltmer beroende av 

medier. De är eniga om att medierna har en viktig roll i politikernas arbete då det främst är 
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genom media de når ut till allmänheten. Genom journalisternas språkliga konstruktioner 

representeras partierna på ett visst vis, vilket får publiken att skapa en viss uppfattning om 

dem. Precis som Isotalus & Almonkari delvis gör, analyserar vi några av landets största 

nyhetstidningar. Skillnaden är dock att både Isotalus & Almonkari och Strömbäck & Van 

Aelsts studier fokuserar mer på politikens medialisering medan vår studie studerar hur 

politiker representeras i medier. Viktigt är dock att ha politikens medialisering i åtanke 

eftersom denne innebär att politikerna är beroende av medierna för att nå ut med sina budskap 

till landets medborgare. Hur dessa budskap vinklas eller lyfts fram påverkar, som vi tidigare 

nämnt, både publikens uppfattning om de politiska aktörerna och deras partier samt landets 

slutliga valresultat. 

 

2.4 Relationen mellan journalistik och politik 

Även kvantitativa studier har gjorts på området. Jesper Strömbäck (2011) genomförde mellan 

november 2007 och februari 2008 en studie som även den syftade till att undersöka 

uppfattningar om mediernas politiska inflytande. I detta fall bland parlamentsledamöter och 

politiska nyhetsjournalister på stora nationella och regionala medier i Sverige. 

 

Resultaten visar genomgående att både riksdagsledamöter och politiska nyhetsjournalister i 

Sverige anser att media har stort inflytande när det gäller politik och politiska processer, i 

synnerhet TV, tidningar och radio. Båda grupperna är också överens om att politikerna gör 

stora ansträngningar för att få synas i medierna. Strömbäck menar att dagens politik inte kan 

förstås utan att ta hänsyn till medierna, deras nyhetsbevakning och hur politiker anpassar sig 

för att få den medieexponering de önskar (Ibid., 2011). 

 

Strömbäck gjorde även en studie tillsammans med Lars Nord (2003) då de studerade 

förhållandet mellan medierna och politiken: “Valfeber och nyhetsfrossa - politisk 

kommunikation i valrörelsen 2002”. I studien frågar de sig bland annat hur de politiska 

partierna och ledande journalisterna ser på mediernas betydelse och makt under en valrörelse. 

Undersökningen bygger på kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer med partisekreterarna 

för riksdagspartierna och med ledande journalister på de svenska rikstäckande medierna. 

Resultatet av undersökningen visade att partierna försöker maximera uppmärksamheten i 

medierna då de flesta får sin kunskap genom dessa, samtidigt som medierna själva är villiga 
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att förmedla den informationen som kan tänkas väcka uppmärksamhet hos publiken. Detta gör 

att både partier och medier tjänar på att vinkla verkligheten (2003). 

 

Resultaten av dessa två studier visar, i linje med Isotalus & Almonkari (2008) och Strömbäck 

& Van Aelsts (2013) studieresultat, hur viktigt det är att vara medveten om vilken makt 

journalisterna och medierna har över vilken politisk information som når ut till medborgarna. 

De har både möjlighet att bestämma över vad som ska bli nyheter och inte samt vilka som får 

uttala sig, vilken information som ska lämnas ut och på vilket vis den ska förmedlas. 

 

Journalistikprofessorn Kent Asp har också undersökt medias betydelse för politiken (2006, 

2011). Studien Rättvisa nyhetsmedier - partiskheten under 2006 års valrörelse (2006) grundar 

sig på empiriska studier av nyhetsmedier där Asp undersöker hur journalister präglade 

mediescenen under valet 2006, vilka aktörer som fick utrymme samt vilka frågor som belystes 

i media och vilka som inte gjorde det. Resultatet av studien visade att journalister dominerade 

nyhetsrapporteringen i samma utsträckning som partiledarna, främst i Aftonbladet och 

Expressen. Resultatet visade också att journalister har makt över politiken genom de sätt olika 

frågor och åsiktsriktningar prioriteras, samt hur frågor och partier framställs och relateras till 

varandra. En iakttagelse som Asp presenterar i sin studie är att Aftonbladets och Expressens 

rapportering av de politiska partierna skiljde sig åt samt att de frågor som partierna själva 

önskade komma fram i, inte alltid var de frågor som medierna exponerade för allmänheten 

(2006, s. 55). 

  

I studien från 2011 visar resultatet att det finns flera faktorer som påverkar hur journalister 

skildrar politiska partier och frågor. En av dessa faktorer är att politiska partier påverkas av 

vad som ges plats på dagordningen och i studien presenteras en analys av mediernas bild av 

Sverigedemokraterna under valåret 2010. Resultatet av undersökningen visar att 

Sverigedemokraterna blev det tredje mest uppmärksammade partiet i nyhetsmedia under år 

2010 - och att detta också var året partiet tog sig in i riksdagen (Asp 2011, s. 99). 

  

Syftet med Asps undersökningar överensstämmer med syftet i vår studie då de alla ämnar 

kartlägga hur journalistikens inflytande i den politiska rapporteringen påverkar texterna och 

vilken bild som förmedlas av politiken. Mer forskning krävs dock för att utreda de olika 

dimensionerna av den medialiserade politiken, hur de påverkar varandra, och vilka effekter 

medialiseringen ger. Den traditionella kommunikationsforskningen har oftast studerats med 
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kvantitativa metoder - genom mätningar av olika slag, men som ovan synes finns även 

kvalitativa undersökningar. Vi genomför en kvalitativt orienterad studie då vi anser att det på 

fältet också behövs studier som analyserar de mer språkliga valen och hur man konstruerar 

politiken genom strategiska ordval och vinklingar. 

 

2.5 Sammanfattning 

Resultatet av de ovan sammanfattade studierna kan användas för att se hur politiken som visas 

i media, uppfattas av medborgarna. Medborgare tolkar och förstår medietexter inom vissa 

ramar och sina tidigare erfarenheter (Nord & Strömbäck 2004, s. 11). Därför är det legitimt att 

undersöka vilken makt journalistiken faktiskt har över hur politiken presenteras och hur 

strategiska språkliga val bidrar till den bild som allmänheten får av politiska frågor och 

partier. Resultaten av studierna visar att tidningsnyheter har stort inflytande över politiken, att 

hur journalister framställer en politisk nyhet kan påverka läsarens uppfattning om politiken 

samt att media har makten över vad som ska förmedlas till publiken och även med vilken 

infallsvinkel (Strömbäck 2000, s. 150). Dessa konstateranden är utgångspunkt i vår 

undersökning som djupare studerar vilka perspektiv som kommer till uttryck i nyhetstexterna 

samt vilken bild av partiet och dess företrädare som representeras i artiklarna. Studierna 

innefattar, precis som vår, analyser av nyhetstexter, men skiljer sig i det avseendet att vi 

genomför en undersökning med fokus på hur språk och ordval förmedlar en viss bild av 

Feministiskt initiativ. 

 

Då forskningen visar att både politiker och journalister anser att tidningsnyheter har stort 

inflytande över politiken och stor makt över den politiska dagordningen samt att allmänheten i 

huvudsak får politisk information genom medierna (Strömbäck 2009, s. 244) har vi studerat 

vad journalisten gör med den makt de har över politiska nyhetstexter och vilken bild de väljer 

att förmedla till allmänheten om ett parti som Feministiskt initiativ, som skiljer sig från övriga 

svenska partier (Strömbäck 2009, s. 239). 

 

Kent Asps studie visade hur journalister präglar mediescenen genom en analys som visade att 

Sverigedemokraterna valåret 2010 var väldigt uppmärksammade trots att de, precis som F! i 

valet 2014, ännu inte var ett riksdagsparti (2011, s. 99). Medan Asps studie är kvantitativ har 

vi gjort en kvalitativ analys för att kunna kartlägga, inte bara hur utrymmet spelar roll för 

representationen av partiet, utan hur språket bidrar till de föreställningar som förmedlas till 
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läsaren. Asps forskning visar att den bild som media förmedlar av partiet tenderar att påverka 

valresultatet (2006, s. 82) vilket är en viktig aspekt i vår studie då det bekräftar mediernas 

makt över hur allmänheten uppfattar politiken. Detta är extra intressant att undersöka när det 

gäller normbrytande partier som Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ då de 

utmanar de traditionella riksdagspartierna och inbjuder till en ny typ av medierapportering. 

 

Strömbäck menar att en studie som genomförts vid en viss tidpunkt i ett visst land inte 

generera några generella slutsatser eftersom resultaten kan påverkas av flera omständigheter 

(2009, s. 183ff). Vi är medvetna om att vår analys inte ger något definitivt resultat som går att 

generalisera till alla typer av politisk rapportering i media - inte heller all rapportering om 

Feministiskt initiativ i kvällspress. Studien kan dock utvisa hur rapporteringen i de två 

tidningarna såg ut under valåret 2014 och kan därmed öppna upp och ligga till grund för 

framtida forskning på samma område. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Den första forskaren att skriva om frame analysis (hur saker gestaltas) var sociologen Erving 

Goffman. Han menade att man genom erfarenheter, oavsett om de är upplevda eller ej, tolkar, 

begripliggör och skapar mening av texter man läser eller bilder man ser (Goffman 1974). För 

att vi i vår undersökning skulle kunna ta reda på hur journalistikens representation av 

Feministiskt initiativ ser ut och vilka diskurser och perspektiv som kommer till uttryck i 

nyhetstexterna har vi tagit utgångspunkt i som förklarar hur nyhetstexter påverkas av den 

rådande situationen och tar upp bakomliggande orsaker till textens struktur. Genom teorier om 

representation förstår vi hur språkliga val kan konstruera en bild av partiet samt att texter 

tolkas och får mening utifrån de konventioner som finns i samhället (Sturken & Cartwright 

2009, s. 12). 

  

I följande avsnitt presenteras även teorierna om hur textens diskurs, genre, språkliga val samt 

journalistikens villkor påverkar nyhetens innehåll. 

 

3.1 Diskurs 

Diskurs är ett mångtydigt begrepp som används inom olika forskningstraditioner. I denna 

studie utgår vi från benämningen av diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Vi tar utgångspunkt i Foucaults teori om 

diskursbegreppet: att diskurs byggs av fristående påståenden som tillsammans bildar mening 

och ger betydelse som vi kan tolka. Varje verksamhet är en möjlig mötesplats för olika 

yttranden i tal och skrift - en diskurs. Men trots att det finns gränslösa möjligheter för att 

förmedla information, så konstrueras verkligheten ändå alltid utifrån förutbestämda regler, 

utifrån de normer och förgivettaganden som finns inom varje diskurs (Foucault 1971/1993). 

 

En central del i Foucaults diskursteori är att den utgår från makt, att diskurser fungerar som 

avgränsningar där makt kommer till uttryck. Detta är i vår studie är applicerbart på den makt 

som journalistiken har över att påverka den bild de förmedlar av verkligheten. Nyhetstexter 

som skapas för att sprida information är ingen objektiv skildring av verkligheten. Istället är 

det texter som är strukturerade utifrån de ramverk som Aftonbladet och Expressen arbetar 

inom, där de språkliga valen i texterna beror på den rådande situationen i samhället och de 

produktionsvillkor tidningarna har att förhålla sig till (Foucault 1971/1993, Berglez 2010, s. 

271). 
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För att vidare utveckla detta resonemang tar vi hjälp av samhällsforskarna Göran Ahrne och 

Peter Svensson (2011) som menar att diskursbegreppet har två definitioner som är användbara 

vid analys av nyhetstexter. Den första definitionen är diskurs som språkuttryck och samtal. 

Den andra syftar till institutionell kunskapsproduktion - att samhällets olika institutioner 

utvecklat olika typer av kunskap som relateras till just den institutionen (Ahrne & Svensson 

2011, s. 151). I vår studie är diskursen allt som sägs, skrivs och görs inom institutionen för 

journalistik, samtidigt som språket i texterna också tillhör en språklig diskurs. Detta innebär 

att både institutionen och situationen avgör hur en journalist använder ord och 

meningsbyggnad för att förmedla en riktad bild av Feministiskt initiativ. Då vi i vår analys 

kommer fram till att journalistiken tenderar att beskriva F! på vissa sätt - kan vi också förstå 

att andra sätt för att beskriva partiet valts bort (Hellspong 2001, s. 20). Det är dessa val och 

språkliga konstruktioner som utgör resultatet i vår analys. 

 

För att studera hur journalistikens språkliga val får texter att utvecklas i en viss riktning och 

hur språk som representation används för att förmedla en viss bild av verkligheten, måste vi ta 

hänsyn till de villkor under vilka journalistikens språk och diskurser formas: Hur 

medieformatet och genren påverkar textproduktionen och den färdiga artikeln (Kroon 2006). 

 

En politisk diskurs visar sig genom att en nyhetstext har ett särskilt innehåll och en särskild 

utgångspunkt – vilken skapar ramen för hur läsaren förstår en viss (politisk) fråga. 

Exempelvis kan en nyhetstext ha en socialdemokratisk diskurs och då förstås texten utifrån 

den ideologi som finns inom socialdemokratin och de värden som den grundar sig på 

(Sørensen 2011). I vårt fall innebär det att vi studerar hur texterna utformas utifrån 

journalistens undermedvetna inställning till partiet och dess ideologier, och kan på så vis 

kartlägga hur den politiska diskursen ser ut i just dessa nyhetstexter. 

 

Diskursbegreppet och kunskap om nyhetsdiskursen, politiska diskurser och journalistiken som 

institution hjälper oss att förstå hur media kan påverka de uppfattningar som finns bland 

människor i samhället, i detta fall uppfattningen om partiet Feministiskt initiativ och deras 

politik. Vetskapen om att journalistiken har makten över den diskurs som råder i samhället 

(van Dijk 1998, s. 207) är en viktig aspekt i analysen då vi inte bara behöver föra en 

argumentation om vad som sägs i texterna, utan också om vad som inte sägs - och hur detta 

påverkar den bild som förmedlas av F!. 
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3.2 Journalistikens villkor och roll som granskare och 

informationsförmedlare 

Journalistiken har en särskild roll i dagens samhälle. En roll som kort kan beskrivas som 

granskare och informationsförmedlare (Strömbäck 2001). Journalistikens uppgift anses vara 

att granska makten och informera medborgarna, samt fungera som forum för diskussion, 

debatt och samtal. Det är journalistiken och medierna som ska ge medborgarna möjlighet att 

objektivt kunna se på samhället. Deras huvudsakliga uppgift är, enligt Ekström, Johansson 

och Larsson (2006), att granska och förmedla kunskap om makthavare och politiker så att 

medborgarna kan ta del av och skapa förståelse för politiken. En god journalistik anses vara 

att hjälpa medborgare att förstå sig på verkligheten genom de texter som produceras och 

publiceras av media.  

 

I och med denna roll får journalistiken inte bara makten att rapportera om verkligheten, utan 

även bestämma hur verkligheten ska förmedlas till medborgarna. Journalisterna har makt att 

redigera, filtrera och vinkla den information som ska förmedlas i deras mediekanaler samt 

makten att välja att undanhålla viss information som inte överensstämmer med den bild som 

de själva vill visa upp (Berglez & Olausson 2009, s. 27). 

  

I dagens mediesamhälle får vissa nyheter mycket uppmärksamhet en dag, medan de nästa dag 

redan kan vara bortglömda. Vad som blir nyheter skiljer sig mellan olika medier, men i regel 

är det ekonomi och politik som blir nyheter för att de är viktiga för samhället, medan olyckor, 

brott och skandaler blir nyheter för att de intresserar medborgarna. Sådana nyheter, som 

väcker publikens uppmärksamhet och intresse, har även blivit allt vanligare i rapporteringen 

av de tyngre frågorna som exempelvis politik. Detta innebär att medborgarna tar del av en 

verklighetsbild som är anpassad efter journalistikens villkor snarare än en objektiv skildring, 

något vi återkommer till i avsnitt 3.3 “Tabloidpressens förutsättningar” (Nord & Strömbäck 

2001, s. 15). 

 

3.3 Tabloidpressens förutsättningar 

Forskning visar att massmedierna under 1900-talet haft stor betydelse när det gäller att 

producera representationer av politiken, politikens aktörer, roller och inbördes relationer. Som 

ett exempel har medierna makten att skada aktörers auktoritet. Som vi tidigare berört ingår det 
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i den diskursiva analysen att se på en nyhetstext ur ett strukturellt perspektiv. För att förstå hur 

språket bidrar till vissa föreställningar hos läsaren och hur val av ord kan bidra till att 

förmedla en viss bild av politiken, behöver vi studera språkhandlingar i de sammanhang de 

fungerar. Även om journalistiken gör anspråk på att fungera och agera på allmänhetens 

uppdrag, att granska och sakligt förmedla information – har de också ett uppdrag av sitt 

medieföretag att verksamheten måste gå med vinst. Detta har en avgörande betydelse för hur 

den politiska rapporteringen fungerar i olika typer av tidningar (Kroon 2006). 

 

Tabloida medier och dess journalistik är publikorienterade och kommersialiserade, vilket 

påverkar innehållet i nyhetstexterna. Både Aftonbladet och Expressen är tidningar som är 

populära, synliga och lättillgängliga i människors vardag. De kan läsas både i pappersformat 

och gratis på deras respektive webbsidor. Kari Alenius (2012, s. 88) menar att tabloidpressens 

roll i samhället är att vara opinionsbildande och Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) 

menar att kvällspressen påverkas av dess distrubtionsform och de prioriteringar som görs 

inom institutionen. Då både Aftonbladet och Expressen verkar på en lösnummerbaserad 

marknad medföljer inte bara de ideologiska journalistiska kraven, utan även krav på att locka 

läsare till tidningen för att medieföretagen ska tjäna pengar och gå med vinst. Ett resultat av 

detta är att kvällstidningarna ägnar sig mer och mer åt sensationsjournalistik, och skriver mer 

om det som publiken vill läsa och dramatiserar det för att öka intresset och därmed öka 

försäljningen. 

 

En annan forskare, tidigare nämnda Ulrika Andersson (2013), menar att medan tidningarna 

får ett ökat fokus på sensationer och skandaler så har den djupgående politiska rapporteringen 

blivit alltmer bortprioriterad (2013, s. 15). Dock menar hon att det inte behöver vara givet att 

det är formatet som påverkar det redaktionella innehållet, men av det vi kan se i resultatet av 

vår analys så tenderar nyhetstexterna att följa de mönster som lokaliseras i de tidigare 

forskarnas konstateranden. Exempelvis ser vi att artiklarna i stor utsträckning kategoriseras 

som politik, men i själva texten finns ingen beskrivning eller benämning av partiets politik i 

sak - utan istället handlar rapporteringen om någonting utanför sakpolitiken och F!s arbete 

och syften. Exempelvis att deras valstuga blivit vandaliserad. 

 

I början av tabloidformatet fanns en policy om att tidningarnas redaktionella material inte 

skulle förändras, men ändå presenterades redaktionella riktlinjer för hur artiklarna behövde 

kortas för att passa det nya formatet (Ibid.,s. 11) . Det är ett villkor vi anser är viktigt att ta i 
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beaktande då kortare texter innebär mindre fakta och information, vilket i sin tur leder till att 

läsaren får mindre insikt i partiets politik och mindre förståelse för ideologierna de verkar 

inom. Rapporteringen har dessutom större aktörsfokus - vilket innebär att det rapporteras om 

människorna i och bakom politiken snarare än själva sakpolitiken. Enskilda aktörers 

uttalanden problematiseras och blir till stora nyheter trots att det inte förs någon diskussion 

om den egentliga politiken (Ekström 2006 s. 136). Den nya teknologin har dessutom ökat 

konkurrensen mellan medierna samtidigt som den fria marknaden och vinstdrivande instanser 

tvingat redaktioner att sänka den journalistiska standarden. Dessa produktionsvillkor innebär 

att det inte längre finns tid eller utrymme för att djupgående granska den information som ska 

förmedlas. Artiklar ska publiceras snabbt och i och med att de även finns tillgängliga online 

kan de uppdateras kontinuerligt.  Det kan innebära att osanningar och eventuella faktafel 

funnits tillgängligt för medborgarna på ett sätt som inte går i enlighet med journalistikens 

uppgift som informationsförmedlare (Andersson 2013, s. 11ff). 

 

Att Aftonbladet och Expressen idag fungerar i ett sammanhang där de strävar efter att både 

anpassa sig efter och tilltala publiken, har en central betydelse för i vilken riktning mediernas 

form och innehåll förändras i och med det tabloida formatet. Enligt Gripsrud (2002) vänder 

sig inte tabloida medier främst till publiken som aktiva samhällsmedborgare, utan istället som 

upplevelsekonsumenter. Han nämner tre sätt som nyhetstexterna kännetecknas av i och med 

tabloidiseringen: 

 Textens stil - hur journalistikens skrivteknik rör sig bort från den längre, komplexa 

och analytiska språkanvändningen och istället blir kortare, med slagkraftiga meningar 

som sätts ihop som i en berättelse. 

 

 Betoning på det personliga - journalister behandlar tyngre ämnen, som politik, 

genom personliga betraktelser och berättelser om individer istället för ideologin i de 

egentliga sakfrågorna. 

 

 Användandet av bilder - att visuella bilder används i större utsträckning - vilket i sin 

tur påverkar utrymmet på sidorna i texten, och därmed även det textuella innehållet 

som behöver kortas. 
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3.5 Representation  

Representationsbegreppet syftar till att ta reda på vad som gör att man förstår saker på vissa 

sätt. Enligt Stuart Hall innebär representation “den process genom vilken medlemmar i en 

kultur använder språket för att producera mening” (Hall 1997, s. 15). Med andra ord hur vi 

använder språk och bild för att skapa mening om världen vi lever i och hur användningen av 

språket styrs av de konventioner som finns i vårt samhälle. I denna studie utgår vi från teorin 

om att representationer aldrig är direkta reflektioner av verkligheten, utan att ord används för 

att definiera och konstruera världen. Kulturen vi lever i och det sammanhang en text 

publiceras i ger oss referensramar utifrån vilka vi tolkar texten och utläser mening (Sturken & 

Cartwright 2009, s. 12f). De tecken som journalisten använder i sin representation av 

Feministiskt initiativ tolkas av allmänheten och därigenom konstrueras en specifik bild av 

partiet. 

  

Enligt Höijer (2008, s. 141) är språket samhällets viktigaste kommunikationsform, vilket gör 

den massmediala kommunikationen särskilt betydelsefull. Hon skriver att samhället präglas 

av gemensamma föreställningar och att medierna har en avgörande roll i hur dessa skapas. 

Det betyder att de representationer som görs av politiska partier i medietexter idag är 

anpassade efter de konventioner som finns i vår kultur om hur ett politiskt parti ska vara. 

Höijer menar att mediers representationer kan omvandla kontroversiella idéer till vardagligt 

tänkande och enligt den kollektiva uppfattning som finns i Sverige idag bör ett politiskt parti i 

riksdagen vara trovärdigt, seriöst och ansvarstagande och bör således representeras i termer 

som går i enlighet med detta. (Ibid., s 139f). Då denna studie går ut på att synliggöra hur 

ordvalen i medietexter bidrar till bilden som förmedlas av Feministiskt initiativ tar vi fasta på 

den ovan nämnda teorin för att se hur partiet representeras (och inte representeras) för att 

kunna utläsa hur språket används för att skapa en mening om partiet. 

 

Genom representationsteorin kan vi förstå hur språket kan påverka vilken riktning en text tar 

och bli en bidragande faktor till vilken bild medborgare får av partiet. Detta använder vi som 

utgångspunkt för att motivera vår studie och understryka att vi kan bidra med ett intressant 

perspektiv till forskningsområdet där feministiska partier ännu inte studerats i så stor 

utsträckning. Teorin öppnar upp för textanalyser av medietexter, där de enskilda analyserna 

tillsammans kan visa hur medier skapar sociala representationer av ett, i det här fallet, relativt 

nytt och normbrytande politiskt parti (Höijer 2008, s. 148). 
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4. Material och metod 

Nedan presenteras det material som studien bygger på samt en kritisk diskussion om urvals- 

och insamlingsmetod. Vi kompletterar detta med en redogörelse för studiens 

undersökningsmetod samt vilka avgränsningar vi gjort. 

 

4.1 Material 

Studiens empiriska material utgörs av texter från de rikstäckande kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressens webbsidor. Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och hade 

under 2013 tre miljoner besökare per dag på sin webbplats och en räckvidd på 820 000 läsare 

(Aftonbladet 2013; TS Mediefakta 2015). Expressen är också en av Sveriges största 

kvällstidningar, även den med nästan tre miljoner besökare på webbsidan per dag samt en 

räckvidd på 735 000 läsare (Expressen annonswebb 2015). Vi har valt dessa tidningar då de 

båda spelar en viktig roll för nyhetsrapporteringen eftersom många människor tar del av deras 

texter. Tidningarna har dessutom olika politisk tillhörighet – Aftonbladet titulerar sig som 

obunden socialdemokratisk och Expressen som obunden liberal. Även om den politiska 

beteckningen är ovidkommande kan det vara bra att ha i åtanke under studiens genomförande. 

Medievalet är baserat på tidigare forskning som konstaterar att Aftonbladet och Expressen var 

de tidningar som hade det mest journalistpräglade medieinnehållet under de svenska 

valrörelserna år 2002 och 2006 – de var med andra ord de tidningar där journalistens makt att 

vinkla innehållet var som störst (Asp 2006, s. 18). I denna studie har vi analyserat sju artiklar 

från respektive tidning. 

 

Då vi analyserar artiklar om ett parti som kandiderade till riksdagen i det svenska valet i 

september 2014, valde vi att studera artiklar från årets första åtta första månader. Detta då vi 

ämnade studera medierapporteringen innan valet, utan nämnvärt fokus på veckorna precis 

innan valet och valrörelsen. På grund av detta valde vi därför att använda oss av ett bredare 

och mer utspritt (i tid) material. 

 

Valet av att analysera artiklar på tidningarnas hemsidor och inte i deras papperstidningar 

grundar sig i att artiklarna på webbplatserna dels är lättillgängliga och kan nås av alla som har 

tillgång till internet, och dels att båda tidningarna har fler besökare på sina respektive 

webbsidor än läsare av tidningarnas pappersupplagor och därmed når ut med sina 

webbartiklar till en större publik (TS Mediefakta 2015; Expressen annonswebb 2015). 
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4.1.1 Urval 

Vi använde oss både av ett målinriktat och av ett slumpmässigt urval för att ta fram material 

till vår studie. Ett målinriktat urval innebär ett icke-sannolikhetsurval där man väljer ut vilket 

material man vill använda sig av i sin studie utifrån det som är relevant för forskningsfrågorna 

(Bryman 2011, s. 350). Vi ville studera skildringen av ett nytt parti i en traditionell 

mediekanal för att bidra med en insikt i hur journalister kan framställa en bild av ett parti 

genom strategiska ordval och meningsbyggnad samt val av vilka som får uttala sig och vilka 

delar av ett samtal som blir citat. Vi valde att studera artiklar om Feministiskt initiativ då 2014 

var deras första år då de (på allvar) kandiderade till riksdagen och EU-parlamentet. De har 

dessutom en kontroversiell politik som vi antog att kvällspressen skulle ha skrivit mycket om, 

eftersom de verkar på en marknad som är beroende av att medborgare konsumerar deras 

lösnummer och F! är ett parti som skapar intresse, vare sig en tycker om dem eller inte.  

 

Anledningen till att vi valde att inte analysera medieinnehåll från valrörelsen, eller utvalda 

veckor eller dagar inför valet, var att vi ansåg att risken var överhängande att vi då skulle råka 

pricka in en eventuell skandal eller kris. Under sådana händelser faller övrig politik och 

nyhetsrapportering i skymundan och medierna rapporterar istället oproportionerligt om den 

enskilda händelsen (Bryman 2011, s. 392). En analys av sådant material skulle därför inte bli 

tillförlitligt och inte besvara vår frågeställning om hur F! framställs av journalister på Sveriges 

två största tidningar. Vi gjorde därför strategiska val som skulle göra urvalsmaterialet relevant 

för det syfte och de frågeställningar vi formulerat, även om vi vet att ett sådant urval inte kan 

generaliseras. 

  

Med detta som grund formulerade vi några kriterier för att urvalsartiklarna skulle kunna ge 

oss ett tillförlitligt resultat. Kriterierna som artiklarna behövde motsvara var att artikeln (1) 

skulle vara skriven av en journalist på respektive tidning och (2) i huvudsak behandla frågor 

eller nyheter om Feministiskt initiativ. Vi kunde därmed räkna bort de artiklar som var 

direkthämtade från nyhetsbyråer (exempelvis TT) eller var skrivna av kolumnister. Ur 

Expressen räknade vi också bort de artiklar som var kategoriserade under “dokument” eller 

handlade om andra ämnen än F! (men där de ändå omnämndes och därför kom med i 

sökresultatet). I Aftonbladet räknade vi bort artiklar i kategorierna “nyheter feature”, “plus” 

och “valkompass” då vissa av dessa inte är tillgängliga för alla läsare och i viss utsträckning 
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endast innehöll statistik och opinionsmätningar utan text, vilket inte är applicerbart på 

undersökningens metod: diskursanalys. 

 

Trots det målstyrda urvalet ville vi ha ett så generaliserbart resultat som möjligt och därför 

slumpade vi fram de artiklar som skulle analyseras genom en slumpgenerator (Slump 2014). 

Det valet baserade vi på att det vanligen riktas kritik mot att forskaren gör bekvämlighetsurval 

i kvalitativa undersökningar, genom att redan från början formulera en tes och sedan välja 

material som kan bekräfta denna. I vår undersökning ville vi visa att det går att göra ett 

slumpmässigt urval även i kvalitativ forskning (Ibid., s. 392f). Vi numrerade därför en månads 

artiklar från en tidning i taget. I Aftonbladet numrerade vi 2 artiklar i januari, 5 i februari, 3 i 

mars, 17 i maj, 4 i juni, 6 i juli och slutligen 1 i augusti (sammanlagt 38 artiklar). I Expressen 

fanns något färre artiklar om Feministiskt initiativ så i januari numrerade vi 1, i februari 7, 2 i 

april, 19 i maj, 4 i juni, 1 i juli och 1 i augusti (sammanlagt 35 artiklar). Den artikel som 

publicerats tidigast under månaden fick nummer ett, den som publicerats därefter fick 

nummer två och så vidare. Med hjälp av slumpgeneratorn fick vi sedan fram en siffra och den 

artikel som märkts med den siffran blev också artikeln vi analyserade. De artiklar som togs 

med i numreringen av det slumpmässiga urvalet behövde motsvara de kriterier vi satt upp för 

att kunna genomföra en relevant och giltig studie (Ibid., s. 394f). 

  

Artiklarna vi analyserat handlar alla om Feministiskt initiativ och är publicerade på respektive 

tidnings webbplats någon gång mellan den 1 januari och 31 augusti valåret 2014. Under mars 

månad fanns dock ingen artikel om Feministiskt initiativ i Expressen som motsvarade de 

kriterier vi hade för att artikeln skulle kunna vara med i studien. I april månad saknas även en 

i Aftonbladet vilket resulterade i att vi endast analyserade sju artiklar ur respektive tidning 

istället för, som den ursprungliga tanken var: åtta. Vi anser dock att resultatet talar sitt tydliga 

språk om hur partiet skildrats att analysen ändå svarar upp mot vårt syfte och ger oss ett 

tillräckligt underlag för att kartlägga de diskurser och perspektiv som kan utläsas i texterna 

samt vilken bild av partiet och dess representanter som förmedlas i artiklarna. 

 

4.2 Metod  

Enligt Hellspong och Ledin (1997, s. 12) behövs analyser av texter göras eftersom det vid 

första anblick inte alltid går att uppfatta vad texten egentligen säger. När vi läser en text tolkar 

vi denna genom att söka mening i orden och skapa förståelse. 
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Vi valde att göra en diskursanalys, en typ av textanalys, för att analysera de 14 artiklarna från 

Aftonbladet och Expressen. Diskursanalysen har använts i flertalet studier om media och 

politik och är en kvalitativ metod som möjliggör analys av hur texters budskap organiseras för 

att ge oss större förståelse för texten, både i rollen som forskare och som nyhetskonsumenter. 

Diskursanalysen hjälper oss att få en mångsidig beskrivning av texters tematiska och 

schematiska struktur med bakgrund av dess kontext (Van Dijk 1998; Hellspong 2001, s. 62). 

Vi kan exempelvis se hur tidningarnas sammanhang och produktionsvillkor påverkar språket i 

texterna, och därmed bilden av Feministiskt initiativ. Genom att göra en diskursanalys kan vi 

också kritiskt granska texterna för att kartlägga vad de egentligen rymmer och vilka öppna 

och dolda budskap som förmedlas genom dem. Om journalisten använder ett ord för att 

titulera en politisk aktör, exempelvis “försvarsministern” och sen inte ger nästa politiska aktör 

någon titel utan presenterar hen endast med för- och efternamn - har journalisten gett den 

förstnämnda mer auktoritet och trovärdighet än den som inte har någon titel att uppbacka sitt 

påstående (Hellspong 2001, s. 13). Diskursanalysen är dock en metod som inte är helt 

okomplicerad. Vi behövde därför anpassa vår analysmodell för att den skulle kunna svara på 

våra frågeställningar, varför vi kombinerade diskursanalysen med vissa valda delar ut 

Hellspongs (2001) strukturella textanalys. Hur vi tillämpat metoden redogör vi för i avsnittet 

nedan. 

 

4.2.1 Diskursanalys 

Enligt Winther Jörgensen och Philips (1999, s. 10) är det viktigt att kombinera 

diskursanalysen som både teori och metod för att få ett tillförlitligt svar av analysen. Det tar vi 

hänsyn till när vi i utformandet av vår analysmodell utgår från Foucaults definition av 

diskursanalys som förklaras som “ett sätt att kartlägga de diskurser som finns i samhället, 

inom olika områden, för att se hur aktörer skildras och verkligheten konstrueras inom dessa” 

(Foucault 1971/1993). 

 

För att svara på vår övergripande frågeställning om hur Feministiskt initiativ skildrats i 

Aftonbladet och Expressen supervalåret 2014, är det viktigt att vi, som även nämns i 

teoriavsnittet, tar hänsyn till de strukturer som finns bakom nyhetstexterna. Vi har behövt ta 

hänsyn till hur texten byggts upp, hur den kommit till och hur olika tecken ger olika betydelse 

och skapar den mening som utläses av läsaren (Hellspong 2001). 
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Vi studerar därför artiklarnas lexikalitet - vilka ord som används för att framställa partiet och 

dess aktörer, för att synliggöra hur de kan uppfattas av läsaren och vilka perspektiv som 

kommer till uttryck i texten. Eftersom olika ord medför olika associationer, påverkar de 

lexikala valen hur partiet representeras i tidningarna. Exempelvis är det en väsentlig skillnad 

på att skriva “Det fick Gudrun Schyman (FI) att gå till attack mot [...]” jämfört med “Gudrun 

Schyman är kritisk till [...]“. I analysen ingår även att föra en argumentation, inte bara om vad 

som står, utan också om vad som inte står - eftersom även det är en del av hur journalisterna 

väljer att skildra F! (Bergström & Boréus 2012, s. 285). 

  

Diskursanalysen hjälper oss att analysera den information som finns i nyhetstexterna eftersom 

den kan kommuniceras på flera vis. Språket utgör aldrig en direkt reflektion av verkligheten. 

När ett ord kan ha flera betydelser innebär det att varje ord sannolikt används för att förmedla 

ett specifikt budskap (Larsson 2010). Detta synliggör vi genom att studera texternas ordval 

och vad de egentligen säger samt att vi gör en analys av texternas tematiska och schematiska 

struktur. 

 

4.2.2 Texternas strukturer och teman 

En nyhetstext kan utformas på många olika sätt och en analys utav den likaså – vi utgår från 

Foucaults teori (1971/1993) och Van Dijks metod (1998) kombinerad med Hellspong och 

Ledin (1997) och studerar texternas strukturer och nivåer för att svara på vilka teman som får 

utrymme i texten och hur texterna är strukturerade för att förmedla informationen på ett visst 

sätt. I analysen av artiklarna på mikronivå studerar vi bland annat de tematiska och 

schematiska strukturerna. På så vis kan vi se hur olika ämnen (teman) ges olika stort utrymme 

och därmed olika stor betydelse i texten. Van Dijk kallar detta för ”topics” som på svenskan 

skulle kunna översättas till ”ämnen”, men då Van Dijk särskiljer betydelsen av “topics” och 

“ämnen” (1998) har vi istället valt att översätta ”topics” till ”teman” - vilket går i enlighet 

med Hellspong och Ledins begrepp för ämnen i analys av text (1997, s. 117). Van Dijk menar 

att det är textens teman som definierar och strukturerar en text samt ger läsaren möjlighet att 

skapa förståelse för innehållet (1998). Vi kan se teman som uttryck för de ideologier och 

diskurser som finns inom institutionen för nyhetsproduktion. Vi analyserar med andra ord hur 

aktuell information konstrueras. För att göra detta kartlägger vi bland annat texternas makro- 

och mikroteman och relationen mellan dessa. Makrotemat kan bland annat visa sig genom 
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placering i rubrik eller annan påfallande position samt genom att temat ges stort utrymme i 

texten. Mikrotemat kan enkelt definieras som “underämnen” och kan bland annat synas i 

underrubriker eller genom att de tillsammans med makrotemat bygger texternas 

ämnesstruktur (Hellspong 2001, s. 64). Texternas teman kan vara både explicita och implicita: 

tydligt utskrivna respektive underförstådda. Ett makrotema är med andra ord den 

huvudsakliga företeelse som texten tar upp. Mikroteman är övriga ämnen eller händelser som 

sätts i relation till makrotemat, i syfte att bygga upp en bild och en historia av makrotemat och 

förmedla en viss bild (Hellspong & Ledin 1997, s. 117ff). 

 

Genom att plocka isär texterna och studera dess delar kan vi se hur textens tematiska struktur 

också fungerar som ett sätt att strukturera verkligheten. Genom att analysera den tematiska 

strukturen kan vi se hur journalisten behandlar den händelse hen skriver om, vad som anses 

vara viktigast att förmedla. Den aspekt av händelsen som prioriteras syns ofta i rubrik eller 

ingress (Ekström 2006, s. 138; Hellspong & Ledin 1997 s. 119). 

 

Att analysera en texts schematiska struktur innebär att vi studerar den berättande 

journalistiken. Vilka aktörer som finns med samt hur de representeras och beskrivs. Även 

vilka riktlinjer texten skapas utifrån och hur den stämmer överens med den egentliga 

händelsen den rapporterar om. Vi frågar oss på vilket sätt bakgrunden till händelsen beskrivs 

(mikroteman) eftersom detta har betydelse för hur läsaren tar emot texten och ser på aktörerna 

och det som händer i den (van Dijk 1998). Genom att studera detta kan vi kartlägga vilken 

bild som ämnas ges av händelsen och partiet. 

 

4.2.3 Tillämpning av metod 

För att studien ska svara på våra frågeställningar om: 

 Hur de politiska diskurserna ser ut i nyhetstexterna, 

 hur partiet representeras genom de språkliga konstruktionerna, och 

 hur de politiska aktörerna framställs i texterna och vilka relationer som skapas mellan 

dem… 

  

...blandar vi Van Dijks metod för diskursanalys (1998) med Ledin och Hellspongs (1997) 

teorier om textanalys. Van Dijk utgår från att varje text är en produkt av den kultur den 

produceras i och att nyhetsdiskursen bör studeras strukturellt eftersom det är strukturen som 
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möjliggör att mening skapas och ingen mening kan uppstå förrän någon läst texten (1998). 

Genom att studera vad som präglar texternas innehåll och vilka ämnen som presenteras i dem 

kan vi utläsa vilka perspektiv som kommer till uttryck i texterna (Hellspong 2001, s. 63). 

 

För att mer direkt besvara frågeställningen om vilka politiska diskurser som kommer till 

uttryck i texterna har vi tagit hjälp av Hellspongs analysmodell om hur detta går att utläsa 

(Hellspong 2001, s. 65f). Vi har då kartlagt: 

 Vilket är textens makrotema och dess viktigaste mikroteman? 

 Vilka ord används för att beskriva F!s politik, både enskilt och i relation till andra 

partier? 

 Vilka processer tillskrivs aktörerna? 

 

Olika aktörer kan tillskrivas olika processer, vilket påverkar bilden som ges utav dem. 

Processer är: händelser, handlingar, tillstånd och mentala processer, där de två förstnämnda 

definieras som något som gör skillnad i den yttre världen, medan de två sista inte gör det. Det 

är verbet som bestämmer hur det som skedde ska tolkas (Hellspong 2001, s. 64f). 

 

För att tydliggöra hur processerna påverkar texten och dess aktörer presenterar vi ett exempel: 

Vi kan se att aktörer som talar om Feministiskt initiativ men inte är en del av partiet tenderar 

att beskrivas med processer som “gör”, “ska” och “säger” - processer som tyder på aktivitet 

och handling. Aktörer som är en del av partiet beskrivs dock oftare med mentala processer 

som “vill”, “tänker” och “känner” - vilket är processer som tyder på passivitet. De sistnämnda 

bidrar därför till att aktörerna i F! ges mindre auktoritet och trovärdighet i texterna, eftersom 

“gör” är en process som tyder på handling, medan “vill” är en process som endast beskriver 

en tanke om handling. 

 

Tillstånd som kan definieras med verb som “är”, “har” och “finns” är lite likt de mentala 

processerna som sker i aktörernas inre genom att de exempelvis tänker, tycker eller anser. De 

olika processerna bidrar till att aktörerna representeras på olika sätt (exempelvis som mer eller 

mindre aktiva) och bidrar också till olika föreställningar om huruvida aktörerna själva agerar 

eller exempelvis blir utsatta för någon annans agerande (Ibid., s. 65). 

 

Vi analyserar även textens koherens (hur textens olika delar blir sammanhängande ur både 

produktions- och läsarperspektiv) och stil. Hur ordval och meningsuppbyggnad bidrar till den 
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bild som förmedlas av partiet (Ibid., s. 65f). Vi vill komma åt det som från början är 

förgivettaget hos journalisten – hur hens ställning genomsyrar texten och hur det påverkar 

den. Detta kan vi se genom att bland annat studera hur aktörer tituleras och hur deras 

handlingar beskrivs – hur argument, påståenden och orsak och verkan struktureras i texten. 

Skillnaden blir nämligen stor för en betydande aktörs trovärdighet, exempelvis Gudrun 

Schymans, om hon tituleras som feministikon eller partiledare. 

  

Vi analyserar texternas stil eftersom det hjälper oss kartlägga hur journalisten använder sin 

makt i sin roll som nyhetsförmedlare, att bestämma vilken information som texten ska bidra 

med och vilken som ska utelämnas. Vi vill se vilka ordval som görs av såväl journalisten som 

olika källor, eftersom källornas citat filtreras och redigeras för att passa ett visst syfte. Vi vill 

se vad journalisten vill att läsaren ska läsa mellan raderna om F!. Vilka kopplingar eller 

associationer läsaren förväntas göra – och hur det påverkar bilden som förmedlas av partiet. 

 

Detta gör vi genom att studera: 

 Hur används delar av texten för att gömma undan relevant och viktig information?  

 Hur fyller de ut artikeln? 

 Hur uttrycker sig journalister och källor angående händelser, företeelser eller 

personer? 

 Finns det någon överflödig information i texten och varför existerar och används 

denna? 

 

Det är intressant att se hur bakgrunden till nyheten som respektive text behandlar beskrivs 

eftersom forskning visar att detta påverkar uppfattningen om nyheten (van Dijk, 1998, s. 207). 

Om nyheten berättas utifrån ett perspektiv, är det troligt att det är den partens perspektiv som 

läsaren sympatiserar med. Journalisten har dock inte bara makt över hur enskilda händelser 

framställs, utan även vilken uppfattning läsaren får av aktörerna. Genom att fråga oss hur ofta 

eller sällan aktörer förekommer i texten kan vi dessutom se vem som får utrymme, legitimitet 

och talan i texten – vilka alla är faktorer som bidrar till den bild som läsaren får. 

 

Kent Asp har skrivit om definitionen av rättvis/opartisk nyhetsrapportering (2006). Huruvida 

journalisterna uppfyller detta eller inte går bland annat att undersöka genom att se vem 

aktörernas kommentarer riktas mot och vilken aktör som tenderar att få dra slutsatsen i texten. 
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Det går också att med detta som grund fråga sig huruvida den politiska ideologin kan ha att 

göra med hur aktörerna framställs. 

 

 Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna? (En 

institution, organisation, företag eller sig själva?) 

 Enligt vilka mönster redogörs den historiska bakgrunden? 

 Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak-

/verkanförhållanden med utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer? 

 Vem riktas aktörernas kommentarer till? Vilken aktör får sammanfatta eller dra 

slutsatser i texten? 

 Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den journalisten? 

   

För att tydligare svara på hur partiet representeras genom de språkliga konstruktionerna i 

artiklarna, har vi även använt oss av Hellspong och Ledins (1997) analysmodell för att studera 

följande: 

 Innehåller texterna värdeord eller känslouttryck?  

 Förmedlar ordens indirekta betydelse en viss bild? 

  

4.2.4 Sammanfattning av metod 

Sammanfattningsvis är vår analysmodell en kombination av de teorier som vi presenterat i 

föregående kapitel och Van Dijks metodmodell för diskursanalys (1998) som vi också 

kombinerat med delar ur Hellspongs (2001) strukturella textanalys samt begrepp från Ledin 

och Hellspongs handbok för textanalys (1997) för att skapa en analysmodell som kan hjälpa 

oss att svara på våra frågeställningar. Detta då en kvalitativ metod lämpar sig bäst för att 

genomföra en undersökning som centreras kring texternas ord, ordval och dess underliggande 

mening (Larsson 2010). Vi pekar med andra ord inte ut vissa ord och definierar vad de säger 

för att göra en mätning. Istället analyserar vi den underliggande betydelse som journalistens 

val av ord och språkliga konstruktioner får för texten. 

 

4.2.5 Metodproblem 

Det är motsägelsefullt att skapa en modell för analys av text. Det är lätt att den blir begränsad 

om vi endast söker en metodmodell för vår studie. Alla texter är olika och därför finns det 

ingen universell metod som passar alla texter och syften (Bryman 2011). Vi har därför valt att 
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kombinera Van Dijks diskursanalys (1998) med utvalda delar i den strukturella analysen 

(Hellspong 2001) som motsvarar vårt syfte för att så förutsättningslöst som möjligt närma oss 

texterna vi analyserat. Detta tillåter oss att inta en mer neutral position som forskare då vi inte 

är låsta till endast en viss mall eller struktur, utan istället kan anpassa analysen för att 

precisera och gå djupare in på våra frågeställningar. En alternativ metod för undersökningen 

hade varit att göra en kritisk diskursanalys. Genom den hade vi kunnat synliggöra hur 

samhällets rådande maktstrukturer och diskurser syns i de texter som tidningarna publicerar. 

En kritisk diskursanalys av hur Aftonbladet och Expressen skildrar ett kvinnodominerat parti 

som Feministiskt initiativ hade varit intressant att göra med utgångspunkt i genusteorier om 

kvinnligt och manligt. Vi har dock valt att avgränsa vår analys till att endast studera de 

politiska diskurserna och de textuella strukturerna i förhållande till tidningarnas ställning i 

samhället och den medialisering som skett av politiken de senaste åren, i och med 

massmediernas ökade makt. Vi är övertygade om att språket i sig kan visa hur journalister 

väljer att vinkla den politiska nyhetsrapporteringen, och hur det bidrar till vissa föreställningar 

om Feministiskt initiativ och dess representanter hos läsarna. En kritik som ofta riktas mot 

diskursanalysen är att den riskerar att bli alltför fokuserad och begränsad till enskilda 

kommunikativa händelser. Att studier av olika nyhetstexter inte blir mer än just enskilda 

studier, eftersom man inte kan relatera dem till de institutionella förhållanden, politiska och 

sociala strukturer som finns i samhället. Vi har därför gjort analysen utifrån tidningarnas 

produktionsvillkor och sätter texternas språkliga konstruktioner och val av struktur i relation 

till texternas kontext. Genom att se till sammanhanget i vilket en text uppkommer och verkar, 

kan vi förstå hur den påverkar läsarens tolkning av texten (Hellspong & Ledin 1997, s. 49). 

Då ett ord kan ha flera olika betydelse och information kan kommuniceras på flera olika sätt 

är vi medvetna om att även denna analys har brister, trots att vi ämnat utforma en så 

“vattentät” analysmodell som möjligt (Kroon 2006). 

 

Vi är medvetna om att en analys av endast själva texten i sig riskerar att begränsa studien i det 

avseende att vi inte kan generalisera den i ett större sammanhang. Samtidigt kan vi utläsa 

mycket av de värden som genomsyrar artiklarna och som är förgivettaget hos journalisten 

endast genom att se till vad som står - och vad som inte står. Vi anser att forskningsbasen om 

texter i media aldrig kan bli för bred eftersom medietexter dagligen brukas av allmänheten 

och påverkar de samtal, beslut, beteenden och uppfattningar som reproduceras i samhället 

(Berglez & Olausson 2009, s. 35). Det är viktigt att kartlägga mediernas makt och mediernas 

sätt att bruka den makten, och denna studie bidrar till en sådan kartläggning. Genom denna 
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analys synliggör vi både medvetna och omedvetna föreställningar som journalisten 

reproducerar genom publicering i media (Bergström & Boréus 2005, s. 14). 

 

Vi är också medvetna om att vi som forskare kan ha svårt att förhålla oss objektivt till 

forskningsmaterialet och studien vi genomför. Vi förstår också att det just därför är av största 

betydelse att vi söker komma bortom texten som objekt och istället ser till hur den är 

utformad. Ser till den verkliga meningen av det material vi samlat in och synliggöra den 

egentliga verkligheten bakom diskursen. 

 

Vår studie innefattar inte analys av tillhörande bilder eller faktarutor, utan analysen har endast 

skett inom ramarna för det skrivna ordet i varje text. 

 

4.3 Validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet i en kvalitativ forskning är svårt att uppfylla då sociala miljöer ständigt utvecklas 

och förändras. Dock är det inte omöjligt att uppfylla kraven för reliabilitet om vi som forskare 

tillsammans bestämmer hur data ska tolkas och utifrån det utformar en allmängiltig 

analysmodell (för denna typ av studier inom fältet) och sedan tydligt motiverar detta för 

läsaren av den här studien. Vår analysmodell grundar vi på Foucaults teori om diskurs 

(1971/1993), Sturken & Cartwrights teori om representation (2009) och Strömbäck m.fl:s  

teorier om mediernas makt och politikens medialisering (Strömbäck & Van Aelst 2013;  

Isotalus & Almonarki 2008; Nord & Strömbäck 2003). Vi har sedan använt oss av Van Dijks 

(1998) metodmodell för diskursanalys kombinerat med Hellspong och Ledins (2001; 1997) 

teorier om textanalys för att komma så nära texten som möjligt och därmed kunna ifrågasätta 

den och bryta ner den. Som vi nämner i avsnittet om metodproblem vet vi att 

tillvägagångssättet har brister, men är ändå övertygade om att så länge vi motiverar våra val 

och låter läsaren ta del av vårt tankesätt så kommer analysmodellen kunna användas av andra 

forskare som ska vidareutveckla studien eller göra liknande studier om hur tidningar skildrar 

politiska partier, bakomliggande orsaker eller vilken påverkan det har på publiken. Modellen 

är även utformad på ett sådant sätt att den kan ligga till grund för och tillämpas på framtida 

studier även om tiden inte är densamma (Bryman 2011, s. 352). 

 

Eftersom urvalet i kvalitativ forskning tenderar att vara begränsat är det svårt att bedöma i 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra miljöer och situationer (Ibid., s. 
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352f). Studien har ett förhållandevis begränsat material (jämfört med det som tidigare finns på 

fältet) och då vi tillämpat både ett målstyrt och ett slumpmässigt urval är vi medvetna om att 

det är svårt att generalisera resultatet till ett större sammanhang. Vi är därför noga med att de 

teorier och metoder vi använt som utgångspunkt för studien och tillämpat i skapandet av 

analysmodellen stämmer överens med vårt forskningsproblem och det vi syftar svara på 

genom vår frågeställning. Då denna studie fungerar som en vidareutveckling av 

forskningsområdet, är det en styrka att vi har en tydlig teoretisk utgångspunkt, även om den är 

avgränsad till ett smalt område. 

 

4.3.1 Avgränsningar 

Då vi utgår från teorier om hur politiken blivit alltmer beroende av media kunde vi snabbt 

förstå att det skulle finnas tillräckligt med materiellt underlag för att göra en valid 

undersökning inom detta forskningsområde (Isotalus & Almonkari 2008; Strömbäck & Van 

Aelsts 2013). Vi valde att studera material från de två största svenska kvällstidningarna då de 

är viktiga arenor för nyhetsrapportering i Sverige idag, men också för att de tydligt har 

särskiljande politiska tillhörigheter. Då en studie av artiklar både från webb och tryckta 

upplagor av tidningarna skulle bli för bred, valde vi att inte analysera artiklar ur tidningarnas 

tryckta upplagor då allt material inte publiceras eller uppdateras där (vilket det gör på 

webben), och journalisters försök till opinionsbildning i tryckt press inte når läsaren i samma 

utsträckning. På webben är materialet lättillgängligt för allmänheten - det kostar inget och är 

idag den vanligaste källan till nyhetsinformation (Strömbäck 2009, s. 166). 

 

Då vårt ämne och vårt material är relativt begränsat har vi valt att avgränsa analysmetoden till 

att endast studera artiklarnas diskurser och textuella struktur då det i mindre studier är viktigt 

att säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och observationer (Bryman 

2011, s. 352). Vi har därmed inte studerat hur bakomliggande maktförhållanden påverkar 

publiken i deras politiska handlande, utan endast utgått från att teorin om hur journalistikens 

val av ord och mening för något, utgör grunden till att journalister har makt att välja hur de 

vill förmedla verkligheten. Beslutet att avgränsa oss till en analysmodell, som är en 

kombinerad diskursanalys och textanalys som anpassats efter vårt syfte, är baserat på den 

forskning som konstaterar att texter i sig är olika, och analysen av dem lika så. Ingen 

analysmodell fungerar universellt på alla texter eftersom de speglar både medvetna och 

omedvetna föreställningar från journalisterna. Vi behöver ställa rätt frågor till texten för att 
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kunna bryta ner den och skapa förståelse för vad den egentligen säger till läsaren (Bergström 

& Boréus 2005, s. 14). Det är de förgivettagna föreställningarna hos journalisten vi vill 

identifiera genom att analysera texter om ett så pass normbrytande parti som Feministiskt 

initiativ, då vi tror att rapporteringen skiljer sig jämfört med den om de mer etablerade 

partierna. Det sistnämnda är en studie som kan genomföras i framtiden, med denna studie som 

utgångspunkt. 
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5. Resultat- och analysredovisning 

Efter genomförd analys av de båda kvällstidningarnas artiklar om Feministiskt initiativ, blir 

det tydligt att valet av ord och texternas struktur och uppbyggnad påverkar hur partiet 

framställs i kvällspressen. Vi ser framträdande hur F! särskiljs från övriga aktörer i texterna, 

hur de beskrivs med andra ord och har andra villkor för yttranden än övriga partier. Vi har 

även funnit ett par politiska diskurser som kommer till uttryck i texterna. Dessa diskurser 

utgör de ramar inom vilka analysen har skett och har hjälpt oss att tolka det som står i texterna 

utifrån samhällets konventioner - de regelverk som gör att vi tycker och tänker som vi gör 

(Philip & Winter Jörgensen 2000, s. 140f). Tillsammans med presentationen av dessa kommer 

vi även redogöra för de perspektiv vi kartlagt i texterna.  

 

Nedan presenterar vi resultat och analys parallellt med varandra, för att öka läsarens förståelse 

för de verktyg vi tillämpat i analysen då de presenteras tillsammans med utdrag ur artiklarna. 

 

5.1 F! genom den kommersialiserade journalistiken 

Nyheter som väcker publikens uppmärksamhet och intresse har blivit allt vanligare i tyngre 

frågor, som politik, enligt Hadenius, Weibull och Wadbring (2011). Eftersom både 

Aftonbladet och Expressen är kommersiella tidningar som är beroende av klick på webben 

och av att sälja lösnummer, kan vi förstå att ett språk som lättar upp den politiska 

rapporteringen och dramatiserar händelserna de rapporterar om är nödvändigt för att 

verksamheterna ska gå runt. Det kan vara en bidragande faktor till att vi inte sällan ser att 

journalisterna explicit skriver ut “ Med anledning av Expressens granskning” (artikel 4) eller 

“Aftonbladet avslöjar” (artikel 3), eftersom det ställer den egna tidningen högt i kurs i 

samhället genom att ge läsaren en bild av exklusivitet (Kroon 2006). Med bakgrund av detta 

är det föga förvånande att texterna har ett språk som antyder intriger och konflikter, som 

fokuserar på motsättningar och meningsskiljaktigheter. I enlighet med Strömbäck & Jönsson 

(2005, s. 18) är detta typiskt för kvällspress. I flera av texterna (9/14) kan vi läsa om hur 

någon “går till attack”, “ryker ihop”, “slår ifrån sig” eller “går till hårt motangrepp”, även hur 

medlemmar “strömmar till” eller debatter går "varma” eller "hett till".  Det är alla exempel på 

formuleringar som gör texterna “klick- eller köpvänliga”. Enligt Gipsrud (2002) beror detta på 

att medierna idag inte ser sin publik som aktiva samhällsmedborgare, utan snarare 

upplevelsekonsumenter, vilket blir tydligt när vi ser hur artiklarnas rubriker utformats. 
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Rubrikerna, och texterna över lag, har ett kort språk, med slagkraftigtiga meningar, något som 

är typiskt för vad som fångar publikens intresse (Gipsrud, 2002): 

 “Schyman och Arnholm rök ihop om löner” (Aftonbladet, artikel 2) 

 “(V)änner och inte (Fi)ender”(Aftonbladet, artikel 3) 

 “Försvarsministerns hårda attack på FI” (Aftonbladet, artikel 5) 

 “FI:s valstuga vandaliserades inatt” (Aftonbladet, artikel 7) 

 “Komikern Özz Nûjen skänker 100 000 till Fi” (Expressen, artikel 2),  

 “65 artister sluter upp bakom Schyman” (Expressen, artikel 3),  

 “Schyman: De känner ett hot av vår framfart”(Expressen, artikel 7)  

 

I enlighet med vad Nord & Strömbäck (2001, s. 15) och Jönsson & Strömbäck (2005, s. 6) 

skriver så blir politik nyheter för att det är viktigt för samhället, samtidigt som brott och 

skandaler blir nyheter för att de intresserar medborgarna. I Aftonbladet och Expressen 

tenderar journalisterna att skriva om Feministiskt initiativ utifrån ett perspektiv som snarare 

lyfter vad som händer runt partiet än deras faktiska sakfrågor. Genom rubrikerna skapas 

intriger och konflikter, vilket innebär att medborgarna får ta del av en bild av F! som är 

anpassad efter journalistikens villkor, snarare än att få information om partiets politik, vilket 

egentligen är den journalistiska uppgiften. Texterna är dessutom aktörscentrerade: “Gudrun 

Schyman kritisk mot “Fittstim” (Expressen, artikel 1), “Gudrun Schymans besked om 

skatterna” (Expressen, artikel 4), “Schyman: Ett historiskt val” (Aftonbladet, artikel 4), vilket 

påverkar artiklarna och de politiska samtalen på flera sätt, vilket vi återkommer till i avsnitt 

5.3 Aktörer, relationer & citat. 

 

5.2 “Fi mot dem” - den politiska diskursen 

I språket i artiklarna hittar vi också drag som är typiska för politiken - termer som vanligen 

inte används i det vardagliga språkbruket. Detta syns extra tydligt i citaten där ord som 

välfärd, bistånd, budget, omvärldsutveckling, skattebaser och subventionering förekommer. 

Detta placerar artiklarna inom den politiska diskursen och språket fungerar som markörer för 

de diskurser vi ser kommer till uttryck i texterna:  

 Sissela Nordling Blanco: Det behövs mer sociala åtgärder skapade tillsammans med 

befolkningen för att bygga en hållbar fred. Varje miljard till militären är en förlorad 

miljard för välfärd, fredsförebyggande arbete och bistånd (Aftonbladet, artikel 5, 

stycke 1, rad 6-9) 
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 Karin Enström: Tittar vi på omvärldsutvecklingen är det tydligt att [...]  (Aftonbladet, 

artikel 5, stycke 3, rad 3-7). 

 Gudrun Schyman och Kenneth Hermele: Gratis förskola och kollektivtrafik kommer 

att kosta, förstås, men de 23 miljarder Expressen räknat fram är trots allt inte 

svårfinansierade om en bara vill erkänna att vi måste höja skatterna igen efter åratal 

av urholkning av skattebaserna och subventionering av rika människors livsstil 

(Expressen, artikel 4, stycke 4, rad 3-7). 

 Soraya Post: Min taktik blir att föra in den feministiska dimensionen i alla politiska 

beslutsprocesser, jämställdhet och jämlikhet (Expressen, artikel 5, stycke 2, rad 4-6). 

 

Även ord som är distinkta för den feministiska ideologin förekommer i texterna, sådana som 

beskriver samhällsstrukturer och förtryck som ideologin ämnar motverka (Feministiskt 

initiativ, 2013). Exempel på sådana termer som används inom den feministiska diskursen 

hittar vi i flera av citaten, men endast ordet “feminism” förekommer i den löpande texten som 

anges vara journalistens egna ord: 

 Gudrun Schyman: [...] det är självklart att feminism också är antirasistisk, och att vi 

ser samband mellan kvinnohat, rasism och homofobi (Aftonbladet, artikel 1, stycke 1, 

rad 9). 

 Gudrun Schyman: De manliga dominerade verksamheterna måste stå tillbaka lite tills 

kvinnorna kommer ikapp. Vi måste våga [..] utmana de gamla patriarkala 

strukturerna som finns inom arbetsmarknadens parter (Aftonbladet, artikel 2, stycke 2, 

rad 7-10). 

 Gudrun Schyman: Vi utmanar bland annat patriarkala mönster som finns i 

arbetarrörelsens politiska organisationer (Aftonbladet, artikel 3, stycke 4, rad 5-7). 

 

Även om vi i texterna ser att representanter från Feministiskt initiativ får mycket utrymme att 

uttala sig om sin politik, så kan vi inte utläsa någon feministisk diskurs (annat än den 

terminologi som redovisades ovan). Detta då F! tenderar att ställas till svars för sin politik i 

texterna, samtidigt som den kommenteras av andra aktörer och politiker, i syfte att validera 

eller kritisera förslagen som F! lägger fram. Den kritiska granskningen och infogade citaten 

från kritiker, är troligen ett resultat av journalistikens uppdrag och dess professionalisering, 

som bidragit till ett alltmer kritiskt förhållningssätt till politiken (Djerf-Pierre & Weibull 

2001). En sådan organisering av texten innebär dock att F!:s representanter utmålas som att de 
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behöver försvara sig eller förklara sin politik, för att andra aktörer talat ner den. En struktur 

som gör att Feministiskt initiativ krävs på det politiska ansvaret medan övriga aktörer kan 

utge sig för att veta mer eller bättre om ideologin de grundar sig i eller hur deras politik bör 

föras. Exempelvis: 

 Belinda Olsson: Det finns ingen motsättning mellan de viktiga frågorna och att jag 

tittar på feminismen. [...] När vi diskuterar i tidningarna om Beyoncé är en äkta 

feminist eller inte så är jag rädd att det kan skrämma bort unga tjejer (Expressen, 

artikel 1, stycke 2, rad 3-5). 

 Maria Abrahamsson: De här reformerna, visst tyder de på mod men de går på tvärs 

mot all beprövad erfarenhet (Expressen, artikel 6, stycke 3, rad 2-3). 

 Ylva Johansson: Jag tror att många genomskådar Gudrun Schyman, hon är duktig på 

retorik, men när man ska rösta på verkligheten på riktigt och på dem som genomför 

politiken på riktigt ska man rösta på Socialdemokraterna (Expressen, artikel 7, stycke 

3, rad 3-6). 

 

Genom journalisternas beskrivningar av partiet upplevs den feministiska politiken som 

någonting främmande och annorlunda - någonting som inte är en naturlig del av 

samhällsdebatten. F!s frågor tenderar att benämnas som något separat från de övriga politiska 

frågorna, bland som “de feministiska frågorna” eller den “feministiska debatten”. Detta tyder 

på en okunskap hos journalisterna om vad feminism är för något och hur den kan tillämpas i 

politik och samhälle. De feministiska frågorna behöver ju inte endast drivas av ett feministiskt 

parti och dessutom kan feminism genomsyra frågor som rör alla politiska områden - utan att 

de behöver kategoriseras som “feministiska” eller drivas av partier som kategoriseras som 

sådana: 

 Partiet har fortfarande ett lågt väljarstöd. Men efter den senaste tidens feministiska 

debatt har medlemmarna strömmat till (Aftonbladet, artikel 3, stycke 1, rad 3-4). 

 [...] ingen risk att de feministiska frågorna drunknar i mängden (Expressen, artikel 5, 

ingressen, rad 3). 

 

Även den dåvarande (borgerliga) maktens ideologier genomsyrar delar av texterna, vilket vi 

kan utläsa genom att de förslag som tas upp i artiklarna tenderar att vara sådana som innebär 

skattehöjningar, vilket beskrivs som något dåligt för samhället, som problem eller något 

orealistiskt (se exempelvis ordet “dramatiska” i exemplet nedan) - istället för att beskriva det 
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som något som har potential att förbättra människors förutsättningar till ett gott liv i 

samhället. Vilket skattehöjningar innebär - att de som har mycket delar med sig till de som har 

mindre för att jämna ut klasskillnader och ge alla människor bättre förutsättningar att kunna 

bidra till ett hållbart samhälle. Att detta inte framgår i texterna, utan istället ges en negativ 

prägel motarbetar självklart diskursen för jämställdhet, som är F!s syfte med sin politik: 

 “Aftonbladet har tidigare avslöjat att partiet bland annat vill avskaffa 

jobbskatteavdragen för höginkomsttagare. FI kommer även föreslå dramatiska 

nedskärningar i försvarsbudgeten (Aftonbladet, artikel 5, stycke 1, rad 3-5). 

 Partiet vill även se en höjning av skatteuttaget, införa skatt på finanssektorn och höja 

arbetsgivaravgiften (Aftonbladet, artikel 6, stycke 3, rad 5-6). 

 

Politiska termer används, men ramen som sätts upp för att läsaren ska förstå partiet går inte i 

enlighet med dess ideologi eller politik. Snarare går den emot den. På det viset får läsaren en 

bild av F! som en aning besvärliga - inte bara för att den explicita kritik som riktas mot dem i 

majoriteten av artiklarna - utan för att de inte beskrivs inom ramen för sin politik och därmed 

anses som normbrytande - inte bara genom förslagen som nämns i texterna - utan även genom 

det språk som används för att beskriva partiet: 

 Det politiska dokument som [...] innebär rejäla kostnader, såsom fri förskola, 

högkostnadsskydd för tandvård och gratis kollektivtrafik (Expressen, artikel 3, stycke 

3, rad 5-7). 

 Fi har beskyllts för att inte ha en plan för att få ihop sina politiska förslag ekonomiskt 

(Expressen, artikel 6, stycke 1, rad 1-2). 

 

Vi har inte kunnat kartlägga några tydliga perspektivmarkörer i form av “vi” eller “ni” i 

artiklarna, utan läsaren kan genom den bakgrund som ges till varje nyhet få uppfattningen om 

att hen själv kan välja vilket perspektiv hen vill sympatisera med eller tro på (Hellspong 2001, 

s. 67). Vi vet dock att hur journalisten presenterar bakgrunden till en händelse spelar stor roll 

för hur läsaren tar emot texten och de olika parterna i den (van Dijk 1998, s. 207). I de 

analyserade artiklarna tenderar bakgrunden att beskrivas på ett sätt som direkt eller indirekt 

kritiserar F! eller partiets representanter.  Bland annat ser vi ordvalen i ovan nämnda exempel:  

 “beskyllts för att inte ha en plan för att få ihop sina politiska förslag” (Expressen, 

artikel 6),  

 “FI kommer föreslå dramatiska nedskärningar” (Aftonbladet, artikel 5)  
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 “[...] visar siffror från Demoskop att bara 11 procent har förtroende för partiet i fråga 

om jämställdhet, vilket kan jämföras med 22 procent i juni. Dessutom är det färre nu 

som tycker att jämställdhetsfrågan är viktig” (Expressen, artikel 7)  

 

Dessa exempel innehåller alla ord som generellt konnoteras till något negativt, vilket inte 

gynnar den feministiska diskursen, eller partiet.  

 

Även om inte texterna explicit etablerar något “vi och dem”, så etablerar de i sin helhet och 

tillsammans ändå ett “Fi mot alla andra”. Varje artikel tar nästan uteslutande upp kritik mot 

partiet och genomgående i texterna så problematiseras deras framgångar. Journalisten gör i 

sina påståenden antaganden om att deras förslag är kostsamma (och inte lönsamma) för 

samhället - “[...] tre av förslagen från Feministisk initiativ skulle kosta minst 68 miljarder 

kronor att genomföra” (Expressen, artikel 4) och att det finns risker med att de är ett så litet 

parti - “Soraya Post [...] tror inte att det finns någon risk att hon drunknar i den stora 

gruppen” (Expressen, artikel 5, stycke 2, rad 3). Vi kan se en underliggande förvåning över 

partiets framgångar eller kritik mot partiets förslag. Att politiken bör ifrågasättas och ibland 

även kritiseras ingår i journalistens uppgift som kritisk granskare av politiken, men det 

hindrar oss inte från att urskilja hur F!:s roll i samhället tenderar att definieras av journalisten 

eller övriga aktörer och inte potentiella väljare eller partiet själv - “Det är först när ett parti 

lägger fram ett förslag i riksdagen som det också måste visa på hur de ska finansieras” 

(Expressen, artikel 3). 

 

De politiska åtgärder som presenteras syns oftast i citaten - och de gånger de inte gör det och 

journalisten valt ut vilka förslag som ska synliggöras - tenderar de att vara dyra och 

kontroversiella förslag - om man jämför med hur samhället styrs idag - och framförallt hur det 

styrdes under Alliansens åtta år vid makten. Den självbild som finns av Sverige och den 

politik som makthavarna förde under valåret stämmer inte överens med det F! påstår i 

artiklarna. F! synliggör förtryck, orättvisor, samhällsklyftor -  vilket motsäger den bild vi 

svenskar har av Sverige - diskursen om det solidariska landet. Den motsäger också den politik 

som borgarna förde och de ideologier som Sveriges nuvarande uppbyggnad grundade sig i. Vi 

har kunnat följa ett mönster där det är tydligt att ett feministiskt parti utmanar de rådande 

förhållandena som finns i politiken idag, vilket vi ser i rubriker som bland annat “Fi: Avskaffa 

jobbskatteavdragen” (Aftonbladet, artikel 6)” och “Schyman: De känner ett hot av vår 

framfart” (Expressen, artikel 7). 
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I frånvaron av kunskap om ideologin feminism och information av densamme till läsaren blir 

det tydligt att F! snarare framställs som en grupp människor utan verklighetsuppfattning. De 

behöver hela tiden försvara sin politik mot antagandet att den ej skulle vara hållbar. Ett tydligt 

exempel på detta ser vi i Expressen där Schyman säger att “Vår budget går ihop givetvis. Vi 

kan räkna lika bra som all andra” (artikel 6, ingress, rad 6). Det behöver kanske inte tyda på 

just en antifeministisk diskurs, men de politiska diskurserna som går att kartlägga går i alla 

fall mer i enlighet med de mer etablerade partiernas visioner om hur Sverige ska styras. 

 

Tidigare i resultatredovisningen nämnde vi hur Gudrun Schyman och F! är de som avkrävs på 

det politiska ansvaret i artiklarna, vilket är ett resultat som också tidigare forskare kommit 

fram till - att de politiska aktörerna krävs på ansvar, men aldrig journalisterna. Trots att 

journalisterna är allmänhetens huvudsakliga källa till samhällsinformation, så synliggörs 

sällan det politiska ansvar journalisterna bär, vilket är tydligt även i texterna om Feministiskt 

initiativ (Nord & Strömbäck 2004, s. 15f). I endast två av artiklarna (Expressen, artikel 2 och 

Aftonbladet, artikel 7) har journalisten explicit synliggjort en selektiv presentation av sitt eget 

agerande, det är en selektiv presentation utav det (i ena artikeln finns det bara en fråga 

utskriven), och i övrigt finns det inget spår av att nyheterna eller uttalandena uppkommit i 

interaktion med en journalist. Genom strategiska ordval osynliggör journalisten sig själv och 

intar rollen som granskare och reporter, vilket går i enlighet med det journalistiska uppdraget, 

men det resulterar i texter där det som tidigare var en interaktion mellan journalist och 

politiker, nu bara är en text med politikern där politikern får stå till svars, kritiseras och 

ifrågasättas (Ekström 2006, s. 150): 

 “Men Fi:s talesperson Gudrun Schyman varnar för att de andra partiernas satsningar 

är tomma löften: Det kommer naturligtvis bli tyst från dem igen om vi inte kommer in i 

riksdagen” (Expressen, artikel 7, ingress, rad 2-3). 

 “Det tror Gudrun Schyman också: Vi är det enda politiska partiet som driver de här 

frågorna. Väljarna har ingenstans att ta vägen” (Aftonbladet, artikel 1, stycke 2, rad 

9) 

 

Istället för att synliggöra de frågor journalisten själv ställt, som i de ovan nämnda exemplen 

skulle kunna se ut ungefär (1) Hur ser du på att de andra partierna har större förtroende än 

er i jämställdhetsfrågorna? och (2) Varför tror du att ni fått ett ökat medlemsantal? så 

tillskriver man Gudrun Schyman en åsikt som citatet sedan kompletterar och bekräftar 

(Ekström 2006, s. 151). Detta bidrar till att läsaren läser texterna mer okritiskt och inte tar 
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hänsyn till att bilden som rapporteras och förmedlas (representationen av partiet) faktiskt är 

skapad i en interaktion, i ett sammanhang som är menat för att producera en viss vinkel av 

nyheten - en vinkel som kan genomsyras av subjektiva förgivettaganden och åsikter hos den 

enskilde journalisten (Höijer 2008, s. 139f). Varje citat har valts ut av journalisten och 

placerats i ett sammanhang som hen själv skapat genom den löpande texten. Även om 

journalisten återberättar något (som i Expressen, artikel 1) så finns det inga garantier för att 

meningsutbytet skedde i den ordning som uttalandena är placerade i texten, och inte heller att 

de syftade till det som påstås i artikeln. Journalistens val av ord och struktur på texten 

fungerar som ett verktyg för att konstruera och iscensätta politiskt ansvar. Detta är en 

subjektiv bedömning eller värdering av situationer eller förslag, vilket innebär att journalisten 

även skapar ramarna innanför vilka vi förstår diskursen om politiskt ansvar. 

 

5.3 Ett oseriöst parti 

Även om F! har varit mycket omskrivet under supervalåret 2014 så kan vi ana att de under 

själva valrörelserna inte fick lika mycket medieutrymme som övriga partier eftersom de inte 

är med i riskdagen, vilket också framgår explicit i en av artiklarna. Något som inte gynnar 

partiet eftersom partier enligt Strömbäck (2009) gärna vill maxa sin mediemedverkan för att 

nå ut till så många som möjligt, samtidigt som medierna vill skriva så mycket om politiken 

som möjligt för att sälja lösnummer och få trafik till webben. Detta innebär att bägge parter 

tjänar på att vinkla verkligheten de förmedlar. De texter vi analyserat präglas dock av ett 

misstroende för partiet, och genom att se till de teman som kommer till uttryck kan vi förstå 

att det inte går i enlighet med vad vi kan anta att partiet i själva verket vill nå ut med till 

allmänheten. Genom den vinkling som tidningarna gjort av F! kan de säkert sälja fler nummer 

eftersom de är ett parti som väcker uppmärksamhet, men för F! är det förödande då 

medborgare inte ges möjlighet att inhämta särskilt mycket kunskap om deras parti, utan 

snarare matas med argument för att kritisera dem - exempelvis genom rubriker som 

“Försvarsministerns hårda attack på FI” (Aftonbladet, artikel 5). Även om det är sunt för en 

journalist att ha ett kritiskt förhållningssätt så kan det också få negativa konsekvenser när för 

mycket kritik presenteras och skapar en bild av partiet som osäkra och oklara över sin politik. 

Det kan leda till politisk misstro hos medborgarna. De ord som vanligast förekommer för att 

beskriva Feministiskt initiativ i artiklarna bryter nämligen mot de föreställningar vi har om 

hur ett politiskt parti ska vara och fungera. Vi förväntar oss att ett parti ska vara seriöst, 

trovärdigt, ansvarstagande. Men artiklarna om Feministiskt initiativ präglas snarare av ett 
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förgivettagande om att de inte har hållbara förslag och inte är ett parti som är här för att 

stanna. 

 

Det är klart att politiska aktörer och partier ska utmana varandra och de konventioner som 

finns i samhället samtidigt som de ska presentera både kontroversiella och traditionella 

lösningar för hur Sverige ska förbättras. I F!:s fall är texterna dock nästan uteslutande 

fokuserade på det kontroversiella i deras politik, att de exempelvis vill “kapa rejält i 

försvarsbudgeten” (Aftonbladet, artikel 5), "avskaffa RUT och ROT, införa en 

arbetstidsförkortning samt införa en ny EU-skatt som finansierar gratis förskola och 

kollektivtrafik" (Expressen, artikel 4). Detta öppnar upp för ett ifrågasättande av både de 

politiska förslagen och trovärdigheten för de politiska aktörerna (som nästan uteslutande är 

Gudrun Schyman). Det öppnar exempelvis upp en naturlig ingång för politiska motståndare 

att uttala sig kritiskt, vilket vi kan se när aktörer som inte är en del av partiet får uttala sig: 

 Maria Arnholm: Det är ju inte alls bra att säga åt ett statligt institut att de ska sätta 

lönerna i Sverige. Det betyder ju att vi politiker ska ta hand om företagandet via 

statliga bolag. Jag är liberal och tror att det är företag som skapar välfärd och att de 

själva måste hitta lösningen (Aftonbladet, artikel 2, stycke 2, rad 12-14). 

 Karin Enström: Det här är ju ett hån mot alla de kvinnor och män i Försvarsmakten 

som har arbetat och arbetar i internationella insatser för att skapa en säkrare värld  

för andra människor (Aftonbladet, artikel 5, stycke 2, rad 12-14). 

 

I det journalistiska uppdraget ingår att agera granskare och informationsförmedlare av (bland 

annat) politiken till medborgarna. Ändå är det sällan som texterna i Aftonbladet och 

Expressen behandlar Feministiskt initiativs faktiska politik. Genom analysen ser vi att de båda 

tidningarnas makroteman tenderar att handla om andra företeelser än partiets sakfrågor. 

Exempelvis handlar de om kritik från andra politiska aktörer, partiets medlemsantal, att 

partiets valstuga vandaliserats, att artister medverkar på partiets valskiva eller att Özz Nûjen 

skänker pengar till partiet. Detta går i linje med vad Ulrika Andersson (2013, s. 15) tidigare 

konstaterat, att den djupgående politiska rapporteringen blir alltmer bortprioriterad och att 

journalisterna istället väljer att fokusera på sensationer och skandaler för att locka läsare. Vi 

ser hur både Aftonbladet och Expressen tenderar att skriva mer om händelser som är nöjes- 

eller brottsfokuserade, och sådant som förmedlar bilden av intriger, konflikter och skandaler, 

snarare än partiets politik. En prioritering vi sedan tidigare vet säljer nummer (Ibid., s. 18). 

Detta synliggörs bland annat genom rubrikerna: 
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 “FI:s valstuga vandaliserades inatt” (Aftonbladet, artikel 7) 

 “Gudrun Schyman kritisk mot Fittstim” (Expressen, artikel 1) 

 “Komikern Özz Nûjen skänker 100 000 till Fi” (Expressen, artikel 2) 

 65 artister sluter upp bakom Schyman” (Expressen, artikel 3) 

 

I analysen ser vi även hur mikrotemana i relation till makrotemana i flera av artiklarna 

tenderar att ge en annan bild av händelsen än vad som antyds för läsaren vid första anblick. 

Exempelvis när en journalist på Expressen sätter den ovan nämnda rubriken "Gudrun 

Schyman kritisk mot 'Fittstim'" (artikel 1), ger det bilden av att Schyman är den som aktivt 

valt att kritisera Belinda Olsson och hennes program "Fittstim". Senare i texten framkommer 

det att Schyman och Olsson deltagit i en arrangerad debatt om feminism, vilket är ett 

ömsesidigt agerande från parterna. Ändå beskrivs händelsen som att Schyman kritiserade 

Olsson, vilket går i linje med vad Ekström, Johansson och Larsson (2006) konstaterat i sin 

studie: det blir allt vanligare att göra enskilda aktörer ansvariga för vissa händelser i media. I 

detta fall leder det till att Gudrun Schyman framstår som den som manat fram en konflikt, 

genom sin kritik. Hade rubriken istället varit “Schyman och Olsson debatterade Fittstim” hade 

det stämt mer överens med vad textens teman faktiskt tar upp - men det hade nog inte 

genererat lika många klick på Expressens webb (Strömbäck & Jönsson 2005, s. 18). 

 

Ett annat exempel på detta är när makrotemat i Expressen (artikel 3), genom rubriken påstås 

vara att “65 artister sluter upp bakom Schyman” medan textens mikroteman nästan inte alls 

berör denna uppslutning - utan istället påstår att artisterna som ställt sig bakom F! inte vet vad 

partiet vill. Detta ser vi i meningen “Inte heller partiets talesperson, Gudrun Schyman, tror 

att artisterna är väl insatta i den politik som partiet önskar driva” som följs av Schymans 

citat “Jag tror inte att alla har läst vårt senaste politiska dokument”. Artikeln innehåller även 

kritik mot partiet och dess politiska förslag. Hade rubriken istället varit “Artisterna stöttar F! 

- men har dålig koll på partiets politik” hade det explicita makrotema som synliggörs i 

rubriken, stämt bättre överens med hela artikelns innehåll (Ekström, Larsson & Johansson 

2006). 

 

Inte bara valet av ord i rubriken kan påverka läsaren - utan även vilken stil den har. Denna 

rubrik är nöjesorienterad, vilket kan bidra till att läsaren går in i texten med en mer 

avväpnande inställning. När läsaren inte direkt antar att det är en politisk text, i det avseende 
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att den har ett innehåll hen aktivt behöver ta ställning till, kan det göra läsaren mer mottaglig 

för att sympatisera med det som påstås i texten (vilken genomsyras journalistens egna 

antaganden och påståenden). Exempelvis i stycke 3, rad 2-3: “inte heller Gudrun Schyman 

tror att artisterna är väl insatta”. Hade artikelns mikroteman istället fokuserat på vilka 

artister som var med på skivan och varför de ställde upp, hade det bidragit med en annan bild 

av både nyheten och partiet. Officiella personer som stöttar en inger tyngd och trovärdighet, 

och hade det funnits motiverat varför artister ställer upp (eller kan tänkas ställa upp) på 

skivan, istället för underliggande påståenden om att de gör det fast de inte vet vad partiet står 

för, hade texten fått en helt annan innebörd som inneburit bättre publicitet för F! (Hellspong, 

2001, s. 64). I artikeln drar journalisten dessutom slutsatsen att artisterna inte är insatta i 

partiets politik, endast för att en artist inte vill kommentera detaljer i F!:s partiprogram. Detta 

byggs upp av den tidigare informationen om att få artister ville svara på frågor om sin 

medverkan på skivan (stycke 1, rad 2-3). Journalisten skriver att Schyman inte heller tror det, 

trots att det inte alls är vad Schyman säger: 

 Inte heller partiets talesperson, Gudrun Schyman, tror att artisterna är väl insatta i 

den politik som partiet önskar driva. "- Jag tror inte att alla har läst vårt senaste 

politiska dokument" (Expressen, artikel 3, stycke 3, rad 2-3). 

 

Att inte ha läst ett partis politiska dokument och att inte vara väl insatt i den politik partiet för, 

är två skilda saker. Istället för att skriva “Partiets talesperson Gudrun Schyman tror inte att 

alla har läst deras senaste politiska dokument ”, väljer journalisten att uttrycka det som att 

flertalet offentliga personer ställer sig bakom partiet utan att ha insyn i deras politik - vilket 

bidrar till bilden av att Feministiskt initiativ är lite av en “trend” - ett parti som inte är här för 

att stanna. Det har såklart en negativ inverkan på partiets anseende då det verkar som att deras 

potentiella väljare inte ens har bekymrat sig om att ta reda på vad partiets politik innebär. 

 

Artiklarnas teman presenterar alltså endast vissa valda delar av nyheten, och ger därmed 

sällan en fullständig överblick av händelsen. Journalisten redogör endast för den information 

som är relevant för den bild hen väljer att förmedla av F!, vilket inte alltid går i enlighet med 

det Asp (2006) menar att partiet själva vill ska synas i medierna - deras politik, som de söker 

medieexponering för. I detta fall kretsar makrotemana istället kring kommersiella ämnen 

snarare än F!:s sakpolitik. Detta behöver inte betyda att journalisten är ovillig att förmedla 

partiets politik till medborgarna, utan lika gärna bero på att journalistiken snabbt behöver 

producera artiklar som genererar klick. Dessa produktionsvillkor bidrar även till att 
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tidningarnas egna värden och agenda präglar delar i texterna, exempelvis då journalisterna 

beskriver Feministiskt initiativs agerande som en följd av något den egna tidningen skrivit 

eller avslöjat. Det är en språklig konstruktion som genererar att den egna tidningens 

trovärdighet som granskare av politiken stärks - medan F!s trovärdighet som politiskt parti 

blir ifrågasatt. I Expressen, artikel 4, förmedlas exempelvis en bild till läsaren av att F! 

kommenterar sina förslag endast för att Expressen gjort en beräkning som “tvingat” fram det:  

 “Efter Expressens granskning av kostnaderna för Fi:s förslag ger Gudrun Schyman 

nu klara besked om vad som väntar [...]” (ingress, rad 3-5) 

 Expressen publicerar idag beräkningar [...] som visar att tre av förslagen från 

Feministiskt initiativ skulle kosta minst 68 miljarder kronor ( stycke 2, rad 1-3). 

 Med anledning av Expressens granskning har nu Gudrun Schyman och partiets 

ekonom Kenneth Hermele själva räknat på förslagen” (stycke 3, rad 1) 

 

Istället för att beskriva det som det vanliga fortgående samarbetet mellan media och politiker - 

att politiker presenterar förslag som de vill ska synas i medierna och för en politik som medier 

granskar, och sedan tillåter politiska aktörer uttala sig om dem och partiets politik - påstår 

Expressens journalist att F!:s agerande kom till följd av Expressens agerande och inte alls var 

en del av en relativt ömsesidig beroendeställning mellan parterna där medierna behöver 

nyheter för att driva en vinstdrivande verksamhet - medan politiker behöver media för att nu 

ut till medborgarna (Pekka & Almonarki 2008). Journalisten utelämnade också att det faktiskt 

är partiernas jobb och plikt att göra beräkningar på förslagen de ger - vilket ska göras oavsett 

om Expressen gör en egen beräkning eller ej. Genom texten nämns Expressens beräkning i 

alla fem stycken, medan F!:s faktiska förslag och beräkningar endast nämns i tre. Journalisten 

prioriterar utrymmet till att passa den egna tidningens agenda, vilket bidrar till en 

föreställning som skadar F!:s image. Ett kandiderande riksdagsparti bör (enligt de 

konventioner som finns i samhället om hur ett politiskt parti ska vara seriöst och 

ansvarstagande) kunna kommentera sina förslag utan påtryckningar från utomstående och 

utan att någon annan puschar dem att driva sin politik. Precis som Ekström (2006, s. 138ff) 

skriver ser vi här vilken makt journalisten har över vad som ska prioriteras och lyftas fram - 

och kan därigenom bestämma hur artikeln ska vinklas och vad som ska undanhållas. På så vis 

påverkas även publiken i en viss riktning, vilket kan påverka deras uppfattning om partiet och 

dess representanter. 
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Att hänvisa till den egna tidningen är ett återkommande inslag för att lyfta dens anseende, 

men också för hänvisa till den som källa. Genom att hänvisa till en tidigare granskning, 

beräkning eller undersökning i den egna tidningen kan det ge läsaren uppfattningen om att 

journalisten hänvisar till en tillförlitlig källa, vilket skapar trovärdighet för det som påstås i 

texten. I själva verket hänvisar man dock till en text som är skapad inom samma ramar och 

regelverk som den aktuella artikeln. Vilka vi, genom vår undersökning vet, kan präglas av 

subjektiva förgivettaganden och åsikter från journalisten själv: 

 “Nu kan Aftonbladet avslöja” (Aftonbladet, artikel 3, stycke 2, rad 4) 

 “Enligt uppgifter till Aftonbladet” (Aftonbladet, artikel 3, ingressen, rad 7) 

 “Aftonbladets källor uppger” (Aftonbladet, artikel 3, stycke 3, rad 1) 

 “[...] säger hon till Aftonbladet” (Aftonbladet, artikel 4, ingressen, rad 3-4) 

 “Aftonbladet har tidigare avslöjat” (Aftonbladet, artikel 5, stycke 1, rad 3) 

 “Under måndagen träffade Aftonbladet S-ledaren (Aftonbladet, artikel 5, stycke 5, rad 

1) 

 “Precis som Aftonbladet tidigare har avslöjat” (Aftonbladet, artikel 6, stycke 2, rad 4) 

 “Gudrun Schyman kommenterade planen för finansieringen först i Expressens 

valstuga i Almedalen” (Expressen, artikel 6, ingress, rad 6-8) 

 

Den övergripande bilden som förmedlas av partiet stämmer, som tidigare nämnts, inte överens 

med de förväntningar vi normalt har på ett politiskt parti i Sverige idag. Artiklarna präglas av 

ett förgivettagande om att F! bara är med lite på låtsas, och inte förväntas ta sig in i varken 

riksdagen eller EU-parlamentet, eller ens har seriösa verktyg och medel att föra sin egen 

politik. Genom de frågor journalisten ställer (även om det ej är explicit utskrivna) och i de 

påståenden och antaganden hen gör genom texten ser vi att texterna vanligen utgår från att en 

framgång för partiet är något oväntat eller att den ändå riskerar att föra något dåligt med sig. I 

en artikel i Aftonbladet skriver journalisten bland annat att: 

 “För Gudrun Schyman var gårdagens resultat ett kvitto på att hennes långa och 

omfattande Sverigeturné inte varit förgäves (Artikel 4, stycke 3, rad 1-2). 

 

Istället för att skriva om hur F!s val av kampanjande lett till stora framgångar, skriver man om 

valkampanjen med utgångspunkt i att den kunde visat sig obetydlig. Valresultatet hade lika 

gärna kunnat beskrivas som “...ett kvitto på vilken succé Schymans långa och omfattande 

Sverigeturné varit”, vilket hade gett läsaren en bild av partiet som framgångsrikt - inte bara att 
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de hade turen med sig eller att det gick väl just denna gången. Detta är ett exempel på hur 

journalisten väljer ut vilken information som ska publiceras och hur den ska utformas för att 

nå ut i dagens stora mediebrus. Nyheten blir i det här fallet tillspetsad för att få 

uppmärksamhet samtidigt som journalistens underliggande åsikter tenderar att påverka 

meningens utformning (Nord & Strömbäck 2004, s. 15, Strömbäck 2009, s. 157). 

 

Även i Expressen går det bland annat att läsa: 

 “Trots gruppens storlek ser Fi ingen risk att de feministiska frågorna drunknar i 

mängden” (Artikel 4, ingress, rad 3) och, 

 “Därmed kommer Soraya Post, [...] sitta i den näst största gruppen i parlamentet [...]. 

Men hon tror inte att det finns någon risk att hon drunknar i den stora gruppen” 

(Artikel 4, stycke 2, rad 1-3). 

 

En stor framgång för partiet problematiseras och eventuella nackdelar ges utrymme i artikeln 

istället för de faktiska och fastslagna fördelarna som ett intåg i EU-parlamentet innebär. 

Poängen med EU-parlamentets struktur med grupper med parlamentariker från olika partier är 

ju att alla har möjlighet att påverka utifrån det mandat man har - något som gör journalistens 

fråga legitim, eftersom F! bara har en parlamentariker. Vad som dock avslöjar att detta är ett 

perspektiv journalisten vill poängtera är placeringen av påståendet. Om F!:s representant 

Soraya Post svarat att det fanns en oro, hade det kunnat vara legitimt att ha med det 

perspektivet i ingressen. När hon däremot svarar att det inte gör det, vore det rimligare att 

upplåta utrymme åt något hon själv faktiskt säger i ingressen, men genom vår analys har vi 

kartlagt att journalisterna hellre tenderar att lyfta hur F!:s framgångar kan vara betydelselösa, 

snarare än vilken skillnad de kan göra för politiken och (i detta fall) EU-parlamentet. 

 

Att dessutom börja meningen med “trots” innebär att journalisten (medvetet eller 

undermedvetet) antyder att partiet borde se gruppstorleken som ett problem, och när det sedan 

i uttalandet som ligger i direkt anslutning till detta framgår att F! inte alls är oroliga, kan det 

väcka frågor hos läsaren om hur bra eller dålig verklighetsuppfattning partiet egentligen har. 

En tanke som inte är positiv för bilden av F! som behöver framstå som trovärdiga och 

handlingskraftiga, trots att de ännu inte är ett etablerat parti, för att lyckas ta sig in även i 

riksdagen.  
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En annan artikel som kan statuera exempel för hur journalisterna tenderar att utgå från att 

partiet inte är seriöst, eller riktigt lika kunniga som riksdagspartierna är i Expressens artikel 

“Fi släpper sin budget: “Går givetvis ihop” (artikel 6). Journalisten väljer att direkt i rubriken 

framhålla ett perspektiv där F! försvarar sig mot ett underliggande påstående om att deras 

budget inte skulle gå ihop (“Går givetvis ihop”). Gudrun Schyman behöver senare i texten till 

och med klargöra för journalisten att Feministiskt initiativ kan räkna lika bra som alla andra 

partier (ingressen, rad 6) - något som tyder på att ifrågasättandet av partiets kompetens i 

budgetfrågan upprepat sig vid intervjun, och som återigen måste besvaras och försvaras. Hade 

rubriken endast lydit “Fi släpper sin budget”, hade det inte blivit lika påtagligt att partiet inte 

förväntas kunna leverera lika bra som riksdagspartierna, och det hade gett läsaren andra 

förutsättningar att ta till sig texten. Nu är Schymans försvar med från första stund av 

läsningen, vilket enligt van Dijk påverkar hur resten av texten tas emot (1998, s. 207). 

 

Antagandet om att F! inte har kompetens på samma nivå som riksdagspartierna eller inte har 

hållbara verktyg för att uppfylla förslagen, kan vi bland annat se genom hur journalisten 

beskriver deras politik. I Aftonbladet berättar journalisten exempelvis att F! ska redovisa sin 

ekonomiska rapport - men journalisten väljer att uttrycka det som att: 

 Under Almedalsveckan kommer Fi presentera en ekonomisk rapport (artikel 5, stycke 

1, rad 1-2). 

 Under Almedalsveckan presenterade Gudrun Schyman idag en ny ekonomisk rapport 

(artikel 6, stycke 2, rad 1). 

 

Genom ett så enkelt grepp som att skriva “en ekonomisk rapport” istället för “sin ekonomiska 

rapport” eller “partiets nya ekonomiska rapport” konstruerar journalisten en uppfattning som 

säger att det inte var självklart att en rapport skulle kunna presenteras från F!:s sida. Detta, i 

kombination med att partiets förslag i Expressen exempelvis beskrivs som en önskan och inte 

realistiska förslag: “[...] den politik partiet önskar driva” (artikel 3, stycke 3, rad 3) uttrycker 

att F!:s politik snarare är en önskan eller en förhoppning, än seriösa förslag som de faktiskt 

har belägg och grund för. En alternativ beskrivning av F!:s politik hade exempelvis kunna 

varit:  “den politik partiet driver”, vilket hade initierat handlingskraft och därmed bidragit till 

större trovärdighet. 

 

Att F! inte har konkreta lösningar för sin politik eller förslag för hur den ska genomföras är en 

bild som förstärks även senare i artikeln då tre utomstående aktörer får uttala sig om F!s 
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förslag om gratis kollektivtrafik (stycke 4, rad 3-5), finansiering av fri förskola och fritidshem 

(stycke 4, rad 8-9) och partiets dokument (stycke 5, rad 3-6). 

I Expressen beskrivs också ett annat av partiets politiska dokument innehålla “mål om gratis 

kollektivtrafik [...]” (Expressen artikel 3, ingress, rad 3), där valet av ordet “mål” bidrar till 

en bild att partiet verkar sätta mål, men ingen information ges för hur de ska genomföras. 

Hade istället ordet “förslag” använts hade vi förstått att partiet har konkreta lösningar som 

visar hur de vill bygga Sverige - och i detta fall finansiera gratis kollektivtrafik.  

 

Eftersom vi sedan tidigare vet att journalisten har makten över vilken bild publiken får av 

politiska partier kan vi också förstå hur mycket de språkliga konstruktionerna och ordvalen 

faktiskt påverkar både partiet, publiken och framförallt samhället. I artiklarna finns flera 

ordval som bidrar till ett ifrågasättande av partiet. Bland annat beskrivs Schyman “medge” att 

det “finns fog för att undra varifrån pengarna ska tas” (Expressen, artikel 4, ingress, rad 11-

12), vilket även det bidrar med en bild av att tidningen pressar Schyman till att kommentera 

sina politiska förslag. Hade journalisten istället skrivit “Gudrun Schyman säger att det finns 

en plan för hur förslagen ska finansieras”, hade det bidragit med en bild av ett strukturerat 

parti som både vill och kan genomföra även de kontroversiella förslagen. Detta mönster 

återkommer i flera av texterna, bland annat då en journalist i Aftonbladet skriver att 

Vänsterpartiets ledare menat att en röst på F! är samma sak som att “kasta bort sin röst” 

(artikel 3, ingressen, rad 2). Något som ger en bild av att rösten en eventuell väljare lägger på 

F! skulle vara betydelselös, vilket såklart inte är bra då Sverige är en demokrati där meningen 

är att medborgarna ska kunna vara med och påverka. Denna formulering går dock i enlighet 

med språket för kvällspressen, då den både skapar opinion och väcker uppmärksamhet. Hade 

det istället stått att en röst på F! är “osäker då de kanske inte kommer in i riksdagen” hade 

betydelsen blivit en helt annan - även om den kanske inte heller varit speciellt positiv 

gentemot F!. Vi kan dock förstå det förstnämnda valet av formulering genom Gipsruds (2002) 

teori om att medierna idag ser publiken som upplevelsekonsumenter som vill läsa en historia, 

snarare än människor som söker information om samhället, folk klickar sig in på 

webbplatserna när texten tenderar att upplevas som mer underhållande (Kroon 2006). 

 

Genomgående i texterna finner vi även värdeladdade ord och formuleringar, som bidrar till 

den bild som förmedlas av partiet och genom analysen har vi kartlagt att det är övervägande 

negativa språkhandlingar som används för att beskriva partiet, deras förslag, politik och 
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representanter. Förslagen beskrivs ofta med adjektiv som vi vardagligen konnoterar till något 

negativt. Exempel nedan: 

 “[...] idén (Schymans) sågas fullständigt” (Aftonbladet, artikel  2, stycke 2, rad 13), 

 “F! har beskyllts för att inte ha en plan” (Expressen, artikel 6, stycke 1, rad 1) och 

 “[...] de är inte realistiska” (Expressen, artikel 6, stycke 3, rad 3). 

 “F! har kritiserats för att vara ett enfrågeparti, som saknar en ekonomisk plan 

(Aftonbladet, artikel 6, stycke 1, rad 1-2) 

 

Detta sänder signaler till läsaren om att partiet inte har en tillräckligt omfattande politik för att 

kunna styra ett land. Det följer dock aldrig någon detaljerad information eller några andra 

förslag, utan kritiken består just som kritik, vilket gör att läsarna inte ges någon möjlighet att 

bedöma om den är befogad eller ej, vilket kan vara ett resultat av att medialiseringen av 

politiken och dagens snabba nyhetsflöde inte upplåter något utrymme för varken förklaring 

eller fördjupning i det som påstås i texterna (Ekström, Johansson & Larsson 2006): 

 Maria Arnholm: “Det är inte alls bra att säga åt ett statligt institut att de ska sätta 

lönerna i Sverige. Det betyder ju att vi politiker ska ta hand om företagandet via 

statliga bolag.  Jag är liberal och tror att det är företag som skapar välfärd och att de 

själva måste hitta lösningen” (Aftonbladet, artikel  2, stycke 2, rad 14-16). 

 Maria Abrahamsson: “De här reformerna, visst tyder de på mod men de går på tvärs 

mot all beprövad erfarenhet. Men de är inte realistiska om man ska finansiera alla de 

reformer som ni har i er valplattform” (Expressen, artikel 6, stycke 3, rad 2-3). 

 

5.4 Aktörer utan auktoritet 

Genom att i en text tillskriva en aktör en titel, ett yrke eller nämna vilken institution hen 

tillhör får denne auktoritet och trovärdighet hos läsarna, och denne antas ha kunskap i ämnet 

som artikeln behandlar. I Aftonbladet och Expressens texter om Feministiskt initiativ kan vi 

se vissa mönster för hur företrädare från F! och övriga aktörer representeras, både var för sig 

och i relation till varandra. Det vanligast förekommande sättet är att tillskriva alla textens 

aktörer antingen yrke eller titel, samt att nämna dem vid både för- och efternamn, oberoende 

av vilka de är. Dock har det visat sig finnas ett återkommande mönster i de texter då bara en 

av de deltagande aktörerna tituleras: Representanter från Feministiskt initiativ får då sällan en 

titel tillskriven sig, eller en nämnd institution som backar dem i de artiklar där bara en av 

parterna (aktörerna) får utrymme att uttala sig. Detta förekommer bland annat i de artiklar där 
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aktörerna har meningsskiljaktigheter och det synliggörs då hur tidningen snarare tar ställning 

och ger trovärdighet till den andra partens argument, än till Feministiskt initiativ. Nedan följer 

exempel på de artiklar där den aktör som inte representerar partiet är ensam om att tituleras 

eller tillskrivas yrke (och därmed också trovärdighet): 

 “Försvarsminister Karin Enström” (Aftonbladet, artikel 5, ingress, rad 2) 

 “Statsminister Fredrik Reinfeldt” (Aftonbladet, artikel 6, stycke 2, rad 3) 

 “Nationalekonom Stefan Fölster på tankesmedjan Reforminstitutet” (Expressen, 

artikel 4, stycke 1, rad 2) 

 “Maria Abrahamsson, riksdagsledamot för (M)” (Expressen, artikel 6, stycke 3, rad 

1). 

 

Att de övriga aktörerna benämns med sin yrkestitel och deras institutioner sänder ett budskap 

till läsarna om att det är deras kunskap inom ämnesområdet som lett till att de får uttala sig. 

När representanter från Feministiskt initiativ endast nämns vid namn bidrar det då automatiskt 

till bilden av att de inte har lika stor kompetens att uttala sig i frågan. Deras yttranden får 

därmed inte lika stor tyngd och i en debatt mellan två parter blir det F! som ifrågasätts och 

kritiken som riktas mot partiet verkar mer befogad då den kommer från någon med auktoritet. 

 

Den representant från Feministiskt initiativ som är mest förekommande i texterna är Gudrun 

Schyman, partiets ledare. Som vi tidigare nämnt omnämns och citeras hon i 11 av de 14 

artiklar vi analyserat. Trots att hennes titel är “partiledare”, tenderar hon att representeras med 

ytterst varierande attribut i flertalet av texterna och aldrig som partiledare. Bland annat 

omnämns hon som “feministikon” (Expressen, artikel 1, ingress, rad 4) samt “den tidigare V-

ledaren” (Aftonbladet, artikel 3, stycke 1, rad 1), vilket innebär att journalisten har gett henne 

en titel som inte ens är aktuell längre. I sex av artiklarna får hon titeln “talesperson” för F! 

men i resterande artiklar figurerar hon i texterna utan varken titel, yrke eller som tillhörande 

till någon institution eller organisation. Detta skulle kunna ha att göra med att journalisterna 

tar för givet att alla vet vem Gudrun Schyman är, men som för läsarna istället förminskar 

hennes trovärdighet och auktoritet samt förringar hennes kunskap - eftersom hon sätts i 

relation med andra aktörer vars titlar (och ofta institution) är explicit utskrivna. De åsikter, 

förslag och värderingar som publiceras reduceras till att bli endast hennes personliga, utan 

grund eller förankring i någon trovärdig fakta och utan stöd från parti, organisation eller 

institution. Schyman och resterande aktörer från F! reduceras, genom utebliven titel, till 
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privatpersoner, eller ibland tillhörande en feministisk grupp. Dessa roller bidrar till den 

konsekventa bild av F! som genomsyrar texterna: ett oseriöst parti som består av 

privatpersoner och inte politiker, och därmed inte har kompetens nog att sitta i riksdagen. 

 

 Resultatet av detta blir att de övriga aktörernas uttalanden helt gratis får mycket större tyngd 

och trovärdighet vilket ger en sämre bild av Feministiskt initiativ, speciellt då de i majoriteten 

av artiklarna (8/14) innehåller kritik mot partiet och dess politik: 

 Björn Hasselgren: Det är klart att om de har en ideologisk drivkraft är det också bra 

att driva på frågan om kollektivtrafiken eftersom den utnyttjas mer av kvinnorna. Men 

om man vill vara ett seriöst partiborde man också lägga fram ett kostnadsförslag 

(Expressen, artikel 3, stycke 4, rad 3-5). 

 Tomas Tobé: Väljarna vill se att man har en politik som kan finansieras. Vi tror också 

att det är viktigt, med fallande skolresultat, att vi har mer läxor och betyg (Expressen, 

artikel 3, stycke 4, rad 8-9). 

 Ylva Johansson: Jag tror att många genomskådar Gudrun Schyman, hon är duktig på 

retorik, men när man ska rösta på verkligheten på riktigt och på dem som genomför 

politiken på riktigt ska man rösta på Socialdemokraterna (Expressen, artikel 7, stycke 

3, rad 3-6). 

 

Hur en journalist väljer att beskriva aktörer och rapportera om specifika händelser har stor 

påverkan på vilken uppfattning publiken får av det inträffade samt vilken bild de får av de 

inblandade aktörerna (Strömbäck 2000, s. 150). Genom att föra in kritik mot partiet och 

genom att välja ord som vi som medborgare vanligtvis konnoterar till något negativt skapas 

bilden av att F! är ett parti som hela tiden ifrågasätts och kritiseras. Samtidigt beskrivs aktörer 

som inte tillhör F! och deras handlingar på ett sätt som inte ifrågasätts utan godtas direkt. 

Detta i relation till varandra bidrar till att F! och partiets representanter också blir de som 

ständigt måste försvara sig, sin politik och sina åsikter: 

 “Fi:s förslag om kortad arbetsdag kommer inte att leda till minskade skatteintäkter 

för vi vill se rimligare arbetstider med bibehållen lön” (Expressen, artikel 4, stycke 3, 

rad 4-5). 

 [...] I vår rapport visar vi att det finns goda möjligheter till finansiering av starkare 

välfärd, kultur, hållbarhet, demokratiutveckling och verklig säkerhet” (Aftonbladet, 

artikel 6, stycke 3, rad 2-3). 
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Enligt Sørensen (2011) genomsyrar journalistens egna inställning texten, vilket är en 

intressant tanke då vi ser till hur journalisten väljer att beskriva övriga aktörers agerande. 

Medan Gudrun Schyman beskrivs “kritisera” eller “gå till attack”, tenderar övriga aktörer att 

snarare beskrivas med neutrala ord som “sa” eller “säger” vilket inte är speciellt 

uppseendeväckande, utan kan passera utan reaktion hos läsaren: 

 V-ledaren Jonas Sjöstedt sa att den som röstar på Feministiskt initiativ kastar bort sin 

röst (Aftonbladet, artikel 3) 

 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har bland annat sagt att FI "lovar enorma 

utgiftsökningar utan någon som helst idé om finansiering" (Aftonbladet, artikel 6) 

 

I de flesta nyhetstexterna (8 av 14) har representanter från F! (främst Gudrun Schyman) 

tilldelats slutcitatet, alternativt att någon annan uttalar sig antingen positivt om partiet eller om 

någonting som inte direkt rör F!s politik (4 av 14 artiklar). Detta kan vid första anblick verka 

gynnsamt för partiet, men trots detta är det inte alltid i en positiv bemärkelse då citaten oftast 

handlar om att försvara sig eller partiet och dess politik - vilket istället bidrar till 

uppfattningen av att deras politik hela tiden ifrågasätts: 

 “Vi presenterar ett valmanifest i juni med de frågor som vi vill fokusera på och titta 

på finansieringen och se det realistiska i det hela” (Gudrun Schyman i Expressen, 

artikel 3). 

 “Det betyder att vi faktiskt kan betala för gratis förskola och gratis kollektivtrafik utan 

att höja skatterna i övrigt, bara genom att slopa en orättvis subvention och införa en 

vettig finansskatt” (Gudrun Schyman och Kenneth Hermele i Expressen, artikel 4). 

 “Vår budget går ihop naturligtvis. Det du inte tycker är realistiskt tycker vi är 

realistiskt. Det är väl rimligt att vi har olika uppfattningar. Det vore konstigt annars, 

tjänstefel” (Gudrun Schyman i Expressen, artikel 6). 

 “Vi får inte partibidrag som de övriga partierna i riksdagen får, vi är beroende av 

vanliga människors engagemang för att förändra. Så för oss är det här jätteviktigt” 

(Amanda Mogensen i Aftonbladet, artikel 1). 

 “Vi befinner oss just nu i ett feministiskt genombrott. Vi har en enorm tillströmning av 

medlemmar i FI just nu, intresset växer lavinartat” (Gudrun Schyman i Aftonbladet, 

artikel 2). 
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 “Vi utmanar bland annat patriarkala mönster som finns i arbetarrörelsens politiska 

organisationer, både S och V. När vi kommer in i riksdagen kommer det gynna 

feminister i alla partier” (Gudrun Schyman i Aftonbladet, artikel 3).  

 “Nu är vi snart uppe i 15 000 medlemmar. Då är vi lika stora som de partierna som 

har funnits i 100 år. Det säger något om kraften i oss människor, vi är nästan 

oövervinnliga. Vi har avslutat en valrörelse men påbörjat en folkrörelse. Det ska inte 

sluta idag” (Gudrun Schyman i Aftonbladet, artikel 4). 

 “Feministisk ekonomisk politik handlar om att finna vägar att nå de mål vi sätter upp. 

I vår rapport visar vi att det finns goda möjligheter till finansiering av starkare 

välfärd, kultur, hållbarhet, demokratiutveckling och verklig säkerhet” (Gudrun 

Schyman i Aftonbladet, artikel 6). 

 

Det är, som ovan nämnt, ofta fler aktörer med i texterna än representanter från F! och bara två 

gånger bidrar dessa till en positiv bild av partiet. Det första då Jonas Sjöstedt kommenterar F! 

specifikt, och i det andra då Stefan Löfven säger emot Karin Enström (M) som argumenterat 

mot F!: 

 Jonas Sjöstedt: “Det är jättebra att vi har en feministisk våg. Inget parti har monopol 

på feminismen, vi är glada ju fler feminister det finns. Jag ser ingen mening med att vi 

ska ägna tiden åt att bekämpa varandra när vi har en massa motståndare i 

regeringen” (Aftonbladet, artikel 3, stycke 3, rad 6-9). 

 Stefan Löfven: “Om hon (Karin Enström) är mån om försvaret så har vi ju en 

försvarsöverenskommelse och så har vi erbjudit oss att ytterligare lägga på försvaret. 

Är de på riktigt intresserade av försvaret och inte partitaktik så är det det hon borde 

anstränga sig för att hitta överenskommelse om. Istället för att spekulera om det ena 

eller andra regeringsalternativet (Aftonbladet, artikel 5, stycke 5, rad 3-8) 

  

I övrigt figurerar aktörerna i texterna i samband med kritik mot F! och deras förslag, vilket 

innebär att flera aktörers perspektiv representeras, mer eller mindre detaljerat: 

 Karin Enström: “Att ge FI inflytande över vår säkerhet vore förödande. De har en 

oerhört naiv syn på omvärlden och på säkerhetspolitiken” ( Aftonbladet, artikel 5, 

stycke 2, rad 10-12). 

 Karin Enström: “Tittar vi på omvärldsutvecklingen är det tydligt att FI inte lever i 

verkligheten. Att komma överens med ett sådant parti, som ju Socialdemokraterna 
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måste förhålla sig till, blir ohanterligt. I dagens konflikter så krävs det, i vissa fall, 

militära insatser och militära förband. Det är naturligtvis allvarliga beslut. Men är 

situationen besvärlig så krävs det militära insatser.” (Aftonbladet, artikel 5, stycke 4, 

rad 3-8). 

 “Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har bland annat sagt att FI "lovar enorma 

utgiftsökningar utan någon som helst idé om finansiering"” (Aftonbladet, artikel 6, 

stycke 1, rad 2-4). 

 Anders Sannerstedt: “Det är först när ett parti lägger förslag i riksdagen som det 

också måste visa på hur de ska finansieras. Än så länge kan Feministiskt Initiativ säga 

vad det vill i den allmänna debatten, däremot kan man ju tänka sig att de får stå till 

svars, från väljare och politiska motståndare, för alla sina önskningar” (Expressen, 

artikel 3, stycke 5, rad 3-6). 

 Maria Abrahamsson: “De här reformerna, visst tyder de på mod men de går på tvärs 

mot all beprövad erfarenhet. Men de är inte realistiska om man ska finansiera alla de 

reformer som ni har i er valplattform” (Expressen, artikel 6, stycke 3, rad 2-3). 

 

Precis som Ekström (2006, s. 150ff) skriver så vet vi att det är journalisten som har makten 

över att välja ut vilka citat som ska synas i en nyhetstext, men även hur de ska filtreras och 

redigeras.  De har makten över vilken bild som ska förmedlas av de olika aktörerna och som 

vi ser i vår analys är det alltid de utomstående aktörerna som benämns med både för- och 

efternamn samt titel - även då Gudrun Schyman endast nämns vid namn. Vidare ser vi endast 

ett fåtal positiva citat om F! från andra aktörer - resten är kritik. Dessa faktorer påverkar 

bilden av aktörerna på så vis att de som uttalar sig om F!s politik anses har mer kunskap och 

de “rätta” svaren på hur ett samhälle ska skötas samtidigt som F!s förslag förminskas och 

framstår som en “önskelista” (Expressen, artikel 3, stycke 4, rad 2). 

 

5.5 Gudrun Schymans initiativ? 

Genom analysen av de 14 artiklarna framgår det att Feministiskt initiativs politik, tenderar att 

reduceras till Gudrun Schymans politik. Hon är den vanligaste förekommande aktören i 

texterna och den enda vars citat används för att backa upp en partikamrats utlåtande. I de 11 

artiklar hon omnämns och citeras representerar hon i majoriteten av dem (9 av 11) sitt parti, 

Feministiskt initiativ, genom att hon i sex av artiklarna tituleras som:  
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“Talesperson för Feministiskt initiativ” (Aftonbladet, artikel 1, stycke 1, rad 5, Aftonbladet 

artikel 2, stycke 1, rad 1, Aftonbladet, artikel 3, stycke 4, rad 1, Aftonbladet, artikel 6, stycke 

3, rad 3, Expressen, artikel 3, stycke 3, rad 2, Expressen, artikel 7, ingress, rad 3). I de 

resterande artiklarna där hon inte tillskrivs en titel som avslöjar vem hon representerar i 

artikeln, kan vi utläsa det genom hur hon ges utrymme att uttala sig om F!:s förslag och 

politik (och inte bara om ideologin feminism). I Aftonbladet, artikel 4, tituleras en annan av 

Fi:s representanter, Soraya Post, som “partiets toppkandidat”(stycke 1, rad 5) medan Gudrun 

Schyman endast nämns vid namn. Ändå ges Schyman mycket utrymme att tala om partiets 

valframgångar och politik (stycke 3, 4 och 5). Även i artikel 4, 5 och 6 i Expressen är det 

genomgående Gudrun Schyman som kommenterar sakpolitiken och de frågor som rör partiets 

politiska dokument och ekonomi, i artikel 4 gör hon det dock delvis tillsammans med partiets 

ekonom Kenneth Hermele och i artikel 5 med Soraya Post: 

 “- Vi har alltså inte haft resurser att lägga en skuggbudget. [...] vi vill återställa 

restaurangmomsen, det är ett par miljarder där, vi vill återställa arbetsgivaravgiften 

som var tidigare för gruppen unga också, det är några miljarder” (artikel 4, stycke 2, 

rad 7-11). 

 “Vi kom fram till att den socialdemokratiska gruppen var ett klokt val för oss, det är 

en stor grupp med mycket makt och det erbjuder en plattform där vi kan föra fram vår 

politik” (artikel 5, stycke 1, rad 6-7). 

 

Bara i en av de tre artiklar (Aftonbladet, nummer 5) som Schyman inte omnämns eller citeras, 

tas det upp någonting om partiets faktiska politik, och inte bara andra händelser som F! 

berörts av. I denna artikel omnämner dock journalisten Feministiskt initiativ som “Gudrun 

Schymans parti”  (stycke 4, rad 1), vilket explicit bekräftar vad vår analys kartlagt: partiets 

politik (och feminismen) anses vara Gudrun Schymans. 

 

Detta bekräftas också genom att se till vilka som får uttala sig i vilken fråga. I de fall andra 

politiska aktörer förekommer så tillfrågas olika politiker beroende på vilken sakfråga artikeln 

behandlar - försvarsministern uttalar sig om försvaret, jämställdhetsministern om jämställda 

löner exempelvis. Men i F!:s fall är det nästan uteslutande Gudrun Schyman som blir citerad 

även i de artiklar där andra representanter från partiet redan uttalat sig. I de ekonomiska 

frågorna, kan man tänka sig att det borde vara partiets ekonom som citeras, speciellt eftersom 

han är introducerad i texten, med både för- och efternamn och titel. Men även här tillfrågas 

Gudrun Schyman: 
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 “Gudrun Schyman har tidigare inte velat - eller kunnat - uttala sig om finansieringen 

av partiets förslag [...]:  

- Vi har alltså inte haft resurser att lägga en skuggbudget. [...] vi vill återställa 

restaurangmomsen, det är ett par miljarder där, vi vill återställa 

arbetsgivaravgiften som var tidigare för gruppen unga också, det är några 

miljarder.” (Expressen, artikel 4, stycke 2, rad 7-12). 

 

Och när partiets egentliga ekonom citeras är det genom gemensamma uttalanden med honom 

och Schyman - citat som journalisten inleder med “Enligt Schyman och Hermele eller avslutar 

med “säger de”, “konstaterar de”: 

 “Fi:s förslag om kortad arbetsdag kommer inte leda till höjda skatteintäkter för vi vill 

se rimligare arbetstider med bibehållen lön” (Expressen 4, stycke 3, rad 5-6). 

 “Det är ingen hemlighet att Fi vill höja katterna, och vi vill slopa ROT och RUT [...] 

bara det skulle ge 17 miljarder kronor till statskassan. [...] vi vill också se nya smarta 

skatter [...] som skulle ge Sverige skatteintäkter på beräknade 19 miljarder kronor. 

(Expressen 4, stycke 4, rad 8, 10, 13, 15). 

 

Även i artikel 6 i Expressen när Kenneth Hermele förekommer, är det i ett gemensamt 

uttalande med Gudrun Schyman: 

 “Vi vill förkorta arbetstiden, utjämna löneskillnaderna mellan könen och höja 

garantipensionen” (stycke 1, rad 4).  

 

I artikel 1 i Aftonbladet finns uttalanden från både Gudrun Schyman och partiets 

kommunikationsansvarige Amanda Mogensen - som båda kommenterar partiets ökade 

medlemsantal: 

 Amanda Mogensen: “Det finns ett enormt intresse för de här frågorna som jag inte 

sett sedan Fi startades. Den politiska debatten har inte riktigt fångat upp det tidigare- 

Frågor som rör diskriminering av kvinnor, och vilka lösningar som finns får inte så 

stort utrymme. Men när det får det, så visar det sig avgörande för oss (stycke 2, rad 5-

8) 

 Gudrun Schyman: “Vi är det enda politiska partiet som driver de här frågorna. 

Väljarna har ingenstans att ta vägen” (stycke 2, rad 10-11). 
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Schymans uttalande behöver komplettera Mogensens. Precis som att det i artikel 5 i 

Expressen är både Gudrun Schyman (stycke 1, rad 6-8) och Soraya Post (stycke 2, rad 3-7) 

som uttalar sig. Ett mönster som återupprepar sig i artikel nummer 4 i Aftonbladet där Gudrun 

Schyman (stycke 3, rad 6-8, stycke 4, rad 2-5 och stycke 5, rad 3-5)  och Soraya Post (stycke 

1, rad 5 och stycke 2, rad 3-4 och 7-8) kommenterar samma sak, återigen. Trots att det är 

Soraya Post som tar plats i EU-parlamentet, behandlar artikeln inte bara hennes upplevelse av 

valet och hennes syn på framtiden och det hon vill åstadkomma i EU, utan även tre stycken 

upplåts åt att även Gudrun Schyman ska kommentera detsamma. Detta verkar vara ett resultat 

av att Gudrun Schyman inte bara ses som partiledare av journalisterna (trots att hon inte i en 

enda text tituleras som det) - utan även att hennes åsikt behövs för att validera 

feminismen/politiken i det de övriga representanterna säger. 

 

Den enda aktören som uttalar sig i texten utan att Gudrun Schyman gör det är F!:s andra 

talesperson, Sissela Nordling Blanco (i Aftonbladet, artikel 5, Expressen, artikel 2). Bara i en 

av dessa två artiklarna nämner man partiets politik. Det innebär att det bara förekommer en 

enda artikel som tar upp Feministiskt initiativs politik, där det saknas citat från Gudrun 

Schyman.  

 

Att Schyman genomgående kommenterar partiets politik är unikt just för F!. I artiklarna 

tenderar övriga politiska aktörer att bli tillfrågade i de frågor de är specialiserade inom eller i 

sin roll som minister för ett visst områden. I frågan om jämställda löner tillfrågas Maria 

Arnholm (FP) (Aftonbladet, artikel 2), i frågan om försvaret tillfrågas försvarsministern Karin 

Enström (M) (Aftonbladet, artikel 5), i fråga om reformer för Sverige publiceras citat av 

statsminister Fredrik Reinfeldt (M) (Aftonbladet, artikel 6) och när det kommer till frågor om 

skolan tillfrågas Tomas Tobé, moderaternas skolpolitiske talesperson (Expressen, artikel 3). 

Analysen visar därmed att olika aktörer inom olika organisationer, institutioner och partier 

pratar om det de är specialiserade på medan Gudrun Schyman är den som går ut med politiken 

i alla olika frågor när det gäller F!.  

 

5.6 Resultatsammanfattning 

1. Hur ser de politiska diskurserna ut i de nyhetstexter som rör Feministiskt initiativ? 

I artiklarna om Feministiskt initiativ har vi kunnat kartlägga att det inte är någon feministisk 

diskurs som kommer till uttryck, utan snarare en borgerlig diskurs. Genomgående i artiklarna 
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ifrågasätts Feministiskt initiativ och de benämns inte sällan som något annorlunda jämfört 

med andra partiers politik. Vi kan se hur den dåvarande (borgerliga) maktens ideologier 

genomsyrar delar av texterna genom vilka politiska förslag journalisten väljer att belysa och 

hur hen tenderar att beskriva det. Förslagen antyds vara kontroversiella eller orealistiska, har 

ofta med skattehöjningar att göra, vilket beskrivs som en kostnad för samhället - “kostnader” 

som vi i dagens samhälle konnoterar till något negativt. Journalisten tenderar alltså att välja 

att lyfta fram skattehöjningar som något som blir kostsamt för samhället, istället för ett 

alternativt perspektiv som hade kunnat vara att skattehöjningarna blir lönsamma för 

människorna som lever i det.  

 

Även i citaten genomsyrar den dåvarande makten texterna. I citaten tenderar kritik att riktas 

mot Feministiskt initiativ, vilket konstruerar en bild av att F! hela tiden måste försvara sin 

politik och sitt parti. En sådan bild av ett politiskt parti sänder signaler till läsaren om att de 

för en politik som är främmande och annorlunda, vilket går emot den uppfattning vi idag har 

om hur ett politiskt parti ska vara och fungera. När övriga aktörer ges utrymme att uttala sig 

om F!:s ideologi eller sakfrågor, framstår de som mer kompetenta och med mer insikt i hur 

politik ska föras och hur ett land bör styras. 

 

Detta går såklart emot den jämställdhetsdiskurs inom vilken F! driver sin politik, eftersom 

deras förslag avfärdas av både journalisten och övriga aktörer som orealistiska - vilket vi kan 

ana beror på att de inte går i enlighet med hur de borgerliga makthavarna styrde Sverige - 

vilket utgör ramen för hur vi förstår politik i den tid då artiklarna skrevs. Detta innebär att F! 

inte får komma till uttryck i medierna på det sätt de bör önska, utan istället uppfattas som 

besvärliga då de både beskrivs utanför ramen för politiken som fördes i Sverige 2014, men 

också utanför ramen för sin egen politik och ideologi då deras frågor tenderade att reducera 

till “de feministiska frågorna” eller “den feministiska debatten”. I texterna kunde vi inte utläsa 

någon journalistisk medvetenhet om att feministiska frågor inte behöver drivas av ett 

feministiskt parti eller att de kan genomsyra alla politiska områden och partier utan att behöva 

kategoriseras som “feministiska”. Det kan tyda på en okunskap om vad feminism är och hur 

den tillämpas inom både politik och samhälle - men det kan också tyda på en journalistisk 

möjlighet att sälja lösnummer när man går efter den stora massans uppfattning om vad 

feminism är och reproducerar de idéerna. 
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Vi kan i texterna även utläsa hur politiskt ansvar konstrueras, och hur det tenderar att vara F! 

(och framförallt Gudrun Schyman) som krävs på det politiska ansvaret - trots att journalisten 

aldrig ger dem legitimitet eller trovärdighet inför att föra en hållbar politik. De krävs, i 

enlighet med det journalistiska uppdraget, på svar men de tillskrivs ändå inte auktoritet nog 

för att ge legitima sådana. Partiets representanter hamnar, genom textens struktur, i en 

position som gör att de ständigt måste försvara sin politik och att det exempelvis faktiskt finns 

“goda möjligheter till finansiering av starkare välfärd, kultur, hållbarhet, demokratiutveckling 

och verklig säkerhet” (Aftonbladet, artikel 6, stycke 3, rad 2-3). 

 

2. Hur representeras partiet genom de språkliga konstruktionerna? 

I texterna ser vi att journalisterna genomgående använder värdeladdade ord och formuleringar 

för att beskriva partiet, deras förslag, politik och representanter. Förslagen beskrivs ofta med 

adjektiv som vi vardagligen konnoterar till något negativt, som dyra, och partiet beskrivs 

exempelvis göra “dramatiska nedskärningar” eller höja skatterna “rejält”. Detta påverkar 

läsarens bild av partiet i det avseende att F! inte verkar kunna hantera sin ekonomi och inte 

lever i samma verklighet som övriga partier. En bild som genom andra värdeord och 

formuleringar istället kunnat vara att F! är villiga att satsa på fler samhällsgrupper än de som 

redan gynnas av politiken.  

 

Genom strategiska ordval tenderar journalisten även att osynliggöra sig själv vilket leder till 

att det i artiklarna alltid är politikerna som får stå till svars, kritiseras och ifrågasättas. De ord 

som används för att beskriva partiet bryter föreställningarna om hur vi anser att ett politiskt 

parti ska vara och fungera, vilket bidrar till att F! kan uppfattas som ett oseriöst parti som 

driver en politik utan hållbara förslag. Genom de sätt journalisten väljer att beskriva F!s 

politik på framställs de som ett parti utan rätt kompetens för att kunna föra sin politik på 

samma nivå som riksdagspartierna. Den genomgående och underliggande kritiken som vi kan 

utläsa genom journalistens ordval, skapar en bild av att F! är osäkra och oklara över sin 

politik. Vilket kan leda till att läsaren känner misstro för partiet. Det kan också leda till att 

läsaren känner misstro för politiken överlag, vilket vore ödesdigert för det svenska samhället 

och den demokrati vi byggt upp i landet. Även om en av journalisternas huvudsakliga 

uppgifter är att granska och ha ett kritiskt förhållningssätt till det de rapporterar om, kan det 

också få negativa konsekvenser då för mycket kritik inte bara påverkar partiet - utan även 

människors syn på politiken. 
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3. Hur framställs de politiska aktörerna i texterna och vilka relationer skapas mellan 

dem? 

I artiklarna ser vi att alla aktörer som inte hör till F! blir presenterade med för- och efternamn 

samt en titel, ett yrke eller den institution hen tillhör. I flera av artiklarna där aktörerna har 

meningsskiljaktigheter ser vi dock att representanterna från F! inte omnämns med någon titel 

eller institution som backar deras argument, utan endast vi namn. Detta ger den andre aktören 

auktoritet och trovärdighet hos läsarna samtidigt som det bidrar till att hen antas ha kunskap i 

ämnet de diskuterar. Detta är resultatet av ett ställningstagande som journalisten indirekt 

tenderar att ta för att ge den andre aktörens argument mer trovärdighet än F!:s. Något som 

även påverkar hur läsaren ser på de olika aktörerna. Representanterna från F! upplevs inte ha 

lika stor kompetens som de övriga aktörerna, vilka uppfattas ha en speciell kunskap inom 

ämnesområdet som lett till att det är just de som får uttala sig. Detta leder i sin tur till att det 

blir F! som ifrågasätts och får kritik då kritiken antas vara mer befogad när den kommer från 

en person med auktoritet (som hen får genom exempelvis en titel). 

  

Gudrun Schyman är den mest förekommande representanten från F!, eftersom hon är partiets 

ledare. Dock ser vi inte att hon en enda gång i artiklarna tituleras som “partiledare”. Istället 

omnämns hon som bland annat “talesperson” eller “feministikon” vilket förminskar hennes 

trovärdighet och auktoritet samtidigt som det förringar hennes kunskap då de övriga aktörerna 

får sin riktiga titel utskriven. Hennes åsikter reduceras till att bli hennes egna personliga 

istället för partiets, vilket skapar en bild av att Feministiskt initiativ är enskilda privata 

feminister i en grupp utan kompetens, och inte ett organiserat politiskt parti som platsar i 

riksdagen. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 

Artiklarna tenderar överlag att rapportera om kritik, konflikter och politiska aktörer, snarare 

än partiets sakpolitik. Detta kan vara ett resultat av att politiken medialiserats vilket bidragit 

till ett mer ömsesidigt samarbete mellan politiken och journalistiken, samtidigt som det sker i 

en tid då journalistikens granskande måste ske under tidspress. Det är alltså mindre 

tidkrävande att presentera kritik från övriga politiska aktörer än att journalisterna själva måste 

utföra ett omfattande utredningsarbete och utifrån det skriva fram kritiska frågor till F!:s 

representanter, trots att det egentligen är den journalistiska uppgiften. Att istället upplåta 

utrymme till övriga aktörer att rikta kritik mot partiet, och dessutom följa i deras spår och 

genom ordval, rubriksättning och struktur antyda att F! kanske förtjänar att få kritik riktad mot 

sig, är en textstruktur som passar både journalistikens arbetssätt då artiklar måste produceras 

kontinuerligt - men också kvällspressens krav på att sälja lösnummer och få trafik till 

tidningarnas webbplatser (Ekström, Larsson & Johansson 2006). 

 

Feminismen är idag ett framstående ämne i den svenska samhällsdebatten och medierna 

spelar en viktig roll för hur den feministiska (och politiska) diskursen upprätthålls, då det är 

journalisterna som har makt över hur politiken förmedlas till allmänheten (Strömbäck 2000, s. 

150). Att rapporteringen tenderar att framställa Feministiskt initiativ som ett oseriöst parti 

som inte förväntas några framgångar är därför föga förvånande med tanke på vilken ställning 

ordet “feminist” har i samhället i dag. För även om Gudrun Schyman i texterna säger att 

feminismen är på framfart (Aftonbladet, artikel 1) så har “feminism” ändå negativa 

konnotationer hos flertalet människor idag, vilket innebär att vi kan förstå texterna och bilden 

som representerar F! som ett resultat av 2014 års politiska läge i Sverige. När media i sin i 

politiska rapportering ska förhålla sig till ett parti som har ett så kontroversiellt ord som 

ledord, tror vi att det är oundvikligt att underliggande värderingar genomsyrar texterna. För att 

se till kontexten i vilken texterna produceras och publiceras tror vi också att ett så pass 

normbrytande parti som F! öppnat upp för ett mer opinionsskapande textinnehåll, då deras 

förslag är tacksamma att förstärka eller förminska med hjälp av värdeladdade ord som 

“dramatiska” eller “rejäla”. En sådan bild av partiets politik väcker frågor och leder till debatt 

- vilket såklart gynnar tidningarna och deras krav på att producera och låta kunderna 

konsumera. 
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Texterna tenderar att genomsyras av negativa antaganden och påståenden om F!. Vad det kan 

bero på går att diskutera utifrån många perspektiv. Feminism som ideologi är i dagens 

samhälle intensivt debatterat och något som många har en åsikt om (Feministiskt initiativ, 

2014) - vilket kan vara en anledning till att journalister vill inkludera flertalet perspektiv och 

aspekter kring nyheter om F! - för att få en så omfattande och övergripande redogörelse som 

möjligt. I och med professionaliseringen av journalistiken inkluderades ett mer kritiskt 

förhållningssätt till politiken - vilket kan vara orsaken till att så många utomstående aktörers 

åsikter om partiet och dess förslag tar upp så mycket utrymme. Att de i sin tur är negativt 

inställda kan ha den enkla förklaringen att de har andra åsikter eftersom de också står för en 

annan politik. Övriga aktörers omfattande utrymme i artiklarna kan också ha att göra med den 

förändring som skett i synen på mediepubliken - att de gått från aktiva samhällsmedborgare 

till upplevelsekonsumenter (Gipsrud 2002) och att journalisten därmed väljer att inkludera 

citaten för att skapa en mer levande berättelse, en historia som fångar läsaren och får denne att 

återkomma till texten och till tidningen. Kritiken från aktörerna kan alltså vara resultatet av att 

tidningarna verkar på en lösnummerbaserad marknad och artiklarna kräver ett språk som 

konstruerar intriger som väcker intresse. 

 

Då F! “endast” fick 3.17% av rösterna i riksdagsvalet 2014 kan vi snabbt räkna ut att drygt 

97% av de som röstade valde att lägga sin röst på ett annat parti  - vilket även det kan vara en 

bidragande orsak till att det är många kritiska röster som hörs när journalistiken tar upp 

Feministiskt initiativ. En djupare analys över huruvida mediernas representation av partiet 

påverkade deras valresultat eller om det är vice versa, är en intressant aspekt vi inte undersökt 

närmre utan lämnar vidare till framtida forskare. Eftersom F! är ett relativt nytt parti har vi, 

med utgångspunkt i Asps studie (2011) som visade på att Sverigedemokraterna ett år fick stort 

medialt utrymme trots att de då inte var ett riksdagsparti, funderat huruvida det även går att 

applicera på Feministiskt initiativ. Beskrivningarna av Sverigedemokraterna tenderade att 

skapa misstro för dem - och i vår analys har vi kartlagt hur beskrivningarna av F! tenderar att 

skapa misstro även för dem. En möjlig orsak till detta kan vara att journalistiken är extra 

hårda i sin granskning av nya partier, för att verkligen synliggöra vad partierna vill göra med 

och för Sverige och med vilka verktyg de vill nå dit. En annan orsak kan vara att 

journalisterna anser de båda nya partierna mer radikala än de etablerade och därför också 

(medvetet eller undermedvetet) låter de värdena genomsyra artiklarna. 
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En del anser att medias rapportering bör vara så objektiv som möjligt, medan andra anser att 

det är rimligt att medierna rapporterar om politik på ett sätt som går i enlighet med deras 

politiska preferenser och agenda (Asp 2006). Eftersom det är journalisterna själva som väljer 

vilken vinkel de vill framhålla i sina texter, kan vi ana att de journalister som skrivit de 

analyserade artiklarna om F! inte har politiska preferenser som överensstämmer med 

Feministiskt initiativs. Artiklarna öppnar i väldigt liten utsträckning upp för granskning och 

reflektioner av partiet och deras förslag, vilket innebär att journalisterna gör det svårt för en 

läsare att sympatisera med dem. De perspektiv som präglar texterna ger läsarna kött på benen 

för ett kritiskt förhållningssätt, men inte speciellt goda möjligheter för att kunna ta ställning 

utifrån hela (eller åtminstone den mer omfattande) bilden. 

 

Asp (2006) kommer i sina undersökningar även fram till att det finns en skillnad i hur 

Aftonbladet och Expressen skildrar politiken - vilket även stämmer i vår undersökning då de 

båda tidningarna skiljer sig åt en del i rapporteringen om Feministiskt initiativ. Aftonbladet 

tenderar exempelvis att oftare ta upp olika aspekter av feminism och låter representanter från 

partiet uttala sig oftare om partiets ideologi än i Expressen som mer genomgående lyfter fram 

de perspektiv som inte är partiets egna. Genom att F!:s egna perspektiv belyses mer i 

Aftonbladet kan partiet dra större nytta av den tidningens medierapportering, eftersom den 

bidrar med publicitet till de områden de själva önskar. I Expressen är det oftare någon annan 

än de själva som kommenterar partiets politik - vilket bidrar till en bild av att partiet och dess 

väljare verkar okunniga och oseriösa. Att tidningarnas fördelning av utrymme och perspektiv 

skiljer sig åt kan tänkas bero på de värden, ideologier och politiska preferenser som tidningens 

material ska förhålla sig till - de riktlinjer som definierar hur tidningen är och de villkor inom 

vilka den produceras. Att Aftonbladet, som titulerar sig som socialdemokratisk obunden, 

tenderar att visa upp en mer grundläggande och positiv bild av F! kan bero på att deras 

politiska värden bättre överensstämmer med F!s än vad Expressens gör, som titulerar sig som 

obunden liberal. Det kan också bero på att Expressen, som har ett ännu mer kritiskt perspektiv 

än Aftonbladet, gör sitt jobb som granskare av makthavarna bättre och försöker synliggöra 

fler sidor av den verklighet de rapporterar om (Ekström, Larsson & Johannson 2006). 

 

Båda tidningarnas artiklar skildrar Feministiskt initiativs politik på ett sätt som vi inte skulle 

kalla gynnsamt för partiet - och även här ser vi en framträdande skillnad mellan tidningarna. 

Aftonbladet skapar denna bild genom ett berättande språk använder värdeord och 

känslouttryck i större utsträckning än Expressen. Expressen, däremot, skapar denna bild 
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genom vinkling av informationen, utsållning av fakta och citat. Eftersom tidningarna behöver 

klick och trafik till hemsidan, kan vi förstå att de båda metoderna fungerar för att förstärka 

den bild av partiet som det redan finns fördomar om i samhället. Det genererar fler läsare av 

artiklarna om fler tror att de kan hålla med om vad som står. Detta överensstämmer inte med 

det uppdrag journalistiken har om hur bevakning av makten ska ske - men det går i enlighet 

med de tuffa produktionsvillkor och den marknad tidningarna verkar på. 

 

När det gäller vilka som får uttala sig i texterna är det olika representanter från olika partier 

och institutioner som får komma till tals med kritik mot F!, men från F!:s sida är det nästan 

uteslutande Gudrun Schyman. Detta sänder en bild av att kritiken mot partiet har en bredd och 

att många personer sluter upp bakom den, medan F!s politik istället tenderar att reduceras till 

endast en profil (Schyman) och därmed blir lättare att avfärda. Detta går hand i hand med hur 

tidningarna väljer att titulera (eller inte titulera) aktörerna som omskrivs i texterna. När 

tidningarna tenderar att i större utsträckning ge aktörer som inte representerar F! sin titel 

utskriven, tillskrivs de automatiskt också mer trovärdighet till det de pratar om i texten. Detta 

kan grunda sig i att det finns en generell uppfattning om feminister som en kollektiv grupp 

med åsikter som är specifika just för denna (ibland likställs även feminism med extremism). 

Att Schyman och resterande representanter från F! även är framgångsrika politiker hamnar 

därför i skymundan och istället fokuseras det på ideologin feminism som något som inte har 

med politik att göra, vilket påverkar Schymans trovärdighet när hon exempelvis får titeln 

“feministikon”. Att vi skulle hitta dessa mönster i en analys av medierepresentationer av ett 

annat parti är inte lika troligt. Vi tror att det är högst tvivelaktigt att exempelvis Löfven skulle 

tituleras som “solidaritetsikonen” eller Fredrik Reinfeldt som “individualiseringsikonen”. Att 

just F!s partiledare benämns på det viset förminskar dels hennes auktoritet och trovärdighet 

och dels placeras hon i ett fack som feminist och inte som politiker - vilket blir fel i det här 

sammanhanget då hon i huvudsak är båda och uttalar sig i rollen som partiledare. Schyman 

tenderar dessutom att beskrivas med egenskaper som är vanliga sätt att beskriva kvinnor på - 

att hon ”går till attack”, till exempel, sådant som förstärker bilden av att kvinnor som 

hysteriska och känslostyrda, vilket i politiska sammanhang inte ses som en styrka utan snarare 

som en svaghet. Detta är även ett vanligt sätt att beskriva och tala om feminister inom det 

debattklimat och den samhällsdiskurs som råder idag. Detta kan vara en förklaring till att 

bilden som ges av Gudrun Schyman tenderar att vara att hon är “bråkstaken” och “kritikern” 

som gör det obekvämt för övriga aktörer, vilket också bidrar till att partiets representanter kan 

uppfattas handla irrationellt och därmed inte vara kvalificerade att sitta i riksdagen. Detta får 



66 
 

oss att fundera över hur det sett ut om partiet var mansdominerat istället för kvinnodominerat, 

hade Fredrik Reinfeldts valframgång beskrivits som att hans “kampanjande inte varit 

förgäves” eller hade det snarare beskrivits som en (väntad - eller oväntad) succé?  

 

Ulrika Andersson (2013) har en teori om att tabloidiseringen är bra för journalistiken, sett ur 

ett feministiskt perspektiv, eftersom det privata då skulle ges större utrymme i offentligheten 

och att det som belyses i media i större utsträckning motsvarar människors verkliga behov. 

Detta kan vi dock inte urskilja efter vår analys av artiklarna i Aftonbladet och Expressen, då 

de till största delen präglas av innehåll som inte alls motsvarar vad vi medborgare behöver 

veta om samhälle och politik. Journalisterna verkar inte ha tid för varken granskning eller 

förklaring av ideologier och begrepp. Politiska förslag och ideologier beskrivs därför som 

orealistiska och ohållbara. Tabloidiseringen kan, om något, ha bidragit till att det gör det 

lättare att publicera uttalanden från kritiker eftersom det inte finns något utrymme för 

förklaring eller granskande av den ursprungliga idén, som i Feministiskt initiativs fall ofta är 

nytänkande, normbrytande och innebär en förändring i maktbalansen. Dessutom ges inget 

utrymme att granska idéns genomförbarhet, och inte heller kärnan i den, vilket gör det enkelt 

att publicera kritikernas åsikter för att säga nej till det hela. Detta framställer F! som 

inkompetenta i och med att de blir baktalade av andra politiska aktörer som beskrivs ha mer 

erfarenhet, trots (!) att Gudrun Schyman faktiskt varit partiledare för V i riksdagen under 

många år (Andersson 2013).  

 

Vi är medvetna om att det finns begränsningar i att uttala sig om generalisering när det 

kommer till resultatet. Denna studie är väldigt fokuserad till ett specifikt ämne, under ett år 

och till väldigt få artiklar som vi slumpat fram. Därför kan vi inte med säkerhet säga att 

medias skildring av F! generellt ser ut så här, utan istället fungerar vår studie som en 

inkörsport till vidare undersökningar om hur partiet representeras i media (Bryman 2011 s. 

392). För att kunna generalisera resultatet bör en mer omfattande analys göras, med ett urval 

som kanske avgränsar studien till en viss tidsperiod och därmed kan synliggöra fler perspektiv 

om hur F! tenderar att representeras. För detta kan en ny diskursanalys göras, men det skulle 

även vara intressant att studera detta genom CDA. Att med utgångspunkt i genusteorier söka 

svar på hur normer om manligt och kvinnligt påverkar skildringen av partiet, som både är 

kvinnodominerat och driver en politik som gynnar kvinnor och därmed märkts som 

kvinnofrågor. Vår studie kan ligga till grund för att motivera framtida studier då den synliggör 
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att det faktiskt finns återkommande mönster i hur bilden av Feministiskt initiativ framställs av 

journalister. 

 

Avslutningsvis undrar vi vad som skett med representationen av F! om vi fortsatt analysera 

artiklar från 2014 och fram till nu. Mycket har hänt inom politiken i och med regeringsskiftet, 

men samtidigt växer partier som Sverigedemokraterna - som är Feministiskt initiativs motpol 

i samhället. Har Feministiskt initiativ brutit ny mark i och med att de tog sig över spärren i 

flera kommuner - om än inte i riksdagen, och har det påverkat bilden av dem? Skulle de 

krävas på mer ansvar idag än då, då de nu faktiskt har makten att påverka på flera ställen i 

landet? Eller skulle journalisternas bild av partiet ha följt samhällsutvecklingen och rört sig 

mer mot det bruna hållet? Har de övriga partierna varit lika angelägna att tala om jämställdhet 

och feminism även efter valet? Det finns otaliga perspektiv kvar att undersöka - vilka vi också 

lämnar vidare till framtida forskare. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med studien var att genom en diskursanalys undersöka hur Feministiskt initiativ 

representerats i kvällspressen under supervalåret 2014. Vi har granskat Sveriges två största 

kvällstidningar för att synliggöra de perspektiv som kan utläsas i texterna samt vilken bild av 

partiet och dess representanter som förmedlas. 

 

Vi har utgått från tre frågeställningar: 

1.  Hur ser de politiska diskurserna ut i de nyhetstexter som rör Feministiskt initiativ? 

2.  Hur representeras partiet genom de språkliga konstruktionerna? 

3.  Hur framställs de politiska aktörerna i texterna och vilka relationer skapas mellan dem? 

 

Metoden vi tillämpat i vår studie är en kvalitativ analys i form av en diskursanalys. Genom 

denna har vi kunnat kartlägga texternas språkliga, innehållsliga och diskursiva strukturer 

genom att bland annat studera ordval och meningsbyggnad och meningarnas position, samt 

analyserat hur dessa kan uppfattas hos läsaren och vilken bild som därigenom förmedlas av 

partiet. 

 

För att svara på vår frågeställning har vi utgått från teorier om diskurs, representation, 

journalistikens villkor och roll som granskare och informationsförmedlare och tabloidpressens 

förutsättningar. Dessa förklarar hur texter påverkas av rådande situationer och tar upp 

bakomliggande orsaker till texters struktur. Även hur språket konstruerar en bild av 

verkligheten som sedan tolkas utifrån samhällets konventioner och genom detta får sin 

betydelse. 

 

Analysresultatet visar att vi kan ana en borgerlig politisk diskurs då det hela tiden är F! som 

krävs på det politiska ansvaret trots att de inte ges legitimitet att ta det. Detta då övriga 

aktörer, till skillnad från F!:s representanter, hela tiden tillskrivs auktoritet genom en titel eller 

institution som backar deras åsikter. Genom de sätt journalisten väljer att beskriva F!:s politik 

på framställs de som ett parti utan rätt kompetens för att kunna föra sin politik på samma nivå 

som riksdagspartierna, de verkar oseriösa och ska vi tro på Aftonbladet och Expressens 

artiklar är de ett parti som inte är här för att stanna. 
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