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Abstract 

Is there a special discourse surrounding female politicians in Sweden? And if so, what is the 

current climate for female political leaders? The purpose of this article is to examine the 

portrayal in the public media of Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor and Annie Lööf. The 

common denominator is that they are all heads of a political party, Anna Kinberg Batra being 

the chairwoman of the Moderate Party, Ebba Busch Thor being the chairwoman of the 

Christian Democratic Party and Annie Lööf chairwoman of the Central Liberal Party. The 

article includes mainly printed news from the midst of 2014 to may 2015. The chosen and 

applied method for this article is a discourse analysis. The article portrays the fact that female 

political party leaders in Sweden face a different situation than their male counterparts. Media 

knowingly or unknowingly chooses to focus on many attributes regarding the female 

politicians that are not in any way relevant for their profession such as outfits, nails and 

daycare, to name a few. This article has resulted in the conclusion that inequalities regarding a 

fair portrayal in media between the two sexes, still persist and that women active in political 

societies still have different expectations to live up to than their male counterparts. 
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1. Inledning 

Under hösten 2014 var medias fokus på politik omfattande i och med ”supervalåret” där 

Sverige gick till valurnorna för att rösta i valet till Europaparlamentet-, riksdag-, kommun och 

landsting. I och med valet var mediehysterin omfattande med ett extra stort fokus på 

partiledarna. På grund av omständigheter efter valet har medias fokus på politiken fortsatt 

varit relativt intensiv, om än i mindre skala. Utöver valresultatet den 14 september 2014 

levererade även valnatten en sensation i form av att Sveriges näst största parti, Moderaterna 

inom kort skulle stå utan partiledare. Sveriges avgående statsminister Fredrik Reinfeldt 

aviserade omedelbart när valnederlaget var ett faktum att han hade för avsikt att avgå som 

partiledare (Kärrman & Eriksson, 2014, 15 september). Kort därefter tillkännagav Göran 

Hägglund sin intention att kliva av som partiledare för Kristdemokraterna (Holm, Jakobsson, 

& Svensson, 2015, 30 januari). 

 

2015 har således varit ett fortsatt valår om än i mindre skala, i och med valet av Anna 

Kinberg Batra som ny partiledare för moderaterna (Anna Kinberg Batra, 2015, 10 maj) följt 

av Ebba Busch Thor som ny partiledare för Kristdemokraterna (Ebba Busch Thor, 2015, 10 

maj). I samband med att Ebba Busch Thor tillträdde som partiledare för Kristdemokraterna 

förändrades även en annan struktur inom oppositionen, där vågskålen för första gången 

tippade över till fördel för en majoritet av kvinnliga partiledare (Ebba Busch Thor, 2015, 10 

maj). 

 

Trots att Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor och Annie Lööf skaffat sig auktoritet genom 

sina respektive ämbeten, möter de ändå en medial verklighet som är särskilt reserverad för 

dem som trio. Enligt Heather McIntosh (2013) förmedlar media regelbundet ett budskap som 

skräddarsytts för att överensstämma med dominanta ideologier. Kvinnliga politiker tvingas 

vidare enligt McIntosh (2013) även utstå en orättvis granskning med fokus på utstyrsel som 

till exempel val av frisyr. 

 

Det av intresse för denna studie är att med hjälp av en diskursanalys, lyfta fram den mediala 

porträtteringen av partiledarna Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor och Annie Lööf. 
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2.0 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att analysera och porträttera den mediala situationen för Anna Kinberg 

Batra, Ebba Busch Thor och Annie Lööf. Detta genom att hur de framställs i media i sin 

yrkesroll och hur detta påverkas av genus och kön samt traditionella kvinnoroller. 

2.2 Frågeställning 

Frågeställningen lyder: 

 Vilka särskilda omständigheter möter oppositionens tre kvinnliga partiledare i hur de 

gestaltas i media? 

3. Tidigare forskning 

Denna studie har haft som ambition att använda sig av tidigare forskning som fokuserar på 

genus och jämställdhet. Detta för att kunna ha tidigare forskning inom området som underlag 

i diskursanalysen i förhållande till studiens frågeställning; att belysa skillnaden i hur kvinnliga 

partiledare gestaltas i media. För att nämna ett fåtal exempel av relevant forskning som 

studien refererar till förekommer bland annat studien Women, Democracy and the Media 

författad av professorn i Statsvetenskap Joanna Everitt, Women and Politics in the Media 

författad av Heather McIntosh och The Puzzle of Gender-equal Political Participation in 

Sweden författad av Per Adman. Relevanta delar av de utvalda forskningsartiklarna har 

därefter tillämpats i diskursanalysen för att belysa ursprungsforskarnas perspektiv i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

 

Förhoppningen med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för den politiska diskurs 

som existerar för kvinnliga politiker i politiska positioner. Intressanta förslag på vidare 

forskning i ämnet skulle vara en jämförande studie mellan kvinnliga politiker i våra 

grannländer där flertalet (Danmark, Norge, Tyskland) för tillfället styrs av kvinnliga 

statsministrar. Även ytterligare forskning i den mediala diskursen som berör svenska 

kvinnliga partiledare skulle vara av intresse, dels för att stärka eller förkasta studiens 

slutsatser. 
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4.0 Teoretisk referensram 

4.1 Kvinnor och politik i massmedia 

McIntosh (2013) utvecklar hur massmedia allt som oftast förmedlar budskap som 

skräddarsytts för att överensstämma med dominanta ideologier. Enligt McIntosh får kvinnliga 

politiker utstå en utökad granskning av massmedia vilket resulterar i att massmedia faller 

tillbaka på klassiska könsstereotyper där män i maktpositioner premieras framför kvinnor.  

I och med att kvinnliga politiker utsätts för orättvis granskning gällande till exempel val av 

klädsel eller frisyrval, kan resultatet bli att den kvinnliga politikerns argument, åsikter och 

visioner för framtiden ses som sekundärt (McIntosh, 2013). 

 

I och med att samhället tenderar att förknippa män med typiskt manliga attribut (dominanta, 

bestämda, ledare) och kvinnor med mer feminina egenskaper (passiva, underordnade, följare) 

kan det resultera i att media framställer kvinnor i den förväntade rollen. Den direkta 

förekomsten av kvinnor i det politiska toppskiktet leder därmed till att de utsätts för en 

hårdare granskning, vilket kan förklaras med de förekommande förutfattade meningarna om 

kön. Genom förvrängda porträtteringar av kvinnliga politiker i massmedia förringas deras 

egenskaper och värde som politiker vilket blir till naturliga nackdelar när de ställer upp i val 

mot manliga politiker. Att som kvinna förknippas med kvinnliga egenskaper och attribut kan 

som effekt resultera i att direkt verka mot kvinnor vars målsättningar är att uppnå politiska 

framgångar. Ett vanligt förekommande fenomen är därför att kvinnor aktiva inom inom det 

politiska väljer att maskera och undvika beteenden och symbolik som vanligtvis starkt 

förknippas med det feminina (McIntosh, 2013). 

 

Lika viktigt att betona och framhäva är enligt McIntosh (2013) det faktum att det inte finns 

något enkelt sätt att lösa den aktuella problematiken. Ett vanligt förekommande fenomen är 

att kvinnor som aktivt väljer att omfamna sin femininitet framställs som nybörjare, utsätts för 

och tvingas utstå objektifiering samt frekvent misstolkas i mediala sammanhang. Det motsatta 

fenomenet är kvinnor som väljer att förknippas med mer manliga attribut. Även då utsätts en 

omfattande del av  kvinnorna för en behandling motsvarande den ovan nämnda. Som skäl 

anges då att kvinnorna främst har en alltför hård framtoning (McIntosh, 2013). 
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4.2 Celebritet och kändis i ett svagare strålkastarljus 

Enligt van Zoonen (2006) är celebritetspolitik en kombination av popularisering och 

personalisering. Medan manliga forskare tenderat att bortse från könets roll i den offentliga 

debatten har feministiska forskare valt att fokusera på aspekter som bland annat specifika 

sakfrågor som exempelvis: kampanjstrategier, massmedia och kvinnliga politikers erfarenhet. 

Liesbet van Zoonens forskning lyfter fram ett relevant och intressant perspektiv i form av 

könets betydelse i populariserad politik, med fokus på de begränsningar och möjligheter som 

skapas för kvinnliga politiker i och med att kulturen inom politiken blir mer fokuserad på 

person/personlighet (Van Zoonen, 2006). 

 

Enligt van Zoonen (2006) definieras begreppet kändis i vanligt tal med hänvisning till 

begreppet berömmelse, vilket definieras som uppskattning bland människor, ett gott rykte 

samt en grad av anseende. Vidare framhäver van Zoonen att kändisskap och berömmelse går 

att se som två termer specifikt relaterade till kön, detta då kvinnor och män har olika grader av 

synlighet i det offentliga. Medan berömmelse har en historisk betydelse med direkta 

anknytningar till framstående och offentligt godtagna åstadkomster kan kändisskapet som en 

skapelse av 1900- och 2000-talets massmedia. Utifrån perspektivet att kändisskapet bygger på 

att förekomma i media, utan krav på åstadkomst, har det kommit att bli synonymt och 

reserverat för kvinnor (Van Zoonen, 2006). 

 

Myra MacDonald beskriver det som att kvinnlig representation kan härledas till fyra myter av 

femininitet, gåtfull och hotande, vårdande och omtänksam, sexuell symbol och kroppslig 

fokus. Oavsett vilka omständigheter som förekommer, kommer alltid kvinnligt kändisskap 

avbildas och definieras utifrån dessa fyra kvarlevande perspektiv (Van Zoonen, 2006). Van 

Zoonen (2006) konstaterar vidare att kvinnligt kändisskap fortfarande har ett primärt fokus på 

kroppen. 

 

R.G Schwartzenberg konstaterar att kvinnliga politiker har begränsade valmöjligheter inom 

celebritetspolitik. Bland rekommendationerna förekommer att kvinnor bör maskera det 

feminina och imitera män för att undvika anklagelser om att vara oseriösa, behagssjuka och 

lössläppta. Vidare konstateras att den enda tillgängliga feminina modellen av kändisskap 

tillgänglig för kvinnor är den omvårdande och omtänksamma modersgestaltningen (Van 

Zoonen, 2006). 
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4.3 Kvinnor, demokrati och media 

Över hela världen förstärks befintliga och traditionella könsnormer som ett resultat av medias 

porträttering av kvinnliga politiker. Det sker genom hur media förhåller sig till och tillämpar 

den klassiska stereotypa bilden av kvinnor. Den direkta utmaningen för kvinnor aktiva inom 

den politiska världen blir då att motsvara den stereotypa bilden av en kvinna (Everitt, 2006). 

 

För att kvinnor ska ha en chans att etablera sig inom politiken måste de som regel överträffa 

sina manliga motsvarigheter. Detta kan i sin tur resultera i och leda fram till kritik då de 

kvinnliga politikerna riskerar att uppfattas som alltför extrema när de bryter mot de 

traditionella könsnormerna. Att kvinnor samlar på sig egenskaper som stridslystenhet, en 

förekommande egenskap hos män, behöver nödvändigtvis inte vara någon styrka för en 

kvinnlig politiker. Istället kan dessa kvinnor komma att ses som förrädare av sina kön. 

Lösningen för kvinnor är inte heller att leva upp till motsatsen, i form av en lågmäld politiker 

då även det förknippas med svaghet. Kritiken mot den lågmälda kvinnliga politikern gestaltas 

i form av att de inte anses vara tillräckligt tuffa för att befinna sig på den politiska arenan 

(Everitt, 2006). 

 

Anledningar till varför media och tidningar väljer att porträttera kvinnor och män annorlunda 

är just de gamla seglivade stereotyper som lever vidare hos nyhetsbolag och dess anställda. 

Det är fullt möjligt och troligt att journalister rapporterar om kvinnliga politikers goda hand 

med människor medan de rapporterar de manliga politikernas fasta handslag och goda 

ledarskapsförmågor. Detta förs fram i ett annat perspektiv av Wolfram et al. (2007) som lyfter 

argumentet att kvinnor förväntas hålla sig till sina könsstereotypa roller. Resultatet blir då att 

passiva män (kvinnlig egenskap) och kvinnor som uttrycker sig aggressivt (manliga 

egenskap) riskerar att tappa i popularitet då de inte längre motsvarar den typiska 

könsstereotypa rollerna (Wolfram et al, 2007). 

4.4 Politisk teori och patriarkalt tänkande 

Enligt Eduards (1983) är det möjligt att dra slutsatsen att åtta av de främsta 

förgrundsgestalterna inom politisk teori alla presenterat och därmed också representerat en 

kvinnosyn där kvinnan ses som privat och därmed direkt utesluten från det offentliga och 

politiska. Bland de synsätt som kommit att prägla kvinnans roll i samhället har ett par visat 

sig vara mer bestående och viktiga än andra. Det första perspektivet gäller kvinnans främsta 

lojalitet och “hemvist”, där rollen i familjen setts som självskriven. Det andra perspektivet 
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handlar om synen på kvinnor och män som lika eller olika i grunden (Eduards, 1983). Sett 

från ett historiskt perspektiv har kvinnans “hemvist” varierat genom fyra olika typer, familjen, 

kvinnan som individ, klassen och kvinnan som kön/grupp. (Eduards, 1983). 

 

Eduards (1983) utvecklar vidare hur synen på kvinnor och män som olika respektive lika 

hänger samman med de samhällsvillkor som kvinnor kan uppnå, likväl som jämlikheten 

mellan könen. Eduards presenterar fyra olika perspektiv sett utifrån de åtta främsta 

förgrundsgestalterna; ojämlikhet/olikhet, jämlikhet/olikhet, ojämlikhet/likhet och slutligen 

jämlikhet/likhet. Utifrån perspektivet ojämlikhet/olikhet ses män och kvinnor som olika vilket 

i sin tur försvarar ojämlikhet. Att männen har makt och utgör normen ses som normalt. 

Utifrån ojämlikhet/likhet hamnar de som ser kvinnor och män som lika, men som ändå 

rättfärdigar ojämlikhet. Som motivation för det nämns att män är mer erfarna, äldre och att det 

varit normen genom alla tider. Utifrån de kvarvarande perspektiven argumenteras det för 

jämlikhet men av olika skäl. Om man sammanfogar jämlikhet/likhet argumenterar man för att 

män och kvinnor är lika och att jämlikhet kan uppnås och försvaras, dock med reservationen 

att det kräver att kvinnor anpassar sig till gängse norm i form av mannen med makten. 

Anpassar sig kvinnan till normen har hon möjlighet att få makt. Eduards utvecklar även hur 

de normsättande politiska tänkarna resonerat kring olikhet/jämlikhet. Om kvinnor och män är 

olika ska de även ha olika rättigheter och möjligheter vilket även innebär olika mycket makt 

(Eduards, 1983). 

4.5 Kön och politik 

År 2008 innehas fortfarande cirka 84 procent av världens alla parlamentariska platser av män 

(Bergqvist, Adman & Jungar, 2008). Ett uttryck som kommit att bli flitigt använt när det 

gäller kvinnor i toppolitiken är att de förr når eller slår i glastaket. Över de kvinnliga 

politikerna finns det ett osynligt glastak som hindrar dem från att ta sig uppåt i den politiska 

hiearkin (Bergqvist, Adman & Jungar, 2008).  

 

Statistik visar även på ett tydligt samband mellan antalet kvinnor i länders parlament och 

andelen kvinnor i regeringspositioner. En större andel kvinnor i parlamentet brukar följas upp 

av en lika hög andel kvinnor inom regeringen (Bergqvist, Adman & Jungar, 2008). Sett 

utifrån det vertikala perspektivet är det därmed möjligt att konstatera att antalet kvinnor är 

färre ju högre upp i det politiska maktsystemet som det blickas. Värt att poängtera är att det 

även förekommer ett horisontellt perspektiv som innebär att män och kvinnor skiljs åt i 
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diverse olika områden. I en internationell studie som omfattade 358 ministerposter fanns 

närmare hälften av de kvinnliga ministrarna på poster med ansvar för familj, omsorg, hälsa, 

jämställdhet, utbildning och kultur. Noterbart är att endast en handfull kvinnliga ministrar 

fanns på poster som utrikesminister, finansminister och försvarsminister (Bergqvist, Adman 

& Jungar, 2008). Ett vanligt argument är att kvinnor innehar politiska poster med lägre status 

samt som kan förknippas med det typiskt traditionella kvinnliga uppgifterna. Positioner som 

till exempel hanterar sociala omsorgsfrågor och kulturpolitik brukar kallas mjuka politiska 

områden medan finanspolitik och utrikespolitik starkt förknippas med hårda politiska 

områden. Själva förekomsten av mjuka och hårda sektorer och det faktum att de mjuka 

sektorerna anses vara mindre betydelsefulla kan härledas till den sfär som domineras av män 

och deras manliga erfarenheter (Bergqvist, Adman & Jungar, 2008). 

4.6 Kvinnor och män i offentlighetens ljus 

Genus betecknar det sociala könet, vilket motsvarar föreställningen att man respektive kvinna 

är socialt konstruerade, medan kön syftar på det biologiska. Enligt traditionella normer ses 

förhållandet mellan kön och genus ur perspektivet att det biologiska könet bestämmer genus, 

vilket innebär att om du tillhör det manliga könet då innehar ett manligt genus. Ur det 

traditionella perspektivet kommer alltså det biologiska könet före genus (Hammarlin & 

Jarlbro, 2014). 

 

Genus blir relevant i det avseende att texter inte skapas utan förhållningsregler. Istället är 

texter diskursivt styrda samt likaså begränsade av gällande diskurser vilket i sin tur leder till 

teoretiska områden som den relevanta genusvetenskapens fält. Media kan i detta perspektiv 

anses ha en viktig roll för hur skapandet av diskurser kring genus formeras vilket i sin tur 

kommer att påverka diskurser om kvinnliga politiker. Det är inom genusvetenskaplig 

forskning högst relevant att studera detta fenomen för att kunna skildra hur manlighet 

respektive kvinnlighet skapas och likaså gällande maktrelationer inom och mellan könen 

(Hammarlin & Jarlbro, 2014). 

 

Hammarlin och Jarlbro (2014) lyfter fram spektaklet kring Almedalsveckan och ställer sig 

frågan om den kan sägas spegla hur politik och partiledare gestaltas idag. De utvecklar vidare 

att det går och se tendenser mot att politiken har intimiseras i det avseende att politiker och 

journalister avkopplat dricker vin med varandra. De lyfter även fram frågan om det finns en 
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eventuell skillnad vad kvinnliga politiker får diskutera jämte sina manliga motsvarigheter 

(Hammarlin & Jarlbro, 2014). 

 

I och med att nya partiledare tillträder sina ämbeten borde det även ses som en självklarhet att 

det resulterar i en aktiv debatt och diskussion om politik, visioner och politisk ideologi. Dock 

är det inte nödvändigtvis ett faktum i och med att endast 39% av de artiklar som berör 

kvinnliga politiker också har fokus på politik (Hammarlin & Jarlbro, 2014).  

 

Det förekommer även frågetecken gällande att journalister medvetet ställer en viss typ av 

frågor riktade endast till kvinnliga politiker. Flertalet studier lyfter fram att kvinnliga politiker 

i större utsträckning än sina manliga motsvarigheter får besvara frågor som rör deras privata 

roll, deras fysik, utseende och frågor om hur de får familjelivet att fungera kombinerat med 

livet inom politiken. Dessa frågor ställs sällan till manliga politiker då de utan vidare 

diskussion väntas ha någon som tar hand om diverse olika frågor i det privata som städning, 

barnpassning et.c (Hammarlin & Jarlbro, 2014). 

5.0 Material och metod 

Som metod förlitar sig denna studie på en kvalitativ textanalys vid urvalet av artiklar. Därefter 

tillämpas en diskursanalys för att analysera och framhäva vad som är relevant i de utvalda 

artiklarna. 

 

Genom ett diskursanalytiskt perspektiv blir uppgiften i studien att analysera den rådande 

diskursen för tre kvinnliga partiledare i Sverige, moderaternas Anna Kinberg Batra, 

kristdemokraternas Ebba Busch Thor och centerpartiets Annie Lööf. Genom diskursanalysen 

kommer studien att granska de bilder av verkligheten som porträtteras i främst tryckt press 

samt i ett fall ett citat från ett videoklipp. Med hjälp av diskursanalysen kommer studien utgå 

från ett perspektiv som söker efter olika och alternativa sätt att tolka texter samt vad de 

egentligen förmedlar för budskap (Palmblad, 2007). 

 

Medan det traditionellt sett görs skillnad på olika sorters källor beroende på dess ursprung, 

samt att de därefter klassificeras som trovärdiga alternativt mindre trovärdiga, är det inte lika 

relevant för en diskursanalys. Diskursanalysen anser istället att artiklar och material blir 

relevanta om de försöker förmedla ett budskap om verkligheten, oavsett artiklarnas eller 
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materialets ursprung. I och med att diskursanalyser ställer material och texter på samma nivå 

oavsett social status eller ursprung gör denna studie ingen skillnad på till exempel vilken 

tidning som producerat och publicerat inhämtade artiklar och material. En artikel från svensk 

damtidning kan således ses som lika relevant och trovärdig som en artikel tagen från Dagens 

Nyheter (Palmblad, 2007). 

 

Artiklarna som är en del av diskursanalysen har samlats in mellan den 1:a juni 2014 till den 

16:e mars 2015. Samtliga artiklar har hittats via Mediearkivet Retriever med undantag för ett 

citat som kommer från videodelningssidan Youtube. Vid insamlingen av artiklar tillämpades 

en extensiv och uttömmande genomgång av samtliga artiklar som genererades vid sökningar 

på Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor och Annie Lööf. Insamlingen av artiklar renderade 

slutligen i 40 artiklar som bedömdes vara relevanta och tillföra intressanta perspektiv för 

diskursanalysen. 

5.1 Kvalitativ textanalys 

Studien kommer att tillämpa en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen blir 

relevant då det huvudsakliga syftet för studien är att fånga in och greppa det mest essentiella i 

diverse olika utvalda artiklar. Den kvalitativa textanalysen hävdar vidare att vissa stycken och 

passager i texter kan vara viktigare än andra. Det som en text inte omedelbart förmedlar till 

läsaren vid till exempel första läsningen kan med hjälp av en kvalitativ textanalys lyftas fram 

genom noggrann och uttömmande läsning. För att det ska uppnås krävs att man aktivt läser 

texter, formulerar frågeställningar till texter och ser om antingen texten själv eller jag som 

individ kan besvara frågeställningen. Exempelvis, vad är poängen med texten och har 

poängen stöd av det som förmedlas i texten? Vilka sorts argument förekommer och på vilka 

kan slutsatserna i texten sägas vila på? (Esaiassion, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

Den kvalitativa textanalysen som vidare förekommer i studien tillfaller kategorin kritisk 

granskning. 

5.2 Diskursanalys 

Diskursanalysen som tillämpas i studien har sitt ursprung i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Med det menas att man intar ett kritiskt förhållningssätt till vad som uppfattas som 

fakta och kunskap och hur världen uppfattas och likaså oss själva som individer. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet ifrågasätter att konventionell kunskap bygger på 
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objektiva och opartiska bedömningar av världen. I enlighet med socialkonstruktivismen gäller 

det att vara försiktig med att göra antaganden om hur saker uppfattas. Våra tolkningar av en 

sak behöver inte nödvändigtvis vara korrekta och sanna. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet granskar kritiskt våra generella uppfattningar och kan därför således bidra med 

fler infallsvinklar (Burr, 2013). 

 

Enligt socialkonstruktivismen kan vår uppfattning om världen samt diverse olika kategorier 

och koncept som tillämpas vara historiskt och kulturellt bundna och även ha starka band till 

var i världen individer bor och befinner sig. Som möjliga förklaringar anges att begrepp kan 

förändras över tid, till exempel synen på ett barn eller en politiker. Vår uppfattning om sakers 

natur är därför beroende av det historiska och kulturella perspektivet och ursprunget. Hur vi 

uppfattar saker är därför inte bara resultatet av historia och kultur utan även beroende av 

historia och kultur, men likaså även beroende av särskilda sociala- och ekonomiska 

omständigheter och förutsättningar. En annan viktig tanke inom socialkonstruktivismen är att 

individer inte ska utgå från att den egna uppfattningen om vad som är rätt och vad som är 

sanningen, inte nödvändigtvis är bättre eller närmare sanningen än något annat perspektiv 

(Burr, 2013).  

 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kommer kunskapen om världen och vår 

uppfattning om saker från oss själva. Som människor skapar vi den korrekta bilden och 

sanningen mellan oss. Genom dagliga interaktioner med människor skapar vi kunskap om vad 

som är rätt och uppfattas som sanningar. Sociala interaktioner mellan människor, i synnerhet i 

form av språk är därför av särskilt stort intresse för socialkonstruktivismen. Daglig interaktion 

mellan människor i vardagen är således vad som resulterar i det som vi senare kommer att 

uppfatta som sanning och korrekt (Burr, 2013). 

 

Dessa specifika uppfattningar kan ta skepnad i olika former, och det blir därmed möjligt att 

tala om flertalet sociala konstruktioner i världen. Varje konstruktion/form för också med sig 

eller bjuder in till varierande ageranden från människor (Burr, 2013). 
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6. Diskursen kring Partiledare Anna Kinberg Batra 

Det insamlade materialet kring Anna Kinberg Batra bidrar till en i vissa fall samlad och i 

andra fall splittrad bild av den relativt nytillträdda partiledaren. Vid granskning av de mediala 

artiklarna kring Anna Kinberg Batra hittar man följande: 

 

”Det noteras ofta om Anna Kinberg Batra att hon har en allvarlig och återhållsam 

framtoning” (Eijde, 2015, 13 april) 

”För i offentligheten håller hon en mycket strikt stil” (Avellan, 2015, 10 januari) 

 

Genom ovanstående artiklar blir det lätt att förstå den splittring som råder kring hur kvinnliga 

politiker bör föra sig. Till att börja med så bryter Anna Kinberg Batra mot en huvudprincip 

genom att hon ska betraktas som en ledare, en roll som i samhället och framförallt i media 

annars ses som reserverat för typiskt manliga attribut (McIntosh, 2013). Vidare verkar 

kritiken riktad mot Anna Kinberg Batra handla om att hon genom sin lugna utstrålning 

därmed kan beskyllas för att ha en alltför hård framtoning. Det i sin tur innebär således att hon 

gjort sig förtjänt av kritik (McIntosh, 2013). Det primära fokus på hennes lugna personlighet 

möter än mer kritik i form av: ”Hon verkar mycket återhållsam. Hon tycks ha en stel attityd. 

Man saknar ett leende ibland” (Lapidus, 2014, 7 december). Vad artikeln verkar insinuera är 

att Anna Kinberg Batras egenskaper, som hos en man skulle kunna ses som 

förtroendeingivande, som egenskaper att förvänta av en statsman och högt uppsatt politiker, 

istället vänds emot henne till hennes nackdel. Anna Kinberg Batra kan istället förväntas vara 

något annat. Medias porträttering av Anna Kinberg Batra innebär därmed att hon tagit klivet 

utanför det som traditionellt går att förvänta sig av en kvinna och att hon således inte 

motsvarar den traditionella kvinnliga stereotypen (Everitt, 2006). 

En verklighet för Anna Kinberg Batra är att hon också riskerar att tappa i popularitet tack vare 

att hon inte följer de traditionellt förväntade könsrollerna (Wolfram et al, 2007). En annan 

förekommande risk i Anna Kinberg Batras fall är att hon som en något lågmäld politiker även 

kan ifrågasättas för att vara tillräckligt tuff för att ens befinna sig på den politiska arenan 

(Everitt, 2006). Allt som allt verkar kritiken som riktas mot Anna Kinberg Batra handla om 

just den förekommande diskurs som råder mellan kvinnor och män i politiska ämbeten, där 

förutsättningar likväl som förväntningar på de olika könen är massivt olika. Den rådande 

diskursen leder till de traditionellt maskulina egenskaperna som normalt eftersöks i en 
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kandidat, ställer kvinnor i en situation där enda utkomsten är en förlust då de antingen 

misslyckas med att presentera sig som kompletta politiker eller kompletta kvinnor (Garcia-

Blanco & Wahl-Jorgensen, 2012). 

 

”Hon verkar stram och strikt, men vänner säger att hon är ”sprallig” privat” (Lapidus, 

2014, 7 december) 

Samtidigt som Anna Kinbergs Batras allvarliga framtoning lyfts fram som en negation 

förekommer det även artiklar som ställer sig positiva till henne som person. Närvarande är 

dock ett primärt fokus på henne som person vilket i sin tur flyttar uppmärksamheten från 

hennes roll som politiker samt det hon avser förmedla i form av relevanta politiska budskap. 

(Van Zoonen, 2006). Hinderson (2014, 10 december) skriver vidare att: ”Hon har en varm 

och lättsam sida också, och borde kanske försöka släppa fram den lite mer”. Det som antyds 

är därmed att Anna Kinberg Batra gör bäst i att anpassa sig till vad som traditionellt kan 

förväntas av en kvinna och därmed visa prov på de mer kvinnliga egenskaperna hon besitter. 

 

”Vad tycker då mamma om att dottern kanske ska bli partiledare och statsminister?” 

(Lapidus, 2014, 7 december). 

 

Trots att Anna Kinberg Batra hunnit fylla 44 år tar Lapidus (2014) ändå sig friheten att 

kontakta den nyblivna partiledarens mor för att få hennes perspektiv kring dotterns agerande i 

att tacka ja till partiledarposten i ett av Sveriges största partier. Att en journalist söker upp en 

förälder för att få deras perspektiv kring deras barn havanden kan i detta fall anses vara ett 

sätt att utöva press gentemot den nyblivna partiledaren, som att hennes äldre mor säkerligen 

vet bättre än hennes betydligt yngre dotter. Det blir således ett sorts sätt för media att 

förminska Anna Kinberg Batra som partiledare. Likväl flyttar det återigen fokus från det 

politiskt relevanta samt sätter fokus på det privata, i det här fallet hennes närmsta familj.  

 

I granskningen av massmedia kring Anna Kinberg Batra finner man även fokus på hennes roll 

som mamma. 

 

”När du blickar tillbaka på ditt liv hittills, vad är du mest stolt över? – Att vara mamma. 

Det var väldigt svårt för mig att bli det också” (Eijde, 2015, 13 april) 
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I artikeln ovan svarar Anna Kinberg Batra på en öppen fråga med flertalet möjliga 

svarsalternativ där hon frivilligt väljer att referera till sin roll som mamma. Noterbart är att 

Anna Kinberg Batra inte ryggar tillbaka från att frivilligt knyta an till den kvinnligt förväntade 

stereotypa bilden av kvinnor med fokus på det privata och personliga (Wolfram et al, 2007). 

Detta skulle således kunna ses som ett tecken på att Anna Kinberg Batra försöker uppfylla 

den kvot av kvinnlig representation som förväntas av henne (Van Zoonen, 2006).  I och med 

att Anna Kinberg Batra väljer att frivilligt porträttera sig som mamma framhäver hon även 

sina feminina drag som kvinna (McIntosh, 2013). 

 

Den personliga fokuseringen på Anna Kinberg Batra fortsätter genom att hon i en annan 

intervju nämner: ”Jag fick också barn 2006 och då blev allt ställt på sin spets. Då, om inte 

förr, blev det allvar” (Larsson, 2014, 17 november). Återigen väljer Anna Kinberg Batra att 

frivilligt referera till sin roll som mamma. Detta skulle kunna tyda på att mammarollen för 

henne är en viktig del av hennes person. Det kan dock även ses som ett sätt att försöka att 

blidka de traditionella förväntningarna på henne som kvinna, framför hennes roll som 

politiker. Enligt Eduards (1983) är kvinnans främsta hemvist familjen vilket Anna Kinberg 

Batra kan anses försöka bekräfta genom sina uttalanden. Det är således möjligt att se tecken 

på att Anna Kinberg Batra försöker uppfylla den kvot av kvinnlig representation som 

förväntas av henne (Van Zoonen, 2006). 

 

”Då hände allt på en gång i livet och då fick man ta allt på allvar, henne först och sedan 

politiken” (Avellan, 2015, 16 maj). 

Det artikeln ovan förmedlar, vilket också styrks av andra intervjuer (Larsson, 2014, 17 

november) är att Anna Kinberg Batra för att ytterligare bekräfta sina sunda värderingar 

beskriver hon även hur livet började på allvar först när hon blev mamma (Eduards, 1983). 

Vidare berättar Anna Kinberg Batra att det i och med dotterns tillkomst skedde en förändring 

av hennes prioriteringar. Från att som man kan tolka det tidigare varit prioritet med politiken, 

blev plötsligt rollen som mamma försatt i främsta prioritet. Genom att välja att förmedla 

budskapet att hon prioriterar familjen och rollen som mamma före politiska ambitioner kan 

ses som ett möjligt sätt att dels då porträttera och framhäva sina feminina drag som kvinna 

(McIntosh, 2013) i ett positivt ljus. Det kan även ses som ett sätt att undvika medial kritik för 

att inte framstå som ”det andra”, vars prioriteringar är fel, med delat fokus på karriär och 

familj. 
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”Hon knäar när folk vill ta en selfie med henne. Anna Kinberg Batra, 45, är längre än de 

flesta” (Svensson, 2015, 19 april). 

 

Möjligt att konstatera är att Anna Kinberg Batra som politiker porträtteras utifrån flertalet 

distraktionsmoment. Svårigheten och utmaningen kan i viss mån anses vara att nå ut med en 

relevant agenda som kommer med i media istället för ovanstående artikel. Utifrån 

ovanstående artikel tydliggörs ytterligare ett distraktionsmoment för Anna Kinberg Batra i 

form av fokus på hennes utseende. Detta blir tydligt genom artikeln ovan med fokus på Anna 

Kinbergs Batra utseende och det faktum att hennes längd kan betraktas som ett klassiskt 

manligt attribut. Genom att knäa tar hon inte plats och sänker sig för att inte stå ut och ses 

som manhaftig (Van Zoonen, 2006). Vidare fortsätter media sin granskning av henne som 

person genom:  

 

”Det intresserar mig hur Anna Kinberg Batra klär sig. Det intresserar mig för det märks att 

det intresserar henne. Eller så har hon anställt någon som gör det åt henne” (Nordgren, 

2015, 4 januari). 

 

I artikeln ovan belyses än en gång Anna Kinberg Batras utseende i form av hennes klädsel. 

Man kan tydligt slå fast att journalisten ser det som intressant men även relevant att påpeka 

samt upplysa om Anna Kinberg Batras klädstil som hon enligt journalisten har ett eget 

intresse för. Med antagandet att Anna Kinberg Batra intresserar sig för sin klädsel ställer sig 

journalisten därefter frågan ifall om det verkligen hon själv som är kapabel att välja kläder, 

eller om hon anställt någon för sysslan. Tongången i artikeln kan anses vara lätt snorkig med 

referens till Anna Kinberg Batra som moderat partiledare, samt att hon eventuellt har anställt 

någon för att ta hand om sin shopping. Medan artikeln i någon mån ”hyllar” partiledarens 

klädstil leder den mediala granskningen av Anna Kinberg Batras klädstil inte nödvändigtvis 

till någon fördel för henne som politiker, utan kan istället skapa en överhängande risk för att 

fokuseringen på utseendet överglänser Anna Kinberg Batras politiska argument och 

prestationer (McIntosh, 2013). 

 

”Rätt man på rätt plats är ofta en kvinna. Men det kan inte vara lätt att stå där i Anna 

Kinberg Batras svarta kavaj när grattisblommorna vissnat” (Avellan, 2015, 10 januari). 
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Artikeln ovan förmedlar budskapet att Anna Kinberg kan vara rätt kvinna på posten som 

partiledare för Moderaterna, men att det samtidigt inte kan vara lätt att vara i hennes position, 

iklädd en svart kavaj. Trots att det troliga budskapet är att förmedla att Anna Kinberg Batra 

tagit på sig en betungande men också viktig roll i och med partiledarskapet förekommer trots 

det ändå ett primärt fokus på hennes val av klädsel för dagen. Återigen flyttas fokus från den 

professionella rollen som partiledare till fokus på det typiskt kvinnliga i form av utseende 

(Van Zoonen, 2006). Artikeln belyser vidare Anna Kinberg Batras utseende: ”Seriös profil i 

seriös förpackning, mörk kostym eller strikt klänning. Pumps med klack, varken hög eller 

låg” (Avellan, 2015, 10 januari). Artikeln belyser därmed lite nedvärderande Anna Kinberg 

Batra som visserligen seriös, men dock också i en ”seriös förpackning” vilket kan ses som en 

direkt referens till hennes utseende. Vidare verkar artikeln insinuera att samt att Anna Kinberg 

Batra, för att framstå som seriös bör ha på sig en mörk kostym eller en strikt klänning. Det 

artikeln verkar förmedla är att Anna Kinberg Batra för att bli tagen seriöst, bör klä sig i 

kostymer, ett plagg som i sin tur även är starkt kopplad till auktoritet vilket i sin tur 

förknippas med manlighet. Anna Kinberg Batra klär sig således inte som förväntat i färg och 

ljust utan istället mörkt, vilket kan anses ligga bortom den kvinnliga normen. Anledningen till 

att Anna Kinberg Batra bör tas på allvar är därmed står därmed inte enbart i relation till 

hennes meriter som exempelvis tidigare arbeten, alternativt hennes roll som politiker utan tar 

även stor hänsyn till hennes utseende och hur hon väljer att porträttera sig själv i form av val 

av utstyrsel och kläder. 

 

Med utgångspunkt från ovan nämnda artiklar kan man se exempel på svårigheten för kvinnor 

aktiva inom politiken att hitta en balans. Dels att balansera rollen som partiledare men även 

samtidigt att balansera den traditionella diskursen med ett delat fokus på utseende och 

partiledarskap. I fallet med Anna Kinberg Batra kan man således se att hon dels bedöms för 

sina prestationer, bra eller dåliga som partiledare. Utöver det har hon även att ta hänsyn till 

den mediala granskning av henne som person i form av allmänt utseende och val av utstyrsel 

som till exempel kläder och skor.  

 

Sammanfattningsvis kan man via de insamlade artiklarna konstatera att den mediala diskursen 

kring Anna Kinberg Batra bjuder på ett överlag positivt förhållningssätt till henne som person. 

Överlag kan det konstateras att Anna Kinberg Batra porträtterar en sorts ny kvinnlig 

partiledare där hon kan antas vara sitt professionella yrke i form av partiledare medan hon 

jobbar i det offentliga, samt ha ett privat jag vid sidan av yrket, reserverat för den privata 
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sfären. Huvudsakligen är hon en politiker, men väljer likaså ibland att frivilligt berätta om sin 

familj i den mån hon själv vill dela med sig (Eijde, 2015, 13 april)(Larsson, 2014, 17 

november)(Avellan, 2015, 16 maj). Hon motsvarar därmed inte de typiska förväntningarna på 

en traditionell kvinnlig politiker utan kan istället i viss mån och med framgång ses som en ny 

kreation av en kvinnlig politiker som kombinerar dels ett högpresterande yrke som partiledare 

för Sveriges näst största parti men också ett separat avskilt privatliv, vilket i viss mån gör 

henne nydanande. Omnämnande av Anna Kinberg Batras make David Batra, och därmed 

också fokus på det personliga sker vid flertalet tillfällen. I hennes specifika fall kan det dock 

finnas förmildrande omständigheter vilket kan förklaras med att hennes make eventuellt 

motsvarar hennes igenkänningsfaktor genom att vara en för allmänheten folkkär komiker. 

 

”Jag tror att många uppfattar dig som väldigt kontrollerad? – En partiledardebatt eller 

allvarliga samtal med europeiska ledare om Ukraina, då passar det varken med humor eller 

mjukisbyxor tycker jag. Det är en ganska tung roll jag har åtagit mig, och jag vill 

respektera den. Det tror jag att mina väljare vill att jag gör” (Mellin, 2015, 15 februari). 

 

Via artikeln blir det tydligt att Anna Kinberg Batra är medveten om vilken bild av sig själv 

som hon har för avsikt att förmedla till allmänheten. Än mer intressant är  

de egenskaper som hon själv väljer att förknippa sig själv med, i form av den lugna 

målmedvetna och kontrollerade partiledaren vilket traditionellt setts som manliga attribut. 

Anna Kinberg Batra verkar därmed kunna balansera rollen som partiledare genom att dels 

framstå som kvinna i lagom nivå genom att bland annat lyfta fram sin instinkt som mamma, 

samt sina sunda prioriteringar som mamma. Därutöver balanserar hon även rollen som 

partiledare genom att till viss del förknippas med mer maskulina egenskaper, utan att för den 

delen förringas i sin roll som politiker (McIntosh, 2013). 

 

Den samlade mediala bilden av Anna Kinberg Batra som partiledare framstår därmed som 

alltjämnt positiv. I och med att Anna Kinberg Batra balanserar de kvinnliga- samt de 

maskulina attributen som partiledare om än med inslag av kritik, kan man slå fast att hon 

försöker skapa en ny sorts diskurs för hur kvinnliga partiledare samt kvinnliga politiker i 

toppskiktet kan hantera och bemöta den mediala granskningen. Dock förekommer fortfarande 

vissa begränsningar i form av intresset och fokuseringen på på hennes utseende och person. 
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7. Diskursen kring Partiledare Ebba Busch Thor 

Det insamlade materialet kring Kristdemokraternas nyblivna partiledare Ebba Busch Thor 

bidrar till bilden av en kontroversiell partiledare som bryter mot normer och förväntade ideal. 

 

”Även Ebba Busch Thor, oppositionsråd  i Uppsala, betraktas som en möjlig 

kandidat.  Men hon har ingen nationell erfarenhet och väntar  barn senare i vår” (Mellin, 

2015, 30 januari). 

Artikeln verkar slå fast att medan Ebba Busch Thor kan ses som en kandidat till partiets 

högsta ämbete så väntar hon ändå barn vilket kombinerat med avsaknad av nationell politisk 

erfarenhet anses vara ett hinder. Även om avsaknaden för vissa tycks vara ett problem 

framstår det som ringa efter ytterligare granskning av tillgängligt material. 

 

”Hittills har framför allt fyra kandidater nämnts i riksmedia: EU-parlamentarikerna Lars 

Adaktusson, partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson (smålänning som alla tidigare 

KD-ledare) , Uppsala-kommunalrådet Ebba Busch Thor (som lär vara höggravid i april och 

hos Kristdemokraterna kan förväntas ta hand om sitt lilla barn på heltid åtminstone ett år)”  

(Sunesson, 2015, 7 februari). 

 

Artikeln fortsätter att se det problematiska i att Ebba Busch Thor faktiskt är gravid och 

förringar hennes möjligheter till att söka partiledarskapet utifrån det faktum att hon är gravid 

samt att ett eventuellt val av henne som partiledare kan innebära att hon är frånvarande ett helt 

år. Det artikeln vidare slår fast är att Ebba Busch Thor i enlighet med vad som förväntas av 

henne som kvinna och beroende på partiets karaktär med traditionella värderingar och fokus 

på familjen, bör vara hemma och ta hand om sitt nyfödda barn i minst ett år. Det går här att 

dra paralleller till vart Ebba Busch Thor ska placera sin lojalitet. Som kvinna ska hennes 

lojalitet främst vara riktad mot familjen där hon har sin naturliga hemvist. Här går det att lyfta 

fram synen på män och kvinnor som olika i grunden, samt att det råder andra förutsättningar 

och förväntningar på kvinnliga partiledare jämte sina manliga motsvarigheter (Eduards, 

1983). 

 

”Du sitter här nu med magen i vädret, är det bra eller dålig timing? Hur ska ni göra, du och 

din man, ska du liksom så fort du har fött ditt barn, bara i så fall bli partiledare och börja 

jobba som det?” (Malou Efter Tio, 2015). 
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Intervjun inleds med att Ebba Busch Thor tvingas svara på ovanstående frågeställning. 

Journalisten Malou von Siwers ser således inte den professionella kommunalpolitikern och 

kandidaten till partiledarskapet i Kristdemokraterna, utan väljer istället att på ett nonchalant 

sätt fokusera på Ebba Busch Thors graviditet. Trots att Ebba Busch Thor varit kommunalråd i 

Sveriges fjärde största stad sedan 2010 (Ebba Busch Thor, 2015, 10 maj) inleds intervjun med 

fokus på familj och graviditet, ämnen som inte på något sätt berör hennes roll som politiker. 

Ebba Busch Thor får även frågan direkt om graviditeten är dålig timing i och med att hon 

även nämns som och klargjort sin intention att ställa upp som potentiell partiledarkandidat för 

Kristdemokraterna. Vidare klargör intervjuns inledning en uttryckt skepsis vilket tydliggörs 

av Malou von Siwers generella påstående framför en öppen frågeställning: Ska du liksom så 

fort du har fött ditt barn, bara i så fall bli partiledare och börja jobba som det?” (Malou Efter 

Tio, 2015). Det går att urskilja ett tankemönster där Malou von Siwers uttrycker just en 

skepsis, samt yttringar om att det är långsökt att Ebba Busch Thor ska kunna sätta igång och 

göra ett bra jobb som partiledare i samma veva som hon blir småbarnsförälder. 

 

”Med en månad kvar till förlossning var det onekligen en ovanlig syn som de församlade 

fick se. Ebba Busch Thor kan omöjligen gömma undan sin gravida mage. Tvärtom, så har 

hennes familjesituation blivit politiskt sprängstoff” (Zetterman, 2015, 28 april). 

Diskursen som råder kring kvinnliga politiker blir än mer tydlig när man tar del av 

ovanstående artikel. Vad artikeln poängterar är att Ebba Busch Thors familjesituation är 

politiskt sprängstoff. Fokus flyttas därmed bort från det politiska och hamnar istället på Ebba 

Busch Thors privata familjesituation. Detta kan dels i viss mån förstås genom tolkningen att 

kvinnliga politiker blir kändisar med ett ökat fokus på det personliga, samt det faktum att 

kulturen inom politiken för kvinnor som Ebba Busch Thor fokuserar mer på person- och 

personligheten än motsvarande situation för manliga motsvarigheter inom politiken (van 

Zoonen, 2006). Artikeln lyfter fram att det relevanta värt att poängtera är att den numera 

rikskända politikern har en gravid mage samt en familjesituation som hela landet bör ta del 

av. Man kan även konstatera att det kvinnliga kändisskapet har ett primärt fokus på kroppen 

vilket blir extra tydligt genom att artikeln lyfter fram Ebba Busch Thors mage och därmed 

fokuserar på hennes utseende framför politiska egenskaper. Man kan även dra paralleller till 

att Ebba Busch Thors graviditet förekommer i media utan några egentliga krav på prestationer 

annat än att hon de facto är gravid (van Zoonen, 2006).  
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”I förrgår nominerades även KD:s oppositionsråd i Uppsala, Ebba Busch Thor, 27. Men 

Busch Thor, som är gravid, ville då inte säga om hon kommer att kandidera eller inte” 

(Granlund, 2015, 9 februari). 

”Busch Thor är gravid, men slår i ett blogginlägg fast att det inte är något hinder för en 

eventuell kandidatur” (Svensson, 2015, 10 februari). 

Man kan här se att Ebba Busch Thor med stor sannolikhet känner sig manad att kommentera 

sin graviditet samt tydliggöra för massmedia att hennes havandeskap inte ska ses som något 

hinder för en eventuell politisk karriär som partiledare. Detta sker dock till en kostnad av att 

hon förringas som politiker samt genom förvrängda porträtteringar (McIntosh, 2013). 

 

”Ebba Busch-Thor inget föredöme. Hur kan då Ebba Busch-Thor komma på tanken att 

vilja bli partiledare i KD, då hon väntar barn i maj månad. Vilken ansvarskänsla har hon?” 

(Nycander, 2015, 10 mars). 

Det förekommer även artiklar bland det insamlade materialet som starkt fördömer den 

”kontroversiella” Ebba Busch Thor för agerandet att söka partiledarposten i 

Kristdemokraterna. Det öppnar upp för flera tänkbara scenarion varför. Beror det på att Ebba 

Busch Thor är kontroversiell och konservativ, förutom att hon är kvinna, eller förstärks 

fördömandet för att hon är kvinna? Det artikeln ovan slår fast är att hon minsann inte är något 

föredöme som kommer på tanken att vilja bli partiledare som gravid. Artikeln slår även fast 

att man måste ställa sig frågande till vilken sorts ansvarskänsla hon har, då det kan anses vara 

oansvarigt som kvinna att ha andra prioriteringar före familjen. I artikeln blir det återigen 

tydligt att man ser prov på en diskurs som endast omger kvinnor i politiken samt att det är en 

diskurs separerad från den som omger kvinnliga politikers manliga motsvarigheter. I exemplet 

ovan kan man återigen se att Ebba Busch Thor utsätts för den typiska granskning som 

kvinnliga politiker utsätts för, i det här fallet för att hon är gravid vilket i sin tur överglänser 

det hon åstadkommit inom politiken (McIntosh, 2006). Det man kan se här är att Ebba Busch 

Thor bryter mot det konventionella vilket skulle vara att hon tog sin plats som en naturlig del 

av en familj (Eduards, 1983). Genom att hon fortsätter att aktivt kandidera till 

partiledarposten öppnar hon således upp för kritik genom att hon gör alternativt associerar sig 

själv till det andra i viss mån, vilket i det här fallet är en alltför hård och maskulin framtoning 

(McIntosh, 2013).  
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”KD-ledarens man kan bli första fotbollsproffs att ta pappaledigt” (Gustavsson, 2015, 25 

april). 

 

Vidare genom diskursen förekommer det även vid flera tillfällen omnämnande av Ebba Busch 

Thors i vissa fall relativt kända make, Niklas Thor Busch som är fotbollsspelare och 

lagkapten i superettanlaget Sirius. I en artikel publicerad i Dagens Nyheter under rubriken: 

”KD-ledarens man kan bli första fotbollsproffs att ta pappaledigt” berättar Ebba Busch Thor 

att hon kommer att ta ut en kortare föräldraledighet efter födseln samt att hennes make 

överväger att bli den i så fall första fotbollsspelaren att ta ut föräldraledighet (Gustavsson, 

2015, 25 april). I artikeln ser man återigen perspektivet speglas om den blivande KD-ledaren 

som mamma, framför hennes roll som politiker. Man kan även se prov på att föräldraskapet 

som i artiklar ovan setts som problematiskt för politikern och blivande mamman Ebba Busch 

Thor (Nycander, 2015, 10 mars) i fallet med hennes make, Niklas Thor Busch istället ses som 

något positivt. 

 

”Vad skulle det betyda för fotbollen om Niklas Thor tar ut sin pappaledighet i sommar? –

Det skulle vara positivt att någon vågar visa att det är möjligt” (Gustavsson, 2015, 25 

april).  

 

I artikeln ovan svarar generalsekreteraren i spelarfacket, Magnus Erlingmark på frågan vad 

det skulle innebära att en manlig fotbollsspelare skulle välja att ta ut föräldraledighet. Man 

kan således se exempel på de rådande diskurser som existerar för manliga- respektive 

kvinnliga ideal. Medan barnets pappa överväger att ta ut föräldraledighet och unisont hyllas 

ser verkligheten annorlunda ut för mamman som tvingas utstå offentliga frågeställningar om 

hon verkligen gör rätt som överväger att tacka ja till partiledarskapet samtidigt som hon 

väntar barn (Nycander, 2015, 10 mars), (Malou Efter Tio, 2015), (Gustavsson, 2015, 25 april) 

och som samtidigt varje gång det dyker upp stjäl fokus från det essentiella vilket är politiska 

åsikter, visioner och argument (McIntosh, 2013). 

 

”Är Ebba Busch Thor politikens svar på Darth Vader?” (Lundell, 2015, 2 maj). 

 

Detta blir tydligt när Aftonbladet publicerar en rubrik som jämställer Ebba Busch Thor med 

en fiktiv rollfigur från filmerna om Star Wars. I filmserien finns det en uppsjö av karaktärer 



 24 

att välja mellan men Aftonbladets journalist väljer att jämföra Ebba Busch Thor med 

filmseriens onda nemesis (Darth Vader, 2015, 27 april). Det man kan konstatera är att Ebba 

Busch Thor framställs som den absolut värsta fiktiva ondskan samtidigt som det tar fokus från 

hennes roll som politiker. Inslaget präglas av ett försök att öppet förminska och förringa Ebba 

Busch Thor som partiledare genom att knyta henne till en populär filmserie. 

 

”Med ny kavaj och gamla lösningar” (Kjöller, 2015, 26 april). 

Ebba Busch Thor är även hon en del av den granskning som sker för kvinnor vad gäller 

utseende. Fokus i rubrik- och artikeln handlar till viss del om just vilken utstyrsel hon valt att 

sätta på sig. Vidare skriver Kjöller (2015, 26 april) att: ”Det fräschaste inslaget var den 

brandgula kavajen”. Fokus flyttas återigen från Ebba Busch Thors prestation som nybliven 

partiledare i ett av Sveriges åtta riksdagspartier och hamnar istället på hennes utseende och 

val av kläder. Således sågas hennes politiska förmåga och vision medan artikeln däremot 

väljer att hylla hennes utseende och val av klädsel. Igen ser man prov på hur kvinnor tvingas 

balansera på en hårfin linje för att deras politiska budskap ska tas på allvar. Svårigheten är 

återigen att medias fascination för kvinnliga politikers val av kläder och utseende tenderar att 

vara mer relevant att rapportera om, än politiska åsikter och argument. 

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att det mediala intresset som omger Ebba 

Busch Thor för den granskande tidsomfattningen börjar på allvar i och med Göran Hägglunds 

besked att kliva ner som partiledare. I mediearkivet Retriever genererar en sökning i 

december på ”Ebba Busch Thor” totalt 14 artiklar. Medan motsvarande siffra för januari är 

206 artiklar, februari 716 artiklar och mars 907 artiklar. Granskningen av de insamlade 

relevanta artiklarna har resulterat i en traditionell diskurs där media porträtterar Ebba Busch 

Thors graviditet som ett hinder för hennes möjligheter och ambitioner att söka 

partiledarskapet i Kristdemokraterna. Fokus hamnar i flertalet artiklar på hennes roll som 

blivande mamma, framför hennes roll som kandidat till partiledarposten. 

 

Det man kan konstatera är att granskningen av Ebba Busch Thor bidrar med en överlag 

”negativ” porträttering av Ebba Busch Thor. När Ebba Busch Thor lät det bli vida känt att 

hon dels var gravid samt även hade som ambition att söka partiledarposten började kritiken i 

viss mån ”hagla” in över henne. Med fokus på jämställdhetsdiskursen aviserar inte Ebba 

Busch Thor någon direkt avsikt för hur hon och hennes man tänker lägga upp föräldraskapet 
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(Nilsson, 2015, 5 februari).  Svaret från Ebba Busch Thor lyder istället: ”I övrigt anser jag att 

det måste vara möjligt även för kvinnor att kombinera arbetsliv och familjeliv” (Nilsson, 

2015, 5 februari). Det som går att utläsas av Ebba Busch Thor kommentar är därmed en 

möjlig skepsis även hos henne att kombinera arbetslivs och familjeliv. Vidare uttrycker Ebba 

Busch Thor:  

 

”Det måste vara möjligt även för kvinnor” (Nilsson, 2015, 5 februari).  

 

Det går således att tolka ovanstående citat som att även Ebba Busch Thor i någon mån, 

behöver övertygas ytterligare om att det faktiskt är möjligt att kombinera ett yrke som 

partiledare och samtidigt vara förälder till ett barn. Ebba Busch Thor förväntas alltså främst 

prioritera sin roll som blivande mamma före ambitionen att bli partiledare. Delar av den 

traditionella diskursen pekar även på att de två rollerna inte går att kombinera med varandra. I 

fallet med Ebba Busch Thor skiner det således igenom en gammeldags jämställdhetsdiskurs 

med en möjlig utkomst, vilket inte är till hennes egen fördel. Det är möjligt att se att Ebba 

Busch Thor får kritik för att hon som rikskänd politiker försöker porträttera den nya kvinnan, 

som utöver att bilda familj, även har ambitionen att ha en framgångsrik karriär. 

 

Trots att Ebba Busch Thor och hennes make har flera månader kvar innan barnet väntas möts 

hennes make av rakt igenom positiva rubriker när han aviserar möjligheten att som första 

fotbollsspelare någonsin plocka ut föräldraledighet (Gustavsson, 2015, 25 april). Medan 

graviditeten framhävs som ett problem för Ebba Busch Thor ses det för hennes manliga make 

istället som en möjlighet att skapa något historiskt bra. 

 

Vidare innehåller diskursen för Ebba Busch Thor som partiledare även starka inslag av den 

traditionella diskursen för kvinnliga partiledare som sätter ett primärt fokus på det kroppsliga, 

utseendemässiga. Dels under den stundande graviditeten men även i andra sammanhang. Om 

möjligt verkar diskursen hellre vilja peka ut hennes kvinnlighet i samband med att den även 

belyser att hon råkar vara en rikskänd partiledare. 

 

”Höggravid, familjens första barn föds i maj, och i klarorange kavaj valdes hon till sitt 

partis första kvinnliga partiledare och den första som är yngre än 35 vid tillträdet” (Mellin, 

2015, 26 april). 
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Ett exempel på detta blir att artiklar om Ebba Busch Thor först noterar att hon är höggravid, 

att hon ska föda familjens första barn, att hon för dagen valt en klarorgange kavaj och att hon 

dessutom av en mindre viktig art råkar vara kristdemokraternas nya kvinnliga partiledare som 

dessutom är yngre än 35år. Detta blir ett tydligt exempel på den diskurs som omger Ebba 

Busch Thor som kvinnlig partiledare.  

 

Likväl blir det ett tydligt exempel på att medias fokus på det privata tar fokus från det 

egentliga väsentliga vilket är att hon valts till ny partiledare. Intressant och värt att notera är 

att partiledarposten endast kommer på fjärde plats när det gäller vad som journalisten anser 

värt att förmedla, slagen av höggraviditet, barn och en klarorange kavaj.  

8.0 Diskursen kring Partiledare Annie Lööf 

Artiklarna som berör Annie Lööf ger vid tillfällen bilden av en partiledare som förväntas vara 

mer och som ibland inte ”räcker till” enligt den mediala porträtteringen. 

 

”Annie Lööf, när vi möttes var  du alliansens enda kvinnliga  partiledare, snart kommer 

det  nog inte att finnas en enda man kvar i toppen. Vad har hänt? Har jobbet förlorat sin 

status?” (Hagen, 2015, 15 februari). 

Det som initialt noteras är att journalisten Cecilia Hagen ställer frågan om statusen som 

partiledare har minskat i och med att det snart bara är kvinnliga partiledare i alliansen. Således 

verkar Hagen göra tolkningen att Annie Lööf och Anna Kinberg Batra inte är valda till 

partiledare utifrån deras kompetenser som skickliga politiker. Istället har de som kvinnor 

blivit valda tack vare minskat intresse och status för partiledarskapet. Det har i sin tur gjort 

yrket mindre attraktivt för män att söka och därmed öppnat upp dörrar för de två kvinnliga 

partiledarna. Artikeln öppnar även upp för möjligheten att statusen i yrket eventuellt kan 

återställas genom att det sker ett skifte i ledarskap inom alliansen i form av att Annie Lööf 

och hennes kvinnliga kollegor som partiledare ersätts av manliga motsvarigheter. Genom 

porträtteringar som ovan kan man se hur Annie Lööfs egenskaper och som politiker 

förminskas och tillåts ta mindre utrymme (McIntosh, 2013). 

 

Journalisten Cecilia Hagen (2015, 15 februari) skriver vidare att Annie Lööf  är ”urtypen för 

en duktig flicka” vilket kan ses som ett sätt att återigen förminska hennes auktoritet som 

partiledare för Centerpartiet. Intrycket av detta förstärks ytterligare i intervjun när Annie Lööf 
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får frågan: ”Blev du politiker för att vara din politiska pappa till lags?” (Hagen, 2015, 15 

februari). Journalisten Hagen flyttar således fokus helt från det yrkesmässiga politiska och 

hamnar istället på en gammeldags porträttering av Annie Lööf som en duktig och präktig 

flicka som söker sin förälders gillande. Genom detta förstärks de befintliga könsnormer som 

är en del av politiken (Everitt, 2006). 

 

”Du är alltid mycket välklädd och lyckas till och med vara välmålad om naglarna. Har du 

en kläd och nagelcoach utöver den ledarskapscoach du brukar träffa?” (Hagen, 2015, 15 

februari). 

”Klädd i chockrosa och på ett strålande humör gjorde Centerpartiets ledare, Annie Lööf, en 

blixtvisit  i Karlskrona i går” (Håkansson, 2014, 8 augusti). 

”Klädsel: Blekt korallfärgad klänning, höga pumps” (Grahn-Hinnfors, 2014, 7 juli). 

Fokus flyttas återigen ytterligare längre bort från politik. Istället väljer journalisterna att 

belysa Annie Lööfs utseende och utstyrsel. Nästan något sarkastiskt ställs frågan om Annie 

Lööf väljer sina egna kläder samt målar sina egna naglar eller om hon har anlitat professionell 

hjälp för dessa sysslor. I och med att intervjun i detta fall blir familjär med starkt fokus på 

Annie Lööf som person framför hennes identitet som politiker kan ana begränsningar i form 

av möjligheter att förmedla det politiska budskapet (Van Zoonen, 2006). Medan manliga 

motsvarigheter diskuterar och blir tillfrågade av journalister om visioner, policy och ren 

politik får Annie Lööf svara på personliga frågor om utseende. Genom intervjun med Annie 

Lööf kan man därmed tydligt se prov på de frågor om det privata och utseende som reserveras 

för kvinnliga (Hammarlin & Jarlbro, 2014) och vilket i sin tur leder till att politiska argument 

och åsikter faller bort till förmån för granskning av klädsel, utseende och fokus på det privata 

(McIntosh, 2013). I och med att Annie Lööf trots sina politiska framgångar så starkt 

porträtteras och förknippas med sitt kön som kvinna tvingas hon utstå en tuffare granskning 

än sina manliga motsvarigheter då hon inte bara kan ses i ljuset som politiker, utan även ska 

stå till svars för exempelvis sitt val av kläder och syn på föräldraskap (McIntosh, 2013). Att 

som kvinna försöka undvika typiskt kvinnliga beteenden blir därmed med omöjlighet då 

media ständigt väljer att flytta fokus från den politiska debatten till det personliga och privata 

för kvinnliga politiker som Annie Lööf. 

”Nu slipper vi extravalet och vi slipper en maktkåt Annie Lööf i regeringen” (Lundin, 
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2015, 5 januari). 

Bland artiklarna som berör Annie Lööf finns det även artiklar som är kontroversiella och 

fördömande med inslag av misogyni och sexism. I artikeln ovan vill skribenten förmedla att 

extravalet ställts in men det sker således på bekostnad av Annie Lööf som framställs som 

maktkåt. Att det troligtvis förekommer starka ambitioner hos flertalet höga partiföreträdere i 

de flesta partier bortser skribenten från, och sätter istället fokusera på att förmedla budskapet 

att Annie Lööf dels; talar ur skägget samt även jiddrar (Lundin, 2015, 5 januari). Artiklar 

som: ”Den hånfullt leende Annie, urbilden för en ”fjortis” (Rapp, 2014, 12 december) knyter 

återigen an till de svårigheter som förekommer för kvinnliga politiker att bli tagna på allvar 

inom politiken. Genom artiklarna ser man prov på flertalet försök att förminska kvinnliga 

politiker i form av deras person, framför politiska argument riktade till dem i form av 

politiska budskap. 

”Hon kommer med en trave papper som en hackspett och jag hade nog också knuffat 

henne säger han apropå Stefan Löfven utbrott i debatten i TV4 i torsdags kväll” (Hägred, 

2014, 13 september). 

En trend som blir tydlig vid insamlingen av artiklar som berör Annie Lööf är att man kan se 

henne ur två perspektiv, dels den starka kvinnan som stolt framhäver typiskt kvinnliga ideal 

men även som den starka vältaliga politikern som har en: ”…väldokumenterad förmåga att 

provocera sina motståndare till fradga” (Helmerson, 2014, 16 december). Likaså är det den 

först- likväl som den sist nämnda kvalitén som försätter henne i ”problem”, vilket i sin tur 

öppnar upp för fördömande och förringade kommentarer i media likt de ovan. I artikeln ovan 

kommenterar den för vissa folkkära artisten Ulf Lundell situationen som uppstod i en debatt 

under valet 2014, där partiledare Stefan Löfven något bryskt knuffade bort Annie Lööf. En 

handling som möttes av kritik men som för Ulf Lundell i artikeln ovan går att utläsa var helt 

korrekt. Att argumentera och debattera med kraftfulla ord som en stark ledare är således inte 

något för en kvinna och helt förtjänt sattes hon därmed på plats av en normal ledare och man i 

form av Stefan Löfven. 

”Båda kvällstidningarna – både deras ”experter” och opinionsmätningarna  – utnämnde 

Annie Lööf (C) till oppositionens verkliga ledare. Även de flesta andra hyllade Annie 

Lööfs insats” (Sunesson, 2015, 12 maj). 

Ett inslag i diskursen kring bemötandet av Annie Lööf i media är att hon nästan hyllas unisont 
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i vissa fall. I artikeln ovan porträtteras hon som ”oppositionens verkliga ledare” (Sunesson, 

2015, 12 maj) vilket kan ses som ett tecken på att hennes förmåga att agera som ledare har 

accepterats av den granskande mediala makten. Det kan även ses ur ett annat perspektiv där 

de andra partiledarna gör en så dålig debatt att Annie Lööf tillåts att ta mer plats och framstå 

som en ledare. 

8.1 Politikern Annie Lööf eller blivande modern? 

Inte nödvändigtvis som partiledare, utan istället som en kvinna som råkar vara partiledare. 

Den bilden följer med Annie Lööf i hennes politiska karriär med fokus på det privata. 

”Någon frågade vilken titel jag hoppades på efter 2014 och jag svarade mamma. Det skulle 

vara fantastiskt, sa hon då” (Karlsson, 2015, 10 april). 

I och med att kvinnor inom politiken fortfarande än idag till viss del ses som det andra (en 

icke-manlig ledare) förekommer det en viss förväntan att de även ska motsvara det 

traditionella vilket omfattar det privata, med fokus på det personliga och rollen som en god 

mamma (Van Zoonen, 2006). Ovanstående artikel kan därför till viss del vara ett försök att 

blidka de som vill att Annie Lööf representerar det traditionella kvinnliga idealet. Likväl kan 

det även för Annie Lööf vara en direkt, eller i vissa fall indirekt nackdel att så starkt 

porträttera sig med kvinnliga ideal då det bland annat kan leda till objektifiering och en 

överhängande risk att misstolkas (McIntosh, 2013). 

”Annie Lööf får äntligen titeln hon drömt om. Till hösten blir politikern mamma” (Brising, 

2015, 15 april). 

En nyhet som fick än större uppmärksamhet var det faktum att Annie Lööf gick ut och 

bekräftade att hon var gravid och väntade barn. Med fokus på det privata och Annie Lööf som 

person (Van Zoonen, 2006) ser man med ens att fokus flyttas från politiken. Genom att Annie 

Lööf tvingas svara på frågor om: ”Har ni börjat shoppa babyprodukter och 

barnvagnar?”  (Karlsson, 2015, 10 april) kan man se tecken att hon i viss mån förringas som 

partiledare genom det faktum att frågorna totalt saknar anknytning till frågeställningar som är 

politiskt relevant (McIntosh, 2013). Istället handlar fokus om henne som person och genom 

det faktum att hon förekommer i media utan politiskt relevans eller åstadkomst kan man se 

tendenser att hon porträtteras som en kändis (Van Zoonen, 2006). 

”Efter nedkomsten kommer Annie Lööf att gå på föräldraledighet i ett halvår och då lämna 
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över ansvaret till vice partiordförande och partiets gruppledare i riksdagen Anders W 

Jonsson” (Malmgren, 2015, 10 april). 

Artiklarna ovan uttrycker inte direkt riktad kritik mot varken Annie Lööfs önskan att bli mor 

till en början, eller i samband med graviditeten. Det man däremot kan ta del av är svårigheten 

för kvinnliga politiker att i viss mån sitta på två stolar, dels som den ”personliga/privata” 

offentliga personen, samt också som den professionella partiledaren. Den bild media 

porträtterar är att Annie Lööf, som väntar barn inte kan verka som partiledare samtidigt som 

hon blir mamma. Resultatet blir således att hon lämnar över ansvaret till sin manliga 

partikollega samtidigt som hon själv väljer att gå på föräldraledighet. Annie Lööf förhåller sig 

således till den klassiska stereotypa bilden av hur en kvinna bör agera, i det här fallet vid en 

graviditet genom att gå på föräldraledighet. 

Sammanfattningsvis kan man ändå via insamlade artiklar ändå se prov på en ny positiv trend 

och jämställdhetsdiskurs mellan Annie Lööf och hennes make Carl-Johan Lööf. När Annie 

Lööf gav besked om sin graviditet aviserade hon i samma veva att hon och maken hade för 

avsikt att dela på föräldraledigheten, totalt 6 månader vardera (Karlsson, 2015, 10 april). Ur 

ett jämställdhetsperspektiv får detta naturligtvis ses som positivt. Man kan även urskilja två 

intressanta perspektiv: 

För det första är det möjligt att se det som positivt att Annie Lööf och hennes make väljer att 

dela på föräldraledigheten och ansvaret. Det signalerar en modern och fräsch syn på 

föräldraskapet där bägge ses som lika ansvariga för att ta hand om barnet. 

För det andra perspektivet gäller att media uttryckt en neutral åsikt i frågan om föräldraskapet 

vilket i fallet med Annie Lööf får ses som positivt. I samtliga artiklar som granskats har media 

gällande Annie Lööfs graviditet varken uttryckt åsikter för- eller emot att hon som partiledare 

(och kvinna) väljer att ta ut 6 månaders föräldraledighet (Karlsson, 2015, 10 april). Bortsett 

från det brus om personliga frågor i samband med graviditeten, som delvis behandlats ovan 

har medias porträttering av graviditeten istället varit positiv om än med vissa lättare inslag av 

skepsis. 

Ett tänkbart scenario att resonera utfrån, är dock ifall det är Annie Lööf som är jämställd och 

utövar inflytande över medierna, eller om det är medierna som ser det som positivt att Annie 

är jämställd? Man kan även vidare resonera kring om det är centerpartiets positionering som 

ett liberalt parti som påverkar gestaltningen av Annie Lööfs mammaledighet. 
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En intressant notering och tankeställare är att medias porträttering av Annie Lööf kan ses som 

mer välvilligt inställd efter beskedet om graviditeten än innan! I synnerhet perioden innan 

Annie Lööf låtit meddela att hon var gravid förekom det artiklar som tydligt problematiserade 

en eventuell graviditet. I en intervju med Aftonbladet ställdes frågan: ”Om du får barn, hur 

gör du då?” (Hagen, 2015, 15 februari) vilket tydliggör att kvinnliga politiker i någon mån 

utsätts för en mer omfattande, tuffare granskning än sina manliga motsvarigheter (McIntosh, 

2013). Medan en manlig motsvarig politiker förväntas ha någon (en kvinna) som kan hjälpa 

till med ett nytillskott i familjen, tvingas Annie Lööf besvara frågor hur hon ska hantera 

situationen. Detta trots att faciliteter som förskoleverksamhet naturligtvis även finns 

tillgängliga för yrkesverksamma partiledare. 

Den mediala porträtteringen av Annie Lööf kan därmed delas in i två olika perspektiv, ett där 

politikern Annie Lööf tvingas utstå den klassiska diskursen rörande synen på henne som 

kvinnlig partiledare och det andra perspektivet med ett fokus på henne som blivande mamma. 

9. Slutsats 

Den första av två starka gemensamma nämnare som studien lyfter fram är det mediala 

perspektiv som fokuserar primärt på utseendet för de tre partiledarna Anna Kinberg Batra, 

Ebba Busch Thor och Annie Lööf. Detta blir extra tydligt i artiklar där deras själva prestation 

för att ens figurera i det mediala sammanhanget hamnar först på fjärde plats, besegrat av 

fokus på utseende och graviditet (Mellin, 2015, 26 april). 

 

Studien visar vidare att det förekommer ett starkare fokus på utseendet för Anna Kinberg 

Batra och Annie Lööf. De förekommer i fler artiklar med primärt fokus på deras utseende än 

deras partiledarkollega Ebba Busch Thor. Detta kan förklaras med att de två förstnämnda haft 

en mer aktiv roll på det rikspolitiska planet, Annie Lööf som partiledare för Centerpartiet och 

Anna Kinberg Batra som gruppledare för moderaterna i riksdagen och därefter partiledare. 

Studien visar vidare att insamlade artiklar om Ebba Busch Thor för fram samma tendenser om 

än i mindre omfattning i form av artiklar, med ett primärt fokus på utseende. Med hänsyn till 

ovanstående granskning kan man dra slutsatsen att situationen troligtvis ser likadan ut för 

samtliga kvinnor som väljer att engagera sig politiskt på partiledarnivå. Detta argument kan 

endast vidare stärkas, alternativt försvagas, genom ytterligare granskningar och studier av 

kvinnor på partiledarnivå. 
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Den andra, starka gemensamma nämnaren som binder samman de tre partiledarna är det fokus 

som media väljer att placera på Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor och Annie Lööf i 

deras roll som mamma eller blivande mammor. Som ett resultat av studien kan man se att 

Ebba Busch Thors graviditet problematiseras av media och framställs som ett möjligt hinder 

för Ebba Busch Thors karriär samt eventuella beslut att kandidera till partiledarposten. Detta 

står i stark kontrast mot Annie Lööf vars graviditet framställs i ett positivt perspektiv.  

 

För detta kan föras fram två tänkbara möjliga argument. För det första var Ebba Busch Thor 

först ut med att avisera sin graviditet. Relativt kort därefter lät Annie Lööf meddela att även 

hon var gravid. Under de månader som förlöpte mellan deras respektive besked, hann media 

porträttera och bearbeta Ebba Busch Thors graviditet. I fallet med Ebba Busch Thor förekom 

det i vissa fall svidande kritik mot hur medierna valt att porträttera hennes graviditet. Därmed 

kan en möjlig faktor till varför Annie Lööfs graviditet betraktats som något positivt av media, 

till viss del bero på mediernas vilja att inte få samma svidande kritik som i fallet med Ebba 

Busch Thor.  

 

Den andra tänkbara förklaringen är Annie Lööfs sätt att förmedla sin graviditet. I samma veva 

som hon lät det bli känt för allmänheten att hon väntade barn lät Annie Lööf samtidigt 

meddela att hon hade för avsikt att gå på föräldraledighet de första 6 månaderna. Detta skiljer 

sig från Ebba Busch Thor som i samband med sin graviditet medvetet, eller omedvetet var 

mer diffus gällande sina intentioner för föräldraledighet. En möjlig faktor till att media förhöll 

sig mer kritiska till Ebba Busch Thor kan således vara hennes oförmåga att tydligt förmedla 

sina avsikter gällande föräldraledigheten, vilket i sin tur öppnade upp för scenariot att hon 

hade för avsikt att börja prioritera partiledarskapet framför familjen. Det framstår därmed som 

avsevärt mer kontroversiellt att som kvinna, inte tydligt förmedla sin intention att gå på 

föräldraledighet. 

 

Sett mer översiktligt kan man idag lyfta fram andra perspektiv som kan vara av betydelse för 

mediernas syn på vad som kan förväntas av partiledare och politiker. Ett antagande skulle 

kunna vara att medierna till viss del mjukats upp vad gäller porträttering av politiker med 

barn- och familj. Medan politiker i tidigare skeden har haft barn, har det säkerligen inte 

uppmärksammats på samma sätt. Istället har politikerna (manliga) förväntats ha någon (en 

kvinna) vid sidan om som stått för omvårdnad. Den markanta skillnaden idag är då att 

politiker i större utsträckning är kvinnor, samt att de även når högre ämbeten inom den 
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politiska sfären. Ytterligare en nydanande förändringspunkt är politikernas ålder, vilket 

särskilt i fallet med Ebba Busch Thor och Annie Lööf kan anses vara i spannet för då man 

som ung idag kan tänkas bilda familj. Det faktum att Annie Lööf aviserade sitt beslut att ta ut 

6 månaders föräldraledighet avbildades i media inte som ett problem, utan istället som något 

positivt. En slutsats kan därmed vara att föräldraledighet för kvinnor idag inte ses som ett 

direkt problem, utan snarare som en möjlighet. Det större problemet enligt medias tolkning är 

då istället kvinnliga partiledare (Ebba Busch Thor) som inte omedelbart i samband med 

förkunnandet av en graviditet meddelar sin intention att gå på föräldraledighet. Alternativt att 

Ebba Busch Thor, till skillnad från sin partiledarkollega Annie Lööf som är ”varm i 

kläderna”, tar sig an en ny tidskonsumerande roll i samband med att hon är höggravid. 

 

Ytterligare en gemensam faktor för Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor och Annie Lööf är 

att de gemensamt flyttar fram positionerna för kvinnor som engagerar sig i politik på absolut 

toppnivå. Det sker bland annat just genom att anammar olika ideal och porträtteringar av sig 

själva. Medan Annie Lööf i viss mån framstår som traditionellt kvinnlig i sin klädsel gällande 

smink och styling kan det omvända sägas om Anna Kinberg Batra. Den rådande kontrasten 

kan problematiseras genom att det förekommer ett avsevärt fokus på det personliga men det 

kan även ses som ett positivt tecken, att kvinnliga politiker själva kan välja hur de vill 

porträttera sina egna identiteter, alternativt inte porträttera en publik bild med fokus på 

utseende. 

 

Som första kvinna har Anna Kinberg Batra blivit vald till partiledare i moderaterna. I 

analysen kring de insamlade artiklarna som berör Anna Kinberg Batra kan man konstatera att 

media har ett stort fokus på henne som individ och person samt hennes utseende. Det till trots, 

bryter hon ändå i flera avseenden ny mark genom att bortse från förväntningar på vad hon 

borde vara, och istället porträtterar något oväntat en ny sorts partiledare som varken har sin 

fot i ringhörnan för det manliga- eller typiskt kvinnliga. Hon kan istället i någon mån ses som 

en hybridvariant av en kvinnlig politiker, som emellanåt vågar sticka ut med att hon är kvinna 

och feminist, samtidigt som hon vill bli tagen på allvar och därmed förmedlar attribut som 

visserligen skulle kunna beskrivas som typiskt manliga men som ändå fungerar för henne. 

Anna Kinberg Batra bryter således mot seglivade stereotypa förväntningar på henne som en 

kvinnlig partiledare men lyckas istället skapa en ny sorts partiledare, som oavsett kön ska tas 

på allvar. 
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Ett starkt intryck gör även Ebba Busch Thor som bland annat är den första kvinnliga 

partiledaren i Kristdemokraterna. Utöver att vara partiledare för ett konservativt högerparti är 

det intressant att se hur hon med största sannolikhet medvetet väljer att bortse från förväntade 

ideal, som i fallet med föräldraledighet och istället väljer att gå sin egen väg. Trots att hon 

meddelat sin intention, om än något vagt, att återkomma till partiledarposten under hösten så 

bevisar hon dels att hon själv, och inte media styr hur hon väljer att hantera sitt föräldraskap. 

Utöver det bevisar Ebba Busch Thor att föräldraskap inte nödvändigtvis behöver ses som ett 

hinder för en modern politiker. 

 

Centerpartiets Annie Lööf är en del av en porträttering som i många avseenden är klassisk. 

Via media förekommer det i vissa avseenden ett omfattande fokus på Annie Lööf mer som 

person än som partiledare och politiker. Via de insamlade artiklarna blir bilden om en 

politiker som tvingas utstå granskning för utseende snart tydligt. Trots den omfattande 

granskningen av Annie Lööfs person- och utseende kan man se en tydlig trend där även hon 

medvetet väljer att knyta an till sina feminina drag samtidigt som hon kan föra sig med en 

retorik som visserligen är mindre feminin enligt de klassiska könsstereotyperna, men som 

samtidigt fungerar för att hon ska kunna verka som politiker obehindrat. Lika obehindrat 

agerade Annie Lööf när hon tillkännagav sin graviditet och sedermera sitt beslut att hon- och 

hennes make skulle dela på föräldraledigheten om 6 månader vardera. 

 

Som slutsats baserat på ovanstående studie kan man se tecken på en ny gemensam diskurs 

som gäller för kvinnliga partiledare som Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor och Annie 

Lööf. Kännetecken för den nya diskursen är att typiskt traditionella värden som antingen 

karaktäriserats som typiskt feminina- eller maskulina idag inte nödvändigtvis behöver vara 

förbehållna partiledare av ett särskilt kön. 

 

Likaså kan man se en ljusnande trend kring den mediala granskningen av föräldraledighet för 

kvinnliga politiker. Medan Ebba Busch Thors graviditet om i flertalet avseeden porträtterades 

som ett problem av media, kan det möjligtvis ändå ses som ett steg i rätt riktning. Likaså var 

den mediala bilden av Annie Lööfs besked att hon väntade barn ett positivt steg i rätt riktning. 

Främst för avsaknaden av problematisering av Annie Lööfs graviditet. 



 35 

10. Avslutande reflektioner 

Ingen studie är någonsin perfekt eller för den delen komplett, inte minst en diskursanalys med 

ett obegränsat antal möjliga tolkningar och perspektiv. Som det sista som författas i denna 

uppsats eller studie, delar jag här med mig av mina sista reflektioner. Det förekommer 

flertalet intressanta perspektiv och möjligheter i mitt huvud. Har mitt val av högerpolitiker 

exempelvis påverkat utkomsten av studien? Hade studien blivit mer givande om den tagit 

karaktären i form av en jämförande studie med fokus på en manlig- och en kvinnlig politiker? 

Finns det mer relevant material att tillföra den diskursanalys som jag härmed avslutar? 
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