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Abstract 

The purpose of this study has been to examine how the media presents policymakers 

from a gender perspective. We have made an analysis on the basis of gender 

dichotomies. We have studied images from the Swedish newspaper Svenska 

Dagbladet as well as the French newspaper Le Monde in order to achieve a greater 

understanding in which way the both medias contributes to the reproduction of gender 

in the media. 

 The conclusion of the study has shown that the gender system is somewhat 

confirmed by the way in which men and women are presented in the medias. Men are 

presented with more traditional gender related associations than women who is shown 

in a more dynamic constellation, this is mostly evident in the Swedish newspaper 

Svenska Dagbladet. 

 

Keywords: gender, media, image analysis, gender system, socialization agent, 

reproduction factor 

 

Abstract 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur media presenterar makthavare 

med utgångspunkt ur ett genusperspektiv. Vi har gjort en bildanalys vars verktyg har 

operationaliserats med utgångspunkt i genussystemets dikotomier. Vi har studerat 

bilder ur såväl Svenska Dagbladet som Le Monde i syfte att bredda förståelsen för hur 

Sverige och Frankrike ter sig ifråga om reproduktionen av genus i nämnda medier. 

 De konklusioner som studien har uppvisat är att rådande genussystem delvis 

bekräftats då män i nämnda medier allt mer ofta framställs utifrån det som är manligt 

associerat. Däremot finns det en trend där kvinnor är mer dynamiska i hur de 

framställs utifrån könsbundna associationer, detta främst påtagligt i Svenska 

Dagbladet. 

 

Nyckelord: genus, media, bildanalys, genussystemet, socialisationsagent, 

reproduktionsfaktor 
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Kapitel I - Inledning 

1.1 MANLIG MAKT I MEDIARUMMET 
Enligt den årliga rapporten där Nordicom kartlägger medieanvändning, presenteras 

det att genomsnittssvensken dagligen konsumerar sex timmar och arton minuter av 

olika typer av medier (Nordicom, 2014). Detta ligger i linje med tidigare 

medieanvändningsstudier som visar på ett relativt konsekvent medieanvändande de 

senaste åren (Hedenius & Weibull, 2005). Det utbredda medieanvändande ger 

medierna stort inflytande över människors vardag, specifikt i fråga om den roll som 

massmedia har som socialisationsagent (Jarlbro, 2006, s. 18). Med socialisationsagent 

menas de föreställningar om vilka vi är, vilka vi bör vara och våra förväntningar. 

Kerstin Engström belyser vidare att media har en stark position i förmedlandet av 

dessa föreställningar (Engström, 2008, s. 41). 

 Tidigare forskning som presenteras nedan har kunnat påvisa en differentiering 

gällande könsliga konstruktioner där objektet framställs olika beroende på sitt kön. 

Objektets kön står också i korrelation till genusbundna kontexter och variabler, 

exempelvis kan nämnas att män tenderar att framställas som aktiva relativt kvinnans 

passiva framställande. Med detta givet fungerar således media som en starkt 

bidragande del i skapandet och upprätthållandet av könsbundna konstruktioner. 

 Yvonne Hirdman påpekar att vår könsidentitet allt som oftast är utformat 

utefter det heteronormativa och manliga idealet där manliga egenskaper beskrivs som 

det önskvärda. Det kvinnliga definieras, å dikotomins vägnar, utifrån egenskaper som 

specifikt är avvikande från det manliga, alltså idealet (A, Hirdman, 2001, s. 48-54). 

Denna reproducerande process kring föreställningarna om könens skilda väsen och 

attribut är inget nytt fenomen utan går att spåra långt bak i historien. Reproduktionen 

av föreställningar om könen har skett i synnerhet genom skrift och bild, vilket vittnar 

om den meningsbärande roll som medierna har idag, där mediernas representation av 

manligt och kvinnligt är en bidragande del till formandet, och reproducerandet, av 

genus (A, Hirdman, 2001, s. 14). 

 Maria Edström belyser det demokratiska problem som uppstår när 

fördelningen av män och kvinnor i medieutrymmet inte står i proportion till den 

inhemska befolkningen (Edström, 2006, s. 55). Gunilla Jarlbro talar i termer om 
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snedvriden representation och påpekar att medias roll som demokratisk plattform 

krackeleras då det manliga perspektivet är det som skildras och framskrids som norm. 

Demokratin undergrävs då flertalet medborgartyper är underrepresenterade i media på 

bekostnad av den manliga, heteronormativa dagordningen. Problematiken grundar sig 

inte enbart i den faktiska kvantitativa underrepresentationen av kvinnor, utan Jarlbro 

belyser även genusframställningens relevans. Frågan rörande genusframställningen är 

något som sedan 1970-talet varit utgångspunkt för riktad kritik gentemot medias roll 

som könskonstruktör (Jarlbro, 2006, s. 7, 17, 24-25, 29). 1995 antogs det på FN:s 

konferens i Peking en deklaration som bland annat belyste problematiken rörande 

kvinnornas roll i medier. Målet var dels att kvantitativt sträva mot ett större utrymme i 

medierummet, både i egenskap av nyhetsobjekt som nyhetsdiktare, men dels att mer 

kvalitativt arbeta emot könsstereotypiska framställningar (Jarlbro, G & Näslund, A, 

2000, s. 57). 

*** 

Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse där vi belyst människors kontinuerligt 

utbredda medieanvändande, har vi också belyst den problematik som detta medför då 

media i såväl rollen som socialisationsagent som demokratisk plattform tenderar att 

krackelera. Inte minst i egenskap av framtida lärare där vi kommer forma framtida 

samhällsmedborgare är medvetenhet om ämnet av högsta relevans i syfte att kunna 

synliggöra dessa genusbundna föreställningar och hur dessa reproduceras. Syftet i vår 

uppsats är därmed att undersöka hur medier framställer makthavare utifrån ett 

genusperspektiv. 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med vår studie är att undersöka hur de valda tidningarna presenterar 

makthavare utifrån en gemensam kontext samt hur denna presentation ter sig ur ett 

genusperspektiv. För att kunna uppfylla studiens syfte formulerar vi här nedan två 

frågeställningar. 

1. Hur reproducerar medier föreställningar som är könsbundna?  

2. Hur kan vi utkristallisera en differentiering gällande könsbundna 

föreställningarna tidningarna emellan? 
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1.3 TIDIGARE FORSKNING 
Det finns ett omfattande urval av liknande studier och vi har i vår kartläggning av 

tidigare material fokuserat på att finna perspektiv på media som maktbärare, där 

studien har genomförts med någon form av bildstudie och med fokus på genus. 

 Engström har med sin avhandling "Genus & Genrer" fokuserat på de olika 

tillvägagångssätt som olika typer av media nyttjar som främjar till reproducering eller 

förändring av gällande könskonstruktioner. Engström hämtar sitt material från 2001 

från två av de största svenska tidningarna, Dagens Nyheter och Aftonbladet. I sitt 

resultat visar Engström på hur kvinnan blir osynliggjord i den kvinnoförtryckande 

struktur som råder. Tidningarna talar främst om kön som biologi och kön som det som 

definierar manligt och kvinnligt. Engström visar på hur skillnaden mellan könen är 

socialt konstruerat och i slutändan bidrar till en reproducering av rådande 

könskonstruktioner. Dessa reproduktioner av könskonstruktioner menar Engström 

grundar sig i tankemönster av samhälle och kultur samt utifrån tidningarnas redaktion 

och den makt som de besitter (Engström, 2008). 

 Maria Edström redogör i sin rapport “Mediebilden av kvinnliga chefer i 

svenskt näringsliv” för hur två svenska dagstidningar skildrar näringslivets ledande 

personer ur ett genusperspektiv. Det resultat som Edström får fram är att kvinnliga 

chefers maktframställning ofta nedtonas då de exempelvis fotograferas ovanifrån, 

eller i mindre maktbärande miljöer. Män däremot framställs mer ofta i miljöer som 

gynnar deras maktframställning, ofta med blicken vänd från kameran, iklädda mörka 

kostymer (Edström, 2002). 

 Nämnde Edström, vars andra avhandling om ”TV-rummets eliter” syftar till att 

se vilka könsmärkningar som blir synbara i de mest sedda tv-kanalerna med fokus på 

kön och eliter. Edström landar i sitt resultat i att det finns stora brister i fråga om 

jämnfördelad könslig representation vilket enligt Edström är ett demokratiskt 

problem. Edströms resultat ligger i linje med tidigare undersökningar som visar på att 

representationen av kvinnor respektive män är ca 30 % i relation till mannens ca 70 % 

och att det råder en stark könsnorm i de undersökta programmen. Men att de också är 

medelklassens medelåldersman som är normen för vem som visas i tv:n (Edström, 

2006). 

 Chamila Olofsson har i sitt examensarbete "Hur görs kön?" (2008) gjort en 

kvalitativ analys, med hjälp av semiotisk/retorisk-bildanalys, där hon har analyserat 
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flertalet förstasidor av kultursidorna. Olofssons resultat är att det i bildpresentationen 

finns element som påvisar könskonstruktioner där kvinnan ses som passiv och 

mannen aktiv (Olofsson, 2008). 

 ”Hårda män och leende kvinnor” syftar till att undersöka hur framställningen 

av makthavare ter sig i den svenska dagspressen. Den del av uppsatsen som ser på 

framställningen av makthavare i bild visar på en differentiering i fråga om objektet är 

man eller kvinna, specifikt rörande vilket ansiktsuttryck den avporträtterade personen 

har. Slutsatsen kring dessa bilder visar på hur kvinnor tenderar till att le i större 

utsträckning än män som allt som oftast visas med ett mer allvarligt eller fokuserat 

uttryck. Parallellperspektivet är det mest vanligt förekommande sättet av avporträttera 

på (Fagerlund & Linder, 2012). 

 Frida Gustafsson och Sara Pettersson presenterar i sitt examensarbete “Glada 

kvinnor och arga män” för ett resultat som påvisar en tydlig uppdelning mellan de 

ämnesområden som män och kvinnor sammankopplas med. Politik och makt är 

manliga arenor medan kvinnor i större grad återfinns i nöjes- och skönhetsartiklar. 

Studien påvisar att kvinnor i större utsträckning avporträtteras med ett leende 

ansiktsuttryck gentemot männen som allt som oftast syns med ett mer allvarsamt 

ansiktsuttryck. Studiens resultat vittnar även om att män och kvinnors aktivitet i 

bilderna är relativt jämnt fördelad, dock framställs män oftare i en mer seriös grad av 

aktivet ofta relaterat till sin profession (Gustafsson & Pettersson, 2008). 

 Forskning som även anspelar på medias förmedling om manligt och kvinnligt 

är examensarbetet "Är det media som bestämmer dagordningen?". Resultatet visar en 

för mannen fördelaktig maktfördelning med kvinnan som osynliggjord och att media 

som maktinstrument har inflytande i reproduktionen av föreställningar gällande 

manliga och kvinnliga egenskaper (Anevska & Nober, 2011). 

 Kartläggande av vad som menas vara manligt och kvinnligt är centralt i syfte 

att kunna analysera huruvida medier faktiskt lyfter fram dessa egenskaper. Som 

teoretisk ram för sin uppsats "Könsroller i media" har Jozephine Hagenlöf både ett 

maskulint och feministiskt perspektiv för att se huruvida Slitz och Solo som två större 

svenska tidningar lyfter och förstärkare manligt och kvinnligt. Återigen används en 

retorisk bildanalys. Resultatet visar på att kvinnan ofta framställs i beroendeställning 

och/eller bundenhet till mannen medan mannen framställs som ensam, stark och 

självständig (Hagenlöf, 2008). 
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Utifrån ovanstående redovisat forskningsläge betonar vi den forskningsrelevans som 

finns inom ämnet. Som visat så finns det ett omfattande urval av forskning men vi vill 

här motivera vår egen studie utifrån det tomrum som detta forskningsläget uppvisar. 

Då samtliga presenterade studier limiterat sig till att se till enbart den svenska 

mediearenan vill vi bredda oss genom att komplettera med ytterligare ett europeiskt 

lands tidning. Detta för att vi vill belysa de trender och skillnader som eventuellt kan 

återfinnas mellan länderna och därmed få perspektiv på hur Sverige ter sig i relation 

till genusframställningen. Vi vill även lyfta fram den problematik som tidigare 

forskning innehar då deras materialurval består utav bilder där män och kvinnor 

analyseras utifrån olika kontexter. Vi menar att detta bildunderlag är som att studera 

äpplen och päron. Därför har vi för avsikt att utgå ifrån ett material där män och 

kvinnor är avporträtterade i liknande kontexter nämligen talarstolssituationen. En 

analys av detta material skulle mer klartydligt uppvisa skillnader i hur eller om 

tidningarna framställer personer olika utifrån deras könstillhörighet och inte utifrån 

sammanhangets betydelse för bildens framställande. 

 Vår studie syftar därmed till att studera framställandet av genus utifrån det 

nedan presenterade verktyget. Vi kommer också studera skillnaderna av 

reproduktionen i den franska kontra svenska tidningen. 

1.4 AVGRÄNSNING 
För att vår studie inte ska bli för bred har vi valt att göra en del avgränsningar 

gällande vårt fokusområde. Med studiens tidsomfattningen i åtanke valde vi att nyttja 

tryckt media som underlag för vår studie. Ett val av rörlig media hade varit allt för 

tidskrävande och inte stått i proportion till studiens rimlighet i dess erbjudna 

tidsomfång. Denna studie kommer att utgå från totalt tolv bilder tagna från en svensk 

respektive en fransk dagstidning vilka kommer att presenteras mer ingående under 

materialurvalet. Bildomfånget är avgränsat till makthavare som är placerade vid 

någon form av talarpodium eller talarsituation. I vår analys har vi angränsat oss till att 

göra en bildanalys med retoriska och semiotiska inslag. 

1.5 DISPOSITION 
Studien har hittills presenterat samhällsrelevansen samt tidigare forskning vilket 

utmynnade i studiens syfte och frågeformuleringar för att därefter avgränsa studiens 
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områdesinriktning. Uppsatsen kommer fortsättningsvis presentera de metod och 

teorival som för studien är gällande varpå vi definierar vårt materialurval och studiens 

reliabilitet och validitets. Därefter följer uppsatsens andra kapitel vilket utgörs av 

studiens resultat. Tredje kapitlet inleds med en resultatanalys följt av en diskussion. 

Därefter avslutar med en slutsats i studiens fjärde kapitel kring varpå vi slutligen 

presenterar förslag på vidare forskning. 

Kapitel II - Metod & Teori 

2.1 METOD 
Då vi avser i vår studie att studera bilder finns det för oss hög relevans i att 

åskådliggöra och presentera de olika variabler som vår bildanalys kommer att utgå 

ifrån. Därefter befäster vi relevansen i att utforma en förståelse för det rådande 

genussystemet som finns och hur detta avspeglas och reproduceras i medierna. Därför 

kommer vi här nedan presentera vårt bildanalysverktyg och dess tillhörande begrepp 

för att sedan presentera genusteori som för denna studie kommer utgöra studiens 

teoriram. 

*** 

Utan ett verktyg för att tolka alla de bilder som vi omges av är det svårt att sätta ett 

finger på vad som avses med könsliga konstruktioner i bilder. Som metodologisk 

utgångspunkt kommer vi hämta inspiration ifrån såväl den semiotiska som den 

retoriska bildanalysen. 

Semiotik handlar i grund och botten om kommunikation och meningsskapande i 

förmedlandet av tecken varifrån ordet har sitt ursprung. Semiotiken grundar sig på 

Ferdinand de Saussures och Charles Sanders Peirce tankar och ämnar att ge en 

förklaring till bildens olika dimensioner och de meningar som bildens framställning 

innefattar. I semiotiken handlar det om att bryta ner bildens beståndsdelar och därefter 

tolka dessa element separat för att slutligen göra en helhetsanalys (Ekström, 2008, s. 

19). 

 Vi kommer här redogöra för hur vi kommer att använda oss av denotation och 

konnotation i vår bildanalys för att kunna visa på skillnaden mellan vad vi faktiskt ser, 



 

 

7 

denotation, och vilka värderingar dessa tecken innehar i vår kulturella kontext, 

konnotation. Konnotationen påminner även om begreppet symbol vilket avser att 

förklara de kulturellt eller universellt accepterade föreställningarna av ett visst 

tecken/fenomen. Som exempelvis trafikljusens färger där rött symboliserar stopp. 

Precis som vikingen som symbol anspelar på Sverige och svenskheten (Gripsrud, 

2002, s. 151). 

 Bildens retoriska inslag är en del av den kommunikationsprocess med vilken 

bilden försöker övertyga betraktaren (Ekström, 2008, s. 61). Därför kommer vi 

använda oss av de begrepp associerat med Aristoteles teorier kring retorik benämnda 

ethos, logos och pathos i syfte att synliggöra bildernas retoriska inslag. Med ethos 

avses det att ur en retorisk bildanalytisk vinkel kunna avgöra personens trovärdighet. 

Anders Carlsson och  Thomas Koppfeldt menar att vi kan få trovärdigheten bekräftad 

eller förkastad genom att studera vederbörandes klädsel, övrigt utseende, kön och 

yrkesstatus. De menar även att situationen är avgörande för vår tolkning kring 

personers trovärdighet (2003, s. 67ff). Företagslogotyper och yrkesklädsel kan även 

detta förstärka vårt förtroende, likadant gäller fotografiets omgivande miljöer 

(Carlsson & Koppfeldt, 2003, s. 99). Logos anspelar på förnuftet och förklaras ofta 

med statistiska uträkningar och siffror. Detta kommer troligtvis vara svårt att explicit 

uttyda i enbart bilden, tilläggstexter hade här krävts. Det sista begreppet är bildens 

pathos med detta avses att förklara de känslomässiga element som bilden förmedlar. 

Carlsson och Koppfeldt menar att allt som oftast väcks denna känsla genom att 

bildens objekt just visar denna känsla. Exempelvis glädje, rädsla (2003, s. 73). 

*** 

Vi anser att det finns en mängd övriga betydelsebärande element i en bild som kan 

vara av intresse för att kunna tolka och analysera en bild, sett ur ett genusperspektiv. 

Hirdman menar att dessa betydelsebärande nycklar hjälper oss att förstå bilden (2004, 

s. 48). Edström menar i sin rapport att val av bild och vinkel kan ha stora 

konsekvenser i fråga om hur män och kvinnor framställs. Hennes studie visar vidare 

att män ofta framställs i en mer maktbärande kontext (Edström, 2002, s. 25). Vidare 

kommer en rad olika infallsvinklar presenteras som vi anser vara relevanta för vår 

vidare prestation av studiens analysverktyg. 

 Carlsson och Koppfeldt redogör för färgens inverkan, på det känslomässiga 
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intrycket som bilden förmedlar, och således bildens pathos. Olika färger signalerar 

olika känslor såsom (Carlsson & Koppfeldt, 2003, s. 28). Edström redovisar att män 

allt som oftast porträtteras iklädda kostym och med anspelning på mörka färger 

(Edström, 2002, s. 25). 

 Anja Hirdman redovisar betydelsen av fotografens avstånd till den 

avporträtterade. Här skiljer hon på långdistans, medeldistans, närbild och extrem 

närbild. I svenska massmedier är medeldistansfotografiet det mest frekvent använda, 

vilket även påverkar det sociala tilltalet. Hirdman redovisar att ett långt avstånd 

betraktas som opersonligt och ett närmre avstånd som intimt och möjligt att anspela 

på känslor Således blir det att ett närmare avstånd som också anspelar på intimitet 

med objektet ett kvinnligt attribut i och med anspelningen på känslor. Således blir det 

distanserande avståndet manligt förknippat (A, Hirdman, 2001, s. 48). 

 Bildens vinkel är också relevant för hur den avporträtterade framställs. 

Edström redovisar i sin studie att kvinnor i näringslivets toppskikt, allt oftare 

porträtteras ovanifrån än sina manliga kollegor, detta för att framställa kvinnan med 

en mindre aggressiv framtoning (Edström, 2002, s. 25). Därmed kan vi tolka ett 

ovanifrånperspektiv som kvinnligt associerat. Tvärtom blir det då den avporträtterade 

avbildas underifrån (grodperspektiv). Här blir den maktbärande dimensionen än mer 

påtaglig och är ett manligt förknippat fenomen i och med att man som åskådare 

tvingas se upp på bildens huvudperson. Den vanligaste formen i svenskt media är 

dock parallellperspektivet vilket innebär en jämbördig relation mellan den 

avporträtterade och betraktaren (Carlsson & Koppfeldt, 2003, s. 49). 

 I fråga om vad personen på bilden gör har kroppsspråket stor betydelse för hur 

vi uppfattar personen. En person i en stark maktposition kan förstärka sin position 

med handrörelser som uttrycker makt, allvar och kontroll. Anmärkningsvärt är dock 

att personer utan maktposition brukar uppvisa en avsaknad av dessa maktuttryck och 

oftast porträtteras i en neutral position (A, Hirdman, 2001, s. 49). Handgestikulering 

innebär inte per automatik ett maktbärande uttryck utan behöver förstås i kombination 

av ansiktsuttryck och kontexten i stort. Eriksson och Göthlund skildrar den bredbenta, 

självsäkra positionen, händerna i byxfickan och en sammanbiten min som vanligt 

återkommande manliga poser (2004, s. 78). 

 Vad säger då ett leende? Ervin Goffman menar att kvinnor allt mer ofta 

porträtteras med ett leende. Denna avbildning kan dels associeras med öppenhet och 
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längtan för gemenskap liksom att leendet kan ingjuta ett förtroende att allt är i sin 

ordning och ingen oro bör spridas (Goffman, 1979, s. 48). Att direkt se in i kameran 

underlättar för examinering av ögonen och den mötande blicken erbjuder intimitet och 

kommunikation. Att söka ögonkontakt med betraktaren ger någon form av relation 

medan motsatsen ger en som betraktare rollen som osynlig tittare (A, Hirdman, 2001, 

s. 52). En bortvänd blick tenderar vidare att vara allt mer ofta förekommande hos det 

manliga könet, och vittnar om en distanserad relation till betraktaren (Edström, 2002, 

s. 25). I den rådande dikotomin blir därmed den mötande blicken kvinnligt associerat. 

 ”Men act and women appear”, syftar till att förklara den genusbundna 

relationen i hur män och kvinnor avporträtteras och hur detta är kopplat till 

objektifieringen av kvinnor (Zoonen, 1994, s. 87). Genom historien har det funnits en 

tradition att gestalta kvinnor som passiva objekt som kan härledas ändå tillbaks till de 

tidiga venusbilderna. Män däremot har alltid porträtterats som ett aktivt subjekt. Vid 

första anblick kan man i många fall tro att män ibland porträtterats som passiva men 

allt som oftast finns det en dold grad av aktivitet i form utav ”spända muskler” 

(Eriksson & Göthlund, 2004, s. 80). 

 Genom att analysera interaktionsmönstret i bilden kan vi få svar på vem som 

är aktiv kontra passiv i sina roller. Exempelvis vittnar en bild där båda tittar mot 

varandra om en jämbördig relation samtidigt som en icke jämställt bild karaktäriseras 

av att den ena parten vänder blicken bort. Det uppstår då en maktobalans där den ena 

parten blir aktiv, alltså den som vänder blicken bort och den som enbart söker blicken 

blir passiv (A, Hirdman, 2001, s. 53). Liesbet van Zoonen proklamerar att det allt som 

oftast är mannen som är den som ges den aktiva rollen i denna interaktion (1994, s. 

97). 

2.2 TEORI 
Genus kan lätt missuppfattas vara synonymt med kön eller könsroll men särskiljer sig 

främst därför det inte är det biologiska könet som är avgörande orsak till olikheter (Y, 

Hirdman, 2001, s. 13-14;Gemzöe, 2002, s, 80). Det är den sociala aspekten i relation 

till manligt och kvinnligt och de föreställningar som finns kring dessa, kopplat till 

könen som är genus (Connell, 1999, s. 96). Genus som begrepp innefattar således en 

fler rad faktorer än just det biologiska könet och kan ses som en slags sammanflätning 

av människan och omgivningen, alltså inräknat är kulturella, historiska och sociala 
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faktorer. Värderingarna av manligt och kvinnligt ligger på maktförhållandet mellan 

dessa två institutionella kategorier (A, Hirdman, 2001, s. 13). 

 Hirdman lyfter problematiken med den genusbundna hierarkin, 

genussystemet, som genomsyrar alla andra sociala ordningar såsom politiska och 

sociala (Hirdman, 1997, s. 116). Genussystemet påverkar vårt tänkande i stor 

utsträckning gällande genus och bidrar till att våra föreställningar om könen är så pass 

seglivade som de är (Gemzöe, 2002, s. 83). 

 Det manliga är rådande norm i genussystemet och blir därmed även normen i 

övriga sociala ordningar. I syfte att förstå den hierarki som finns gällande maskulint 

och feminint anser vi det vara relevant att presentera genussystemet vidare. 

Genussystemet bygger på två logiker där den första utgörs av att det finns en skillnad 

mellan manligt och kvinnligt och att dessa definieras utifrån varandra, alltså den 

genusbundna dikotomin. Den andra logiken utgörs av att mannen står som norm i en 

hierarkisk samhällsstruktur (Hirdman, 1997, s. 116-117).  

 Föreställningar om mannen och kvinnan beskriver Gemzöe vara en grundbult i 

det västerländska tänkandet. Formulerandet av kvinnligt och manligt beskrivs i 

motsatser. Idén beträffande att det går att göra en kategorisering av manligt respektive 

kvinnligt bottnar i ett dualistiskt förhållningssätt, även kallat dikotomi. Därmed 

framträder typiska manliga respektive kvinnliga egenskaper, exempelvis mannen ses 

som den oberoende och rationella och kvinnan då som motsatserna beroende och 

känslomässiga. Det väsentliga här är att mannen således är den absoluta 

konstruktionen medan kvinnan är den andre. Denna dualistiska uppdelning innefattas 

således i en hierarki där de egenskaper som associeras med det manliga överordnas 

(Gemzöe, 2002, s. 83-85 & 93). Det kvinnliga associeras med egenskaper såsom svag, 

passiv, lögnaktig, mjuk, känslosam och det manliga därav med stark, aktiv, trovärdig, 

hård, förståndig (A, Hirdman, 2001, s. 48-54). 

 Genussystemet bör enligt Hirdman ses som den process som utmynnar i ett 

osynligt kontrakt som definierar de föreställningar som finns mellan könen gällande 

den hierarkiska ordningen. Hegemonisk manlighet är ännu ett relevant begrepp inom 

genusforskningen. Connell menar på att begreppet anspelar på den patriarkala 

hierarkins legitimitet och hur denna legitimitet säkerhetsställer mäns dominanta 

position och därmed kvinnornas underordnad. Detta då det finns en koppling mellan 

hegemonisk manlighet och makt (Connell, 1999, s. 101). 
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2.3 OPERATIONALISERING 
Med stöd i tidigare redovisade genusbundna dikotomier och metodologiska teorier 

kommer vi att utforma ett analysverktyg som studien kommer genomföras med hjälp 

utav. Verktyget kommer bestå utav sex variabler för vilka vi nedan presenterar. Vi 

kommer arbeta med en denotativ fas där vi objektivt beskriver bilden och sedan en 

konnotativ fas där vi fokuserar på vilka olika associationskedjor som finns kopplade 

till de retoriska inslag som bilden i sin framställning kan innefatta i relation till dess 

anspelning på genusskapande. De retoriska variablerna som kommer vara i fokus 

kommer fungera som stöd i vår analys. Varje variabelvärde kommer nedan att 

redovisas och ses ur ett perspektiv som antingen manligt eller kvinnligt. 

 Bildens kameravinkel kommer utgöra den första variabeln. Här kommer vi 

göra en åtskillnad i tre olika variabelvärden. Såsom tidigare presenterat är det manliga 

grodperspektivet, parallellperspektivet ter sig neutralt och i kontrast till det manliga är 

fågelperspektivet kvinnligt förbehållet. Avståndet till den fotograferade kommer 

utgöra den andra variabeln, där de indelade variabelvärdena kommer utgöras av det 

manliga, långdistans, neutrala medeldistans och de kvinnliga ter sig vara närbild eller 

extrem närbild. Kroppsspråk och gester är vår tredje variabel där i synnerhet 

användningsgraden av ett kroppsspråk kommer att studeras. Främst avgörande är 

graden av självsäkerhet för om objektet ter sig manligt eller kvinnligt. Det manliga 

blir därför en hög grad av självsäkerhet i kontrast till det kvinnliga som mer uppvisar 

en frånvaro av självsäkerhet. 

 Personens aktivitet kommer utgöra den fjärde variabeln. Här är det manliga 

variabelvärdet aktivt och det kvinnliga passivt. Leendets befintlighet och blickens 

riktning utgör den femte variabeln, där en bortvänd blick och allvarsamt uttryck är en 

manlig variabel medan den kvinnliga utgörs av en blick vänd mot kameran och ett 

leende. Även detta variabelvärde kan te sig svårtolkat då det inrymmer två 

dimensioner såväl blickens riktning samt leende, vi kommer därför få göra en 

helhetsbedömning av dessa attribut i vår analys. Vi anser ändå att dessa variabler 

genomsyras av liknande natur vilket rättfärdigar att de innefattas i samma variabel. 

Bildens kontext utgör den sjätte variabeln där vi i synnerhet ser till huruvida denna 

kontext är maktbärande, alltså manlig. Med maktbärande kontext avser vi de attribut i 

bilden som anspelar på makt. Det kvinnliga variabelvärdet definieras därmed av en 

avsaknad gällandet det maktbärande i bilden, noterbart är att studera bilder i mer 
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skilda miljöer hade kunnat uppvisa en större differentiering i de tänka 

variabelvärderna. Hemmiljön hade här kunnat tillskrivas som kvinnligt. 

 Bildens ethos och pathos kommer även detta att behandlas men kommer 

finnas med fortlöpande i analysen istället för att behandla dessa som enskilda 

variabler. Vi kommer dessutom att ta hänsyn till den situation som bilden är tagen i, 

och  artikelns grundläggande budskap. Däremot kommer vi inte göra en renodlad 

textanalys utan enbart nyttja budskapet i texten i relation till tidningens val av bild 

och därmed kunna föra en diskussion kring detta samspel. 

 För att tydliggöra vårt analysverktyg presenteras nedan en 

tabellsammanställning av våra studerade variabler och dess genusbundenhet. 

 Manligt Neutralt Kvinnligt 

Vinkel Grodperspektiv Parallellperspektiv Fågelperspektiv 

Avstånd Långdistans Medeldistans Närbild 

Kroppsspråk Självsäkerhet - Osäker 

Aktivitetsgrad Aktiv - Passiv 

Blick/leende Avvikande/allvarsam - Riktat mot 

kameran/leendes 

Kontext Maktbärande - - 

 

2.4 MATERIALURVAL 
Som empiriskt underlag har vi valt ut bilder ur två större europeiska dagstidningar, en 

fransk respektive en svensk. Den franska tidningen Le Monde är en av de största 

franska dagstidningarna och dess tryckta upplaga uppgår dagligen till ca 300 000st. 

Dess politiska färgning utgörs ur en mittencentrering med viss vänstervriden ingång 

(BBC, 2006). Svenska Dagbladet (SvD) som är Sveriges tredje största dagstidning når 

en läsarkrets på ca 160 000st. Dess politiska färgning är en obunden moderat, 

liberalkonservativ sådan (TS, 2014). 

 Bilderna som vi använt är tagna ur tidsintervallet 20e till 30e november, detta 

dels av praktiska skäl då dessa tidningar fanns att tillgå men dels för att vi ville ha så 

aktuella bilder som möjligt. Bildernas urval grundar sig i ett kriteriebaserat sådant där 

utgångspunkten har varit att finna bilder med anspelning på talarstolsbaserade 
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scenarion. Dessa personer väljer vi att i vår studie vid flertalet gånger titulera 

makthavare då samtliga innehar positioner inom näringslivet eller politikens yttersta 

toppskikt. Urvalet består av lika stor andel kvinnliga som manliga talare för att kunna 

göra en jämförelse bilderna emellan. I vår urvalsprocess har vi därför fått selektera en 

potentiell bild ur Le Monde för att könsrepresentationen skulle vara konstant samt att 

antalet bilder ur var tidning förblir jämn. 

2.5 STUDIENS VALIDITET OCH RELIABILITET 
Vad beträffar studiens reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, anser vi att det alltid bör 

lämnas en viss tveksamhet då studiens underlag baseras på ett fåtal bilder tagna ur ett 

kort intervall. Bildanalysen bygger dessutom på ett urval av flertalet potentiella 

tidningar, som i slutändan reducerades ner till en fransk respektive en svensk tidning. 

Då media ofta beskrivs som trögflytande finns det därmed belägg för att tidningarnas 

bilder bör anse sig vara representativa för att mäta det vi är ute efter, oberoende av 

dess politiska färgning och tiden för studien. Tidsramen för denna C-uppsats låg till 

grund för urvalet av bildernas antal och dess tidsintervall. En större och än mer 

tillförlitlig studie hade givetvis kunnat stärka studiens giltighet, detta genom att 

övergripande kunnat innefatta en större mängd franska respektive svenska medier. Vi 

är införstådda med att vår kulturella påverkan att se på bilder har en stor effekt i hur vi 

tolkar dessa. 

 Vad beträffar studiens validitet finns det även här en del problematik som bör 

belysas. Vi har, genom vår operationalisering, skapat ett verktyg för vilket våra bilder 

har analyserats genom vilket såklart har varit av stor betydelse för studiens utfall. Ett 

annat verktyg hade därmed kunnat leda till annorlunda utfall. 
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Kapitel III - Resultat 

Här följer vårt analyskapitel som vi inleder med en presentation av samtliga bilder 

bild 1-6 från Le Monde och bild 7-12 från Svenska Dagbladet, för att ge en överblick 

bild för bild, utifrån det analysverktyg som presenterats under 

operationaliseringsdelen ovan samt erbjuda en mer effektiv jämförelse bilderna 

sinsemellan. Därefter följer vår analys. 
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3.1 BILDANALYS AV LE MONDE OCH SVENSKA DAGBLADET 
Nedan följer bildanalysen av den franska tidningen Le Monde. För att i slutändan 

kunna föra en diskussion kring eventuella skillnader i hur reproduktionen av genus 

länderna emellan ter sig vill vi här presentera en av de mätningar som utförs av EU:s 

jämställdhetsinstitution (European Institut for Gender Equality) som mäter 

jämställdhetsgraden mellan könen i de olika EU-länderna. Det som ligger till grund 

för denna form av mätning är bland annat ländernas arbetssituation, löneinkomst, 

makt, styrelserepresentation, hälsa, kunskap etc. EU-ländernas gemensamma 

indexvärde, där 1 motsvarar mycket låg grad av jämställdhet och 100 motsvara total 

jämställdhet, blir i denna undersökning 54,0. Noterbart är dock att det finns stora 

skillnader mellan länderna i Europa, där Sveriges indexvärde är 74,3 och Frankrikes 

är 57,1 (EIGE, 2014). 

Denotativ beskrivning (Bild 1 - Le Monde) 

På bilden ser vi en kvinna. Bilden är tagen 

ur ett parallellperspektiv och vi ser objektet 

ur ett medeldistansavstånd. Bildens 

bakgrund är ljusblå och talespersonens 

kavaj är röd och under kavajen bär hon en 

mörk topp. Hennes armar är utsträckta 

lateralt och hennes handflator är synliga. 

Hon har ett svagt leende med stängda läppar. Talarpodiet som personen står bakom är 

krönt med en skylt med texten ”Stronger for Scotland”. På talarpodiet återfinns också 

två mikrofoner. Kvinnan på bilden är Nicola Sturgeon som är en framstående figur 

inom den skotska självständighetsrörelsen, vid tiden för artikeln var valet rörande 

Skottlands självständighet aktuellt, vilket också är det artikeln handlar om. Fotograf: 

Andy Buchanan, 29/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Bildens perspektiv vittnar om ett neutralt framställande av talespersonen i relation till 

betraktaren. Medeldistansavståndet vittnar om den sociala tillgängligheten som 

anspelar på en viss distans i fråga om känslospel mellan betraktaren och den 

betraktade vilket står i korrelation med vad Hirdman visar på gällande avståndets 

betydelse (A, Hirdman, 2001, s. 48). Hennes kroppsspråk signalerar lugn och säkerhet 
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i sitt anspråk på behärskning från publikens och betraktarens sida. Då hon är 

avvaktande i sin gestikulering och i sitt ansiktsuttryck anser vi att hon framställs som 

delvis passiv vilket stämmer överens med Olofssons studie som uppvisar kvinnan mer 

frekvent framställd som passiv (Olofsson, 2008). 

 Tillgången till talespersonens ögon gör att kommunikation och relationen till 

denne möjliggörs. Då personen uppvisar en viss grad av leende infinns en form av 

trovärdighet och öppenhet, leendet som Gustafsson och Pettersson (2008) menar är 

kvinnligt associerat uttryck. Bildens ethos utstrålar en trovärdighet grundat i 

huvudpersonens klädsel, med tanke på med maktbärande kavaj som bärs. 

Denotativ beskrivning (Bild 2 - Le Monde) 

Bildens huvudperson är en man som vi ser ur ett 

parallellperspektiv. Objektet befinner sig i ett 

medeldistansavstånd till betraktaren av bilden. 

Bildens färgskala är mörk och bryts av med ett 

ljusare parti. Talespersonen bär en mörk, knäppt 

kavaj med en vit skjorta och vinröd slips. Hans 

högre hand gestikulerar med handflatan vänd in 

mot kroppen, tummen pekandes uppåt. Han har ett allvarsamt uttryck. Talarpersonen 

står bakom ett vitt podium med två mikrofoner. På bilden skymtas ett flertal personer, 

samtliga män, varav två stycken av dessa är mer synliga. En av dessa har sitt huvud 

och blick vänt uppåt mot talaren och sitter med knäppta händer, lätt tillbakalutad. 

Bildens huvudperson är Alain Juppé som här talar på partistämman där han även 

påvisar sitt intresse att ställa upp som presidentkandidat för det borgerliga partiet 

vilket artikeln lyfter. Fotograf: Jean-Luc Luyssen 28/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Trots att bilden är tagen med ett parallellperspektiv upplevs huvudpersonen som 

större då bildens övriga aktörer syns i underkant av bilden. Personen ur publiken som 

har sin uppmärksamhet vänd mot talarpersonen bidrar till att förstärka vår tolkning av 

talarpersonens auktoritet och denna trovärdighet förstärker därmed den maktkontext 

som bilden initierar. Detta ligger i linje med Hagenlöfs studie som påvisar att män 

tenderar att framställas som starka (Hagenlöf, 2008). Då betraktarens lugna 

kroppsspråk konnoterar ett tillfredsställt sinnestillstånd påverkas bildens pathos. 
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Den mörka kavajen konnoterar till manlig auktoritet vilket ligger i linje med Edströms 

stereotypiska maktframställande bild av män och kavajer som är ett ethos som 

anspelar på trovärdighet (Edström, 2003, s. 28). 

 Då bilden är tagen ur ett medeldistansavstånd med huvudpersonens blick vänd 

från kameran inbjuder det inte för oss som betraktare att upplever en relation med 

huvudpersonen. Talarpersonen är aktiv i sin roll som talare delvis genom en 

munrörelse som vittnar om ett pågående tal men även handgest som tillsammans 

bidrar till bilden av den aktiva mannen. Mannens aktivitet står i paritet med Olofssons 

studie där män mer ofta framställs som aktiv (Olofsson, 2008). 

 

Denotativ beskrivning (Bild 3 - Le Monde) 

På bilden ser vi en kvinna som står vid 

sidan av talarpodiet vars utsmyckning 

består utav en skylt och en mikrofon. 

Bilden är tagen ur ett parallellperspektiv 

från ett medelavstånd. I bakgrunden syns 

ett svartvitt fotografi tagen på en större 

folkmassa. Bildens huvudperson står i sin 

röda kavaj med högeraxeln vänd framåt med armen lutad mot podiet, ur betraktarens 

blickfång. Blicken är riktad nedåt och på ett sådant sätt som omöjliggör ögonkontakt. 

Bildens huvudperson är Angela Merkel vars närvaro på tjugofemårsdagen för 

Berlinmurens fall i Le Monde uppmärksammas. Fotograf: Soeren Stache 22/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Då såväl kroppsspråk som blick liksom att huvudpersonen ej står i talarposition 

bakom podiet går denne miste om den maktbärande attribut som detta annars kan 

konnotera. Edström menar att kvinnor allt oftare framställs i mindre maktbärande 

positioner något som bildens komposition vittnar om (Edström, 2002, s. 25). Detta då 

talarstolen som attribut förstärker bildens ethos i sin trovärdighet vilket även 

huvudpersonens maktbärande kavaj anspelar på. Blicken nedåt skulle även kunna 

konnotera till en osäkerhet och gör huvudpersonen otillgänglig för betraktaren. Den 

osäkerhet som blicken för med sig anspelar på det mindre hotfulla uttrycket, något 

som Edström belyser är kvinnligt associerat (ibid). 
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 Kanske mest intressant är hur Le Monde har valt att porträttera Angela Merkel 

i sitt val av bild. Som Europas mäktigaste kvinna utstrålar hon i bilden inte sin 

faktiska maktposition medan flertalet andra tidningar i sin rapportering av samma 

evenemang valt att publicera bilder som snarare påvisar hennes roll som ledare. 

Huruvida detta är ett val grundat i en mer problematisk fransk-tysk relation eller en 

avspelning av tidningens politiska position förblir obesvarat. 

Denotativ beskrivning (Bild 4 - Le Monde) 

På bilden ser vi en man. Mannen är Francois 

Baroin som talar vid en kongress. Bilden är 

tagen ur ett parallellperspektiv ifrån ett 

medeldistansavstånd, tagit ifrån sidan. Han är 

placerad bakom ett vitt podium, som hans 

vänstra hand vilar på. Podiet är smyckat med 

logotyper och två mikrofoner. Med den lediga 

handen så gör han en gest där han med sammanfogande fingrar visar sin handflata till 

sin publik som är utanför bild. Åt dessa riktar han även sin blick. Bakgrunden är mörk 

med lila som inslag. Ur den mörka bakgrunden kan vi urskilja ett gustavianskt 

människohuvud, projekterat på den svarta väggen. Huvudpersonen är klädd i mörk 

kavaj och vit skjorta med en svart slips. Fotograf: Vincent Isore 27/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Bilden anspelar på manligt auktoritet och trovärdighet utifrån hans klädsamhet och 

podiet. Det distanserande avståndet och den bortvända blicken problematiserar det 

intima samspelet. Den frånvända blicken beskriver Edström som ett manligt fenomen 

(Edström, 2002, s. 25). Huvudpersonens gest konnoterar aktivitet genom sitt 

kontrollerande uttryck vilket oftast ses som ett manligt attribut, något som 

överensstämmer med Hirdmans studie (A, Hirdman, 2001, s. 49). Det självständiga 

uttrycket är även i enighet med Hagenlöfs studie om framställningen av mannen som 

tenderar att vara stark och självständig (Hagenlöf, 2008). 
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Denotativ beskrivning  (Bild 5 - Le Monde) 

Till höger i bilden ser vi en kvinna intill ett 

talarpodium. Kvinnan bär en mörkblå utstyrsel 

med långa armar. Runt hennes hals hänger ett 

längre guldigt smycke. Hennes hår är uppsatt. 

Bilden är tagen ur ett parallellperspektiv ifrån 

sidan, sett ur hennes vänstra axels position. 

Hennes huvud är vridet åt vänster vilket innebär 

att hon möter kameran med sin blick. Kvinnan har en neutral hållning med armarna i 

nittio graders lutning, ihållandes ett papper. Talarpodiet är även krönt med fyra 

stycken guldiga mikrofoner.  I bakgrunden skymtar vi ett trettiotal personer, samtliga 

iklädda kostym. Kvinnan på bilden är Simone Veil som närvarar i den franska 

riksdagen i sin kamp för att legalisera abort i Frankrike. Fotograf: Bernard Barbereau 

26/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Miljön konnoterar ett formellt sammanhang då vi i bakgrunden ser ett trettiotal 

personer iklädda kostym vilket konnoterar såväl formalitet som auktoritet. Av bildens 

ca trettio personer är dock enbart en kvinna, bortsett från huvudpersonen. Bilden 

vittnar således om ett manligt forum vilket styrker bildens maktbärande innehåll, 

något som strider mot Edström bild av att kvinnor ej synliggörs i maktbetonade 

miljöer (2002, s. 25). Då huvudpersonens väljer att vända blicken mot kameran så 

synliggörs hennes ögon och ansiktsuttryck till betraktaren vilket möjliggör en närmare 

relation. Även Edströms studie påvisar att kvinnor allt oftare har blicken vänd mot 

kameran (ibid). Huvudpersonens klädsel, med sin mörka och strikta karaktär, anspelar 

på den allvarsamhet och trovärdighet som män i samma situation allt som ofta 

besitter. Då personen i fråga vänder blicken mot kameran mister hon i aktivitetsgrad 

gentemot sin publik och förblir därmed passiv i bildens ögonblick, och detta stämmer 

överensstämmer med Olofssons resultat om passiva kvinnor (Olofsson, 2008). 

 Möjligen så vittnar valet av bild om det politiska ställningstagande som 

tidningen har i frågan rörande abort. Genom att uppvisa huvudpersonen och 

bakgrunden mer aktiv hade relationen mellan bild och artikel tett sig annorlunda. 
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Denotativ beskrivning (Bild 6 - Le Monde) 

Talarpersonen som vi också benämner som 

bildens huvudperson befinner sig utifrån 

betraktarens position i ett långdistansavstånd, 

taget ur ett parallellperspektiv. Bilden domineras 

av den röda färgen och en på fyra ställen i den 

återkommande rödvita flaggan som är Tunisiens. 

Huvudpersonen i bilden står vid ett podium, 

krönt med delvis en utav flaggorna och två mikrofoner. Huvudpersonen är klädd i 

uppknäppt kostym med vit skjorta och grön slips. I bilden syns även ett par andra 

personen av vilket två är i bildens framkant, strax framför fotografen. Personen till 

höger i bild är iklädd kostym och solglasögon med blicken riktad bort från talaren. 

Den andra personen till vänster är iklädd skjorta, slips och ovan detta en skyddsväst 

och i händerna håller personen ett automatvapen. Mannen på bilden är den enligt 

artikeln favoriserade presidentkandidaten, Beji Caid Essebi. Fotograf: Nicolas 

Faliqué 22/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Då bilden är tagen från ett längre avstånd så uppstår en distanserad relation till 

talespersonen. Det blir därmed svårt att avgöra vem som är bildens huvudfigur utan 

att läsa artikeln. Fokus för bilden blir annorlunda i och med att Le Monde publicerat 

en bild som fokuserar på de två säkerhetsvakter som snarare konnoterar en hotfull 

situation för presidentkandidaten. Vapnet förstärker denna konnotation. Bildens 

pathos får därmed en stor grad av allvarsamhet i sitt känsloanspråk. 

 Talespersonen kroppsspråk påvisar inte för någon aktivitet däremot kan vi 

genom hans ansiktsuttryck utläsa att han talar, vilket anspelar på den stereotypiska 

manliga bilden som ständigt aktiv. Blicken är otillgänglig för publiken och det skapas 

därmed en stor social distans till talarpersonen. Huvudpersonens maktposition ligger i 

linje med den uppmålade favoritskap som han bär i egenskap av presidentkandidat, 

som artikeln målar upp. 

*** 
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Nedan följer studiens bildanalys gällande material ur den svenska dagstidningen SvD. 

Denotativ beskrivning  (Bild 7 - SvD) 

Bildens huvudperson är en man. Bilden är tagen 

ur ett smalt grodperspektiv och vi befinner oss 

på ett medeldistansavstånd. Bilden är mörk i 

fråga om bakgrund och klädsel. Mannen bär en 

mörk kostym och slips samt en vit skjorta.  Hans 

armar är utsträcka lateralt med handflatorna 

vända mot varandra. Mannens ansikte är vänt 

mot kameran med blicken något åt sidan och vid ansiktet har han även en mikrofon. 

Han är positionerad bakom ett vitt podium som upptar en stor del utav bildens nedre 

del. Artikeln handlar om det enligt artikeln tveksamma beslut mannen på bilden, Jan 

Johansson, tagit i egenskap som SCA:s chef, i fråga om bolagets privatjet som denne 

använt i privata ärenden. Fotograf: David Magnusson 28/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Mannens kostym och hans nyttjande av podiet anspelar på bildens ethos genom sin 

grad av trovärdighet. Personens kroppsspråk, händernas positionering och dennes 

blick vittnar om en trygghet och självsäkerhet. Något som Hagenlöf menar påvisar är 

manligt förknippat (Hagenlöf, 2008). Bildens person förblir till stor del otillgänglig 

för betraktaren genom blickens riktning och avståndet till betraktaren. Edström 

påvisar hur mäns blick mer frekvent tenderar att vara vänd från kameran (Edström, 

2002, s. 25). Graden av aktivitet i bilden mejslas fram genom aktörens 

kroppsgestikulering men det neutrala ansiktsuttrycket påvisar en viss grad av 

passivitet även om han i sitt helhetsuttryck ter sig vara aktiv. Trots den kraftiga kritik 

som artikeln lyfter fram så gestaltas mannen med en trovärdig karaktär. 

Denotativ beskrivning  (Bild 8 - SvD) 

På bilden ser vi en kvinna klädd i grå kavaj med 

grön tröja under. Bilden är taget ur ett 

grodperspektiv och vi ser objektet ur ett 

medeldistansavstånd. Hennes överarmar är 

vilande mot sidan medan hennes underarmar 
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och händer gör en gestikulation halvt dolt bakom podiet. Talarpodiet som personen 

står bakom är blått och texten lyder ”European Commission”, en text som även 

återfinns i bildens bakgrund. Talarpersonens blick är riktad snett uppåt, från kameran 

sett. Kvinnan på bilden är den nyutnämnde konkurrenskommissionären, Margarethe 

Vestager, för EU som talar på europakommissionen. Fotograf: Thierry Monasse 

21/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Bildens huvudperson framställs i ett grodperspektiv som erbjuder att framställa 

huvudpersonen i en maktposition vilket även påvisas av podiets text som påvisar 

talarpersonens maktposition. Detta ligger i oenighet med Edströms resultat där 

kvinnor allt som oftast porträtteras ur ett ovanifrånperspektiv (Edström, 2002, s. 25). 

Huvudpersonen som har blicken vänd ifrån kameran försvårar relationen gentemot 

betraktaren vilket även förstärks utav avståndet till talaren, även detta ses som ett 

manligt förekommande fenomen (ibid). Kopplat till bildens ethos så förmedlar 

huvudpersonens klädsel i kombination med den kontext hon befinner sig i 

trovärdighet. Då hon är avvaktande i sin gestikulering och i sitt ansiktsuttryck anser vi 

att hon framställs som främst passiv. I linje med Olofssons studie så vittnar detta om 

ett för kvinnor vanligt förekommande framställning (Olofsson, 2008). Man bör vara 

medveten om att valet av bild har skett i ljuset av en artikel som presenterar 

problematik med hur man ska utveckla ett mer gynnsamt ekonomiskt läge för 

Stockholm som storstad i Europa vari Margarethe Vestager i relation till detta 

uppvisas som en dels passiv dels frånvarande figur med tanke på det ansvar hon i sin 

position kan ha i möjliggörande av målen rörande Stockholm. Man kan därmed tänka 

sig att valet av bild påvisar ett visst skuldbeläggande. 

Denotativ beskrivning (Bild 9 - SvD) 

På bilden ser vi en kvinna som står inför ett 

talarpodium. Vår huvudperson är iklädd mörk kavaj 

med en blå topp under och ett smycke kring halsen. 

Talarpodiet är klätt med en mikrofon. Talarpersonen är 

fotograferad i närbild, och tagen ur ett 

parallellperspektiv. Hennes högra hand ligger vilandes 

på podiet medan den vänstra används till att gestikulera. 
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Huvudpersonen fokus är vänt till vänster dit ansikte och blick är riktat. 

Talarpersonens mun är delvis öppen, med höjda ögonbryn. På bilden ser vi 

Magdalena Andersson som nyutsedd finansminister. Fotograf: Janerik Henriksson 

26/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Huvudpersonens klädsel i form utav en mörk kavaj anspelar på det manliga 

maktbärande attributet. Personens kroppsspråk och ansiktsuttryck vittnar om en aktiv 

handling utefter manliga attribut förklarade. Då ansiktet visas men blicken är vänd 

bortåt skapas det en distans med betraktaren som anspelar på den sociala relationen. 

Det såväl bortvända ansiktet och den till viss del aggressiva framtoningen i sitt 

kroppsspråk anspelar således på manligt associerade attribut som Edström redovisar i 

sin studie (Edström, 2002, s. 25). Artikeln berör den kritik som LO presenterat 

gentemot regeringen i fråga om att stimulera ekonomin med den nyligt presenterade 

budgeten för 2015. Den avvisande känslan som finansministern uppvisar vittnar om 

ett ställningstagande som förstärker bilden gällande, enligt LO, felprioriteringar i 

budgeten. 

Denotativ beskrivning  (Bild 10 - SvD) 

På bilden ser vi en man. Han är 

placerad bakom ett talarpodium 

krönt med loggan för New Yorks 

universitet. Bilden är tagen från ett 

parallellperspektiv och från lång 

distans. Bakom talarpersonen står ett 

flertal olika flaggor, två fåtöljer, samt ett stort porträtt. Vi ser även en blomsterprydd 

kakelugn. På bilden ser vi även ett flertal andra personer vars fokus är vänt mot 

mannen bakom podiet. Talarpersonen talar in i mikrofonen som är placerad på podiet 

och gestikulerar med sina båda armar med handflatorna, lätt kupade, i axelhöjd, 

vinklade mot varandra. Bilden är delvis svartvit. Talarpersonen är Sveriges nyvalde 

statsminister Stefan Löfven som, då bilden är tagen, är ute på en turné i USA. 

Fotograf: Linus Sundahl Djerf 21/11/14 
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Konnotativ beskrivning 

Mannens kostym, liksom bildens övergripande maktbetonade miljö gör anspråk på en 

mycket hög grad av trovärdighet och således bildens ethos. Bland annat ser vi ett stort 

porträtt av en man iklädd kostym, universitets logga på talarpodiet samt flertalet 

flaggor som tillsammans konnoterar till en prestigefylld miljö. Denna maktbetonade 

miljö är något som Edström visar i sitt resultat är manligt associerat (Edström, 2002, 

s. 25). Huvudpersonen påvisar en aktivitet då såväl det självsäkra kroppsspråket i 

kombination med ansiktsuttryckets grad av aktivitet. Aktiviteten ligger i linje med 

Olofsson där män allt som oftast är aktiva (Olofsson, 2008). Bildens avstånd och 

vinkel anspelar på ett distanserat och socialt tilltal. Bildens breda perspektiv nedtonar 

huvudpersonens självklara roll och istället vänds fokus till den färgade delen av 

bilden där den svenska flaggan upptar större delen av bildutrymmet. Då bildens 

övriga del är svartvit så får man känslan av ett ålderdomligt eller traditionellt pathos 

som kan hävda den traditionella socialdemokratin eller, hur tidningens politiska 

riktning lutar, en omodern socialdemokrati. Faktum är att Svenska Dagbladet 

tidningstryckning sker med en svartvit vänstersida och en färgad högersida. Detta 

lämnar slumpen som en möjlig faktor till bildens utseende men samtidigt ställer vi oss 

frågande om huruvida man medveten förstorat bilden till den grad att svenska flaggan 

hamnat på den färgade sidan, vilket bidrar till att ge denna effekt. 

Denotativ beskrivning  (Bild 11 - SvD) 

På bilden ser vi en man i en 

talarsituation. Denne står bakom en 

dator med en mikrofon fäst via ena örat. 

Mannen är iklädd kavaj med en grå tröja 

under samt en ljus, i kragen, uppknäppt 

skjorta som han bär under tröjan. På 

kavajen bär mannen en form av 

namnbricka. Mannens högra hand används till att gestikulera i form utav en knuten 

näve medan den vänstra är ur bild. Talarpersonens kropp och blick är riktad något åt 

sidan om kameran. Bildens bakgrund utgörs av ett ljust fotografi på en folksamling. 

Bilden är tagen ur ett medeldistansavstånd och ur ett parallellperspektiv. Mannen på 
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bilden är Martin Andersson, generaldirektör på finansinspektionen, närvarande vid 

Svenska Dagbladets Näringslivs finansiella forum. Fotograf: Lars Pehrson 27/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Den uppknäppta kavajen konnoterar till en lättsam framställning i relation till bildens 

trovärdighet och således bildens ethos, vilket är en anspelning på huvudpersonens 

maktposition. Mannens knutna näve konnoterar till en beslutsamhet vilket även 

vittnar om en pågående aktivitet. Näven konnoterar en kraftfullhet som är vanligt 

associerat med män enligt Edströms studie (Edström, 2005, s. 25). Huvudpersonens 

blick är inte direkt vinklad mot kameran vilket skapar en distans till betraktaren. 

Mannens klädsel står i kontrast till den kontext i vilken han talar som i relation till de 

andra bilder närvarande i uppsatsen inte vittnar om samma tunga politiska arena. 

Denotativ beskrivning (Bild 12 - SvD) 

På den svartvita bilden ser vi en kvinna. Bilden 

som är en närbild är tagen ur ett 

parallellperspektiv. I bakgrunden av bilden syns 

ett fotografi av en blomma. Personen på bilden 

bär en kavaj och under denna en randig, knäppt, 

skjorta. På kavajen har hon en namnbricka och 

runt hennes hals hänger ett par glasögon. Intill hennes ansikte har hon fäst en 

mikrofon. Hennes ansikte och blick är vänt åt sin högra sida. Hennes ansikte präglas 

av ett svagt leende med stängda läppar. Kvinnan på bilden är Ingrid Bonde, 

Vattenfalls vice VD. Fotograf: Lars Pehrson 27/11/14 

Konnotativ beskrivning 

Den knäppta skjortkragen och knäppta kavajen tillsammans med namnbrickan 

påverkar personens höga trovärdighet och därmed bildens ethos. Personens bortvända 

blick skapar en viss distans till betraktaren, vilket är manligt förekommande i enlighet 

med Edströms studie (2002, s. 25). Då huvudpersonens ansiktsuttryck konnoterar till 

ett leende påverkar bilden pathos i fråga om lättsamhet, leendet som tenderar att vara 

närvarande då kvinnor avporträtteras vilket Gustafsson och Pettersson redovisar i sin 

studie (2008).  

 Då personen i fråga uppvisar en avsaknad av synbart kroppsspråk i samband 

med det avvaktande ansiktsuttrycket konnoterar bilden passivitet å huvudpersonens 
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vägnar. Något som även detta är kvinnligt förbehållet i enlighet med Olofssons 

resultat (Olofsson, 2008). Det ser ut som hon är i en lyssnade position vilket således 

blir anmärkningsvärt med tanke på hennes maktposition som vice VD och kvinna. 

Artikeln täcker den kritik som väckts mot Vattenfall i och med dels de uteblivna 

utbetalningarna till statskassan dels det misslyckade Nuon-köpet. Artikeln märker 

vidare hur Bonde är avvisande i sina svar gällande vidare utbetalningar till staten 

vilket bör ses i kontrast till valet av bild där vi ser en frånvaro hos huvudpersonen 

som förstärker den bild som artikeln målar upp. 

Kapitel IV - Analys & Diskussion 

I detta kapitel redovisar vi en sammanställning av bildanalysen och vi vill här göra en 

övergripande kartläggning över i vilken utsträckning som respektive variabel ter sig 

genusbunden samt vilka skillnader vi kan se tidningarna emellan. Vi följer detta med 

en diskussion kring studien. 

4.1 RESULTATANALYS 
Gällande bildernas vinkel uppvisas ingen tydlig differentiering vad beträffar den 

avporträtterades kön vilket ligger i linje med vad tidigare forskning påvisar. Detta då 

bilderna i elva av tolv fall är tagna ur ett parallellperspektiv. Detta överensstämmer 

med det resultat som Fagerlund och Linder (2012) påvisar i fråga om vilket perspektiv 

som är det mest vanligt förekommande. Det finns en viss överrensstämmelse mellan 

det avstånd som bilderna är tagna på och huvudpersonens könstillhörighet. Män 

tenderar till att avporträtteras ur ett mer distanserat avstånd medan kvinnor i vissa fall 

förekommer i närbild, vilket ligger i linje med Hirdmans redogörelse kring avståndets 

betydelse i sin könsliga tillhörighet (A, Hirdman, 2001, s. 48). 

 Beträffande aktivitetsnivån i bilderna ser vi en framträdande genusprofil i 

relation till den avporträtterades kön, vilket också är den mest tydliga genusbundna 

variabeln. Samtliga män i bilderna uppvisar någon form av aktivitet ofta genom ett 

aktivt kroppsspråk. I fem av sex fall gestaltas kvinnorna däremot som passiva, där det 

också finns ett tydligt samband med ett obefintligt kroppsspråk. Detta resultat ligger i 

linje med Olofssons studie där män är aktiva och kvinnor passiva (Olofsson, 2008). 

Detta påvisas även i det hirdmanska tankesättet där mannen i relation till kvinnan 
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framställs som den aktiva (Y, Hirdman, 1997, s. 60). I de undersökta bilderna kan 

man identifiera ett kroppsspråk som i relation till tidigare forskning bekräftar bilden 

av att män tenderar att framställas i mer självsäkra poseringar än kvinnor vilket även 

Hagenlöf (2008) påvisar. 

 Även framställandet utav personernas riktade blickar och leenden påvisar ett 

genusbundet mönster. Två av sex kvinnor påvisar ett för mannen förbehållet 

karaktärsdrag i fråga om leende och blick, männen däremot efterlever i fem av sex fall 

den genusbundna föreställningen om manliga blickar. Att le eller att se in i kameran 

förblir därmed ett kvinnligt associerat attribut då majoriteten av kvinnor och inga män 

ler eller ser in i kameran, på de bilder som tidningarna valt att publicera under 

studerad period. Detta överrensstämmer med Edströms studie från 2002 som påvisar 

hur män tenderar att ha sin blick vänd från kameran. Gällande det kvinnliga 

förbehållna leendet och den manliga allvarsamheten ligger vår studie i korrelation 

med Gustafsson och Petterssons resultat från 2008. 

 Då det kommer till huruvida personen på bilden framställs i en maktbetonad 

kontext ser vi att hälften av männen framställs i denna miljö i jämförelse i med en 

sjättedel av kvinnorna. Detta påvisar den förfördelning som kvinnorna erfar i relation 

till männen vid dessa sammanhang vilket ligger i linje med vad Anevskas och Nobers 

studie från 2011 som påvisar att män allt som oftast framställs i maktbetonade 

kontexter. På flertalet bilder ser vi tydliga mönster gällande huruvida en bild 

avspeglar genusbundna attribut. I elva av tolv bilder uppvisas en tydlig 

genusframställning. Med detta menar vi att bildens huvudpersons kön allt som oftast 

förknippas med de genusbundna variabler som vi tidigare presenterat, alltså: vinkel, 

avstånd, passivitet/aktivitet, blick och leende, maktbärande kontext och kroppsspråk. I 

jämförelse med Edströms studie från 2006 som påvisar att kvinnor i maktpositioner 

just framställs som makthavare snarare än kvinnor vill vi med utgångspunkt i vår 

studie hävda motsatsen (Edström, M. 2006. s. 204-207). Vi menar alltså att man kan 

identifiera en viss könsmärkning utifrån de bilder på de såväl manliga som kvinnliga 

makthavarna som publicerats. 

 Vi ser att vissa variabler är mer påtagliga i sin könsanknytning medan vissa 

andra ter sig mer neutrala. I samtliga bilder på män finner vi att alla variabelvärden är 

neutrala eller manligt betingade vilket ger en helhetsupplevelse som anspelar på den 

föreställning som är manligt förbunden. I analysen av de kvinnliga bilderna finner vi 
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att en av de sex bilder har överhängande manligt förknippade variabelvärden, såsom 

fallet med bild nr. nio, Magdalena Andersson. Hon är aktiv, har ett manligt associerat 

kroppsspråk samt bortvänd och frånvarande blick. Kvinnor tenderar att i ett antal 

gånger tillskrivas attribut som anses manliga exempelvis återfinns det kvinnor som är 

aktiva eller fotograferade ur ett grodperspektiv. Däremot finner vi aldrig en man vara 

passiv eller fotograferad med ett leende, vilket således skulle kunna anspela på 

kvinnliga framställningar. Således förstärks de manliga attributen som norm i enighet 

med genussystemet. 

 Övergripande ser vi således en stor differentiering könen emellan där de 

bilderna med en man presenteras med övergripande manliga variabler och bilderna 

med kvinnor presenteras med övergripande kvinnliga eller neutrala variabler. Detta 

bekräftar Fagerlund & Linders studie som likaså påvisar en könsbunden 

differentiering (2012). Ungefär hälften av alla variabler går ej att tillskriva manligt 

eller kvinnligt å förblir därmed neutrala i sin framställning. Detta gäller såväl bilderna 

på män som kvinnor. 

*** 

Då vi gör en uppdelning mellan fransk och svensk media finner vi en betydande 

skillnad gällande framställandet av genus rörande manliga attribut. I fransk media 

finner vi att män tillskrivs manliga variabelvärden i fyra gånger så stor utsträckning 

som kvinnor. I svensk media så är denna differentiering betydligt mindre. Här 

porträtteras män i ca dubbelt så stor utsträckning som kvinnan med manliga 

genusbundna variabler. I svensk media skildras kvinnor med fler variabelvärden som 

är manligt betingade till skillnad från i fransk media. Den manliga 

reproduktionsfaktorn i det svenska mediet är därmed avsevärt mindre i jämförelse 

med den franska som i sin tur påvisar en större differentiering avseende könens 

framställning. Med manlig reproduktionsfaktor menar vi förhållandet mellan hur män 

och kvinnor framställs med manliga variabelvärden. 
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Vi presenterar här nedan sammanställningen av variablerna i den tabell som 

presenterades under operationaliseringskapitlet. Siffrorna anger bildens nummer och 

färgen huruvida bilden är av en man eller kvinna, där rött påvisar en bild på en kvinna 

och blått en bild på en man. Detta för att tydliggöra åtskillnaden och differentieringen 

könen emellan. För att utkristallisera skillnaden mellan svensk och fransk tidning bör 

man ha i åtanke att bild 1-6 är ur Le Monde, 7-12 är därmed ur Svenska Dagbladet. 

 Manligt Neutralt Kvinnligt 

Vinkel 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 - 

Avstånd 4, 5, 6, 10 1, 2, 3, 7, 8, 11 9, 12 

Kroppsspråk 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 3, 5, 6, 8, 12  

Aktivitetsgrad 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 - 1, 3, 5, 8, 12 

Blick/leende 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 6 1, 3, 5, 12  

Kontext 2, 5, 6, 10 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12  

 

4.2 DISKUSSION 
Utifrån vår sammanställning av vår bildanalys ser vi en uppsättning mönster som 

bekräftar det hirdmanska genussystemet och som utifrån dikotomin påvisar en 

differentiering av de olika könen grundat i de föreställningar som råder. Således ser vi 

hur media agerar som drivande reproducerande kraft i fråga om dessa föreställningar. 

Detta ligger i linje med de resultat som Engström påvisar gällande den makt som 

tidningarnas redaktioner innehar i och med den kontroll de har över det publicerade 

materialet liksom de tankemönster som existerar i samhället (Engström, E. 2008. s. 

241-243). Faktum är att de bilder som har publicerats i tidningen har valts ut av någon 

som vill framställa denna person på ett speciellt vis, detta kan te sig bland annat 

situationsbundet. En specifik situation rättfärdigar inte att man väljer att avbilda en 

person eller ett visst kön på ett underordnat sätt. Exempelvis ifrågasätter vi hur det 

kommer sig att männen i stor utsträckning har avporträtterats då de är mitt i en aktiv 

rörelse och gärna förstärkt av ett auktoritärt kroppsspråk. Vår bildanalys har uppvisat 

att det uppenbarligen väljs olika typer av bilder för de olika könen som påvisar eller 

saknar vissa egenskaper som i sin tur bidrar till att förstärka könens ställning i 

genussystemet. Detta resulterar i en problematik då det är svårt att svara på huruvida 
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detta är omedvetna val av tidningarnas redaktioner då dessa föreställningar kring 

manligt och kvinnligt är inpräntat i vårt tankemönster. Det har säkerligen tagits minst 

lika många bilder av kvinnorna i aktiv position men ändå publicerar man bilder som 

speglar kvinnorna passivt. För att hindra rådande genusbundna reproduktioner och 

följa de riktlinjer som FN har utstakat krävs det en ökad medvetenhet hos våra 

medier, i syfte att öka jämställdheten i framställandet av olika individer oberoende av 

kön.  

 Värt att nämna är att samtliga bilder vi har studerat är tagna av manliga 

fotografer men ansvaret för vilka bilder som publiceras är inte upp till dessa. Då det i 

slutändan alltid är ansvarig utgivare som bär ansvaret. Dock kvarstår det en 

problematik rörande hur och när bilden tas och hur föreställningar kring kön formar 

denna process. Vid flertalet tillfällen pratar vi om talespersonens ethos och 

trovärdighet kopplat till personens klädsel, detta tenderar till att vara aningen 

substanslöst då sammanhanget kräver en form av klädsel. Dessutom kan inte 

fotografen påverka valet av klädsel på huvudpersonerna. Däremot finner vi vinning i 

att nyttja studerandet av bildens ethos genom att titta på övriga meningsbärande 

attribut såsom namnskyltar, logotyper etc. 

 Ur ett jämställdhetsperspektiv går det att diskutera huruvida det är den 

neutrala framställningen som bör vara normen framför den att kvinnor ska framställas 

med manliga attribut. Historiskt givet har såväl den politiska som den näringsidkande 

arenan varit uteslutande manliga forum. Ur ett genusperspektiv kan den kvinnliga 

närvaron i dessa sammanhang tolkas som relativt ny och därför har kvinnorna tvingats 

att assimileras in i den manliga kontexten. Detta återspeglas inte minst i personernas 

klädsel som allt som oftast utgörs av strikta kostymer eller kavajer. I syfte att framstå 

som trovärdiga krävs det att kvinnor följer den heteronormativa normen och som i 

genussystemet just är definierat utifrån det manliga. I linje med detta ser vi också 

kvinnor som är allvarliga med gestikulerande rörelser, allt för att anpassa sig efter 

gällande normer i syfte att framstå som trovärdig i denna manligt maktbetonade 

kontext. 
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Kapitel V - Slutsats 

5.1 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNINGARNA 
Vårt syfte med den här studien har varit att studera, ur ett genusperspektiv, hur 

makthavare i talarsituationer framställs i medier genom en bildanalys av tidningarna 

Le Monde och Svenska Dagbladet. Vi kommer nedan presentera de svar som studien 

har frambringat. 

För frågan gällande hur medierna reproducerar föreställningar som är kopplade till 

kön har vi kunnat visa på hur det finns en skillnad mellan hur medierna avporträtterar 

könen vilket bekräftar de föreställningar som finns gällande könen i samhället. Vi ser 

att de männen som vi studerat alltid avporträtteras i en neutral eller manlig 

framställning. De manliga variabelvärdena som vi tidigare redovisat förekommer i 

stort sett samma utsträckning som de neutrala. Mest anmärkningsvärt är hur de 

kvinnliga variablerna på de manliga huvudpersonerna lyser med sin totala frånvaro, 

vilket befäster dikotomin gällande det manliga könet. I våra bildanalyser återfinns 

aldrig en passiv eller leendes man.  

 Kvinnor avporträtteras mer inkonsekvent i relation till de olika 

föreställningarna som finns kring kvinnor. Den neutrala framställningen är främst 

representerad följt av den kvinnliga. Minst förekommande men ändå förekommande 

är det manliga uttryckssättet för de kvinnliga huvudpersonerna. Det återfinns alltså 

kvinnor som är fotograferade ur ett grodperspektiv eller som uppvisar en 

aktivitetsgrad på bilden. Detta vittnar om en uppluckrad dikotomi i fråga om 

föreställningar om kvinnor som inte enbart måste framställas som en direkt motpol till 

mannen utan kan tillskrivas egenskaper som är manligt betingat. Vi ser alltså här en 

delvis uppluckring av det hirdmanska genuskontrakt i och med kvinnornas dynamiska 

framställning. 

 Problematiken kring vilka bilder som tas och sedan publiceras i respektive 

tidning är i högsta grad relevant för att utkristallisera tidningarnas ansvar i fråga om 

hur könen framställs i medier. Vi har kunnat påvisa en differentiering könen emellan i 

vår studie som överrensstämmer med det som tidigare forskning har uppvisat på 

området, specifikt förbundet med genussystemets dikotomi. 
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Huruvida man kan utkristallisera en differentiering tidningarna emellan har vi i vår 

studie visat på hur den franska tidningen Le Monde i högre grad bidrar till en 

reproduktion av genus som bekräftar den manliga överordnanden som är rådande i 

genussystemet i jämförelse med SvD. Vi finner att SvD i större utsträckning publicerar 

material som framställer manliga personer mer neutralt än sin franska motsvarighet. I 

Le Monde framställs män allt mer ofta med manliga attribut. Gemensamt för de båda 

ländernas tidningar är dock att manliga personer aldrig avporträtteras utifrån 

kvinnliga föreställningar. 

 Vidare finner vi att kvinnor i SvD framställs med fler manliga attribut i 

förhållande till den franska tidningen där kvinnor mer sällan framställs som sådan. Le 

Monde gestaltar kvinnan neutralt mer frekvent än SvD. Gemensamt för båda 

tidningarna är att kvinnorna i lika stor utsträckning tillskrivs kvinnliga variabelvärden. 

5.2 VIDARE FORSKNING 
Med vårt resultat i åtanke finns det vissa områden som vi anser hade varit av yttersta 

intresse att vidare studera. Vi frågade oss själva flertalet gånger under studiens gång 

huruvida journalistkårens eget medvetande i bildvalet påverkar till reproduktion och 

produktion av genus. Att göra en studie riktad mot såväl fotografer som tidningarnas 

redaktörer och således få en samlad förståelse hur bildurvalsprocessen går tillvägar 

anser vi vara underlag för framtida studier för att synliggöra huruvida det finns en 

medvetenhet gällande framställandet av könen. 

Vi ser även möjligheten med att studera bilder och representation av kvinnor och män 

med samma analysverktyg som vi nyttjat ovan fast denna gång ur ett mycket längre 

perspektiv. Att med samma operationalisering och verktyg hade vi kunnat skapa oss 

en större helhetssyn i hur framställandet av kvinnor och män ser ut över en längre 

tidsperiod. 

5.3 IMPLEMENTERING I SKOLAN 
Med utgångspunkt i samhällskunskapsämnets riktlinjer belyser vi den relevans som 

media som maktbärare har i fråga om konstruktioner av kön (Skolverket, 2011). Vi 

anser att vårt analysverktyg hade fungerat som ett stöd i undervisningen för eleverna 

för att synliggöra könskonstruktioner i massmedier. 
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