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SAMMANDRAG  

I denna studie används en kvantitativ metod för att undersöka hur kvinnliga och manliga 

politiker avbildas i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 

tidsperioden 26/8 - 9/9–2018. Politikerna som studien fokuserar är Annie Lööf, Ebba Busch 

Thor, Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Undersökningen utgår ifrån Anja Hirdmans teori om 

hur män och kvinnor avbildas utifrån sitt kön i förhållande till kategorierna blicken, leende, 

handrörelser och kameravinkel. Resultatet visar att kvinnor och män blir avbildade olika 

beroende på sitt kön på så sätt att de framställs olika inom kategorierna. Undersökningen visar 

samtidigt att könsskillnaderna är mer tydliga vad gäller leende, blick och handrörelser än 

kameravinkel. En slutsats är att teorin om att kvinnor och män framställs olika även kan 

appliceras på kvinnliga och manliga politiker.   
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1 INLEDNING  

1.1 Introduktion 

 

Män och kvinnor förväntas att agera och existera för olika angelägenheter. Förklaringen till 

det är oftast att könet förknippas med olika egenskaper. Män anses vara starka och kvinnor 

anses vara omhändertagande. En ytterligare egenskap som traditionellt kopplas ihop med män 

är ledarskap. Manliga ledare anses vara stabila, aggressiva, handlingskraftiga och trygga. 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 204) Kvinnliga ledare däremot har krav på sig att 

uppfylla den stereotypiska bilden av kvinnan: att vara moderlig och omhändertagande men 

samtidigt också vara en ledare. Det finns därför andra förväntningar på kvinnliga ledare än 

manliga ledare, till exempel förväntas det att kvinnor ska vara bra på att hantera relationer och 

vara empatiska. När kvinnor inte uppfyller den rollen blir de oftast hårt kritiserade.  (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003, s. 211) 

Dessa stereotypiska uppfattningar om kvinnors ledarskap återkommer också när det gäller 

politiskt ledarskap. Att vara en ledande politiker och kvinna innebär att du har andra krav på 

dig än vad manliga politiker har. Förutom att de vara kompetenta, intellektuella och sociala 

måste kvinnor även visa upp en mjukare sida av sig själva. De ska dessutom kunna visa en 

”okvinnlig” sida genom att till exempel inte låta en graviditet vara i vägen för sitt ledarskap. 

På grund av att kvinnor i ledande positioner har andra krav på sig än männen leder det till att 

det blir ett demokratiskt grundläggande problem. Att ledande kvinnor behöver lyckas och 

prestera mer och på flera olika områden leder det till att flera misslyckas då de kritiseras allt 

hårdare. (Stenberg, 2018)  

Orättvisorna kopplat till kön återspeglar sig även i medierna. Rättviseförmedlingen är en 

organisation som varje år tar fram en rapport som mäter jämställdheten i svenska 

nyhetsmedier. Av rapporten 2018 framgår det att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i 

tv, radio och tidningar. I 32,1 procent av fallen är det kvinnor som uttalar sig i svenska 

nyhetsmedier och i 67,7 procent av fallen är det män. Könsfördelningen har blivit lite bättre 

än tidigare år men skillnaden är såpass liten att det knappt är värt att nämna. 

(Rättviseförmedlingen, 2018)  
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Anledningen till att det är värt att titta på hur könsfördelningen ser ut är på grund av att det 

eventuellt kan ge en skev bild av hur svenska samhället ser ut. Människor framställs olika i 

nyhetsmedier vilket leder till förutfattande meningar, skapandet av normer och stereotyper 

som kan bidra till diskriminering. (Rättviseförmedlingen, 2018)  

Aalberg och Strömbäck har forskat inom media och menar att forskare har konstaterat att det 

är vanligare att journalister använder sig av politiska män med makt som källor i intervjuer än 

att använda sig av politiska kvinnor. Internationell forskning visar också att media bemöter 

kvinnliga politiker annorlunda än hur de möter manliga politiker. Detta visar sig till exempel 

genom vilka frågor som ställs till kvinnliga politiker, ofta får de frågor om välfärd eller 

politiska frågor som handlar om barn och familj. Studier har även visat att kvinnliga politiker 

blir mer utvärderade på ett negativt sätt än män. Detta sker till exempel genom att kvinnor blir 

mer kritiserade för sitt utseende och sitt personliga liv. (Aalberg & Strömbäck, 2011) 

Att studera bilder i media utifrån ett genusperspektiv är ett relativt outforskat område i 

Sverige. (Jarlbro, 2013) Trots att genus är något som skapas i alla bilder. Varje fotograf, 

reporter och bildchef bär ett ansvar om hur bilder kan uppfattas utifrån de stereotypiska 

uppfattningarna om manligt och kvinnligt. De väljer eller kan påverka hur den avbildade ska 

synas genom att bestämma vinkel, pose, kroppsspråk eller hållning. En fotograf ansvarar 

också för ljuset, miljön, blickfånget och placering. Det sista steget för en fotograf är att 

bestämma vilken bild som ska användas för publicering. Det är därför intressant att ställa sig 

frågan om varför just den bilden används och inte någon annan. (Jarlbro, 2013, s. 65)  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med min uppsats är att utifrån ett genusperspektiv undersöka Annie Lööf, Ebba Busch 

Thor, Stefan Löfven och Ulf Kristersson framställs bildmässigt i Expressen, Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter under tidsperioden 26/8 - 9/9–2018.  

 

Frågeställning: 

 

1. I vilken utsträckning framställs dessa politiker på ett könsstereotypt sätt som svarar 

mot traditionella och olika förväntningar på män respektive kvinnor? 
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2.  TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Genusteori 

Begreppet genus används för att förstå sexism, kön och sexualitet. Ordet genus härstammar 

från latin där det betyder stam, slag, kön med mera, men kom till Sverige genom det engelska 

begreppet ”gender”. Syftet med begreppet är att belysa att människor inte föds till kvinna eller 

man utan att könet skapas till det genom den sociala konstruktionen. Det är också vanligt att 

begreppet används för att framhålla det föränderliga i maskulinitet och femininet. 

Genusforskningens centralaste begrepp är kön och genus. Det handlar om att förstå relationen 

mellan motsatsparen manligt/kvinnligt, man/kvinna och maskulint/feminint. Genus och kön 

används genom olika aspekter både som sorterings principer för individer och för att förstå 

olika fenomen som sociala, kulturella, politiska och biologiska. Det används också som ett 

analytiskt instrument för att kunna tyda olika mönster och avläsa innebörder. Maskulinitet och 

femininitet är ord som förändras över tid och vad vi menar med det är inte alltid självklart. 

Orden används oftast för att beskriva dem strukturer och funktioner könen tilldelats och vilka 

maktstrukturer som råder. (Dahl, 2016)  

 

2.2 Genusperspektiv och bilder  

 

Redan 1974 publicerades Anne Lindéns artikel ”Att leta efter kvinnobilder” som en del av 

artikelserien ”Kvinnokultur – finns den?”. Frågan Lindén ställde sig var ”Längtar du efter 

andra kvinnobilder än de du ser i reklamen och tidningarna? Sanna bilder som skildrar vår 

verklighet, våra liv och erfarenheter, vår fantasi, glädje och vardagsvreda?”. Lindén var 

tidigare känd för Grupp 8:s affischer, flygblad och Kvinnobulletinens sidor. Hon menade nu 

på att hon var kritiskt till både sina egna verk men även andras. Med sin artikel ville hon 

belysa vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till hur kvinnor framställs på bild. Hon 

menade att det inte fanns några ”sanna” bilder på kvinnor. (Isaksson, 2007, ss. 195-196)  

De kvinnobilder som idag möter oss överallt, från finkulturens konst och romaner till massmedia och 

reklam är männens bilder: kvinnor som sexobjekt, mödrar, makor och skira-sköra varelser. Därför 

känns det viktigt att visa motbilder, våra bilder. (Isaksson, 2007, s. 196) 
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Genom att belysa problemet hur kvinnor framställs på bild ville Linden och andra skapa 

alternativ till hur kvinnor framställdes och gestaltades. Målet var att få en mer 

verklighetsanknuten och realistisk bild av vad det innebär att vara kvinna. Som skulle spegla 

kvinnors verklighet och inte männens. (Isaksson, 2007, ss. 197-198) Det var också viktigt 

utifrån vad som uppfattades vara kvinnligt och kvinnlighet. Det kvinnokulturella projektet 

ville frigöra sig ifrån vad de stereotypiska uppfattningarna kring kvinnlighet och kvinnligt 

var. Istället skulle det skapas en egen identitet fäst i kvinnors egna upplevelser och inte 

patriarkatets uppfattningar om vad kvinnlighet är. (Isaksson, 2007, s. 199)   

I medie- och kommunikationsvetaren Anja Hirdmans doktorsavhandling ”Tilltalande bilder: 

genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och FIB-aktuellt” lyfter Hirdman upp hur 

kvinnor oftast blir porträtterade på bild. Hon menar att kameravinkeln har en stor betydelse i 

hur betraktaren uppfattar personen på fotot. Är bilden tagen i en ovanifrån-vinkel uppfattas 

personen oftast som liten. Men är bilden tagen i en underifrån-vinkel uppfattas personen som 

stor. När bilden är tagen ovanifrån symboliserar det att betraktaren har makt över den som 

visas, till skillnad från om bilden är tagen underifrån då den som porträtterats ges högre 

position. Är bilden tagen rakt framifrån hamnar betraktaren och den avbildade i jämbördig 

nivå, vilket också är det vanligaste sättet inom pressjournalistiken. (Hirdman, 2006, s. 49) 

Maria Edström, medie- och kommunikationsforskare, menar att bildval och vinklar kan 

förstärka och förstora differensen som råder mellan män och kvinnor i ledande positioner. 

Oftast framställs männen kraftfulla genom att fotograferas underifrån medans kvinnorna 

framställs som minde maktbetonade genom att fotograferas ovanifrån. (Edström, 2002, s. 25) 

Anja Hirdman lyfter även upp att kroppsspråket har en stor betydelse i hur betraktaren 

uppfattar den avbildade. Genom kroppsspråket kan betraktaren tyda hur den avbildades 

känslotillstånd är, till exempel sorg, lycka, allvar eller upphetsning. (Hirdman, 2006, s. 49)  

Handrörelser på en bild kan sägas uttrycka kraft, kontroll och engagemang, men kan också 

symbolisera eftertänksamhet, allvar och koncentration. Sådana poser är, menar Hirdman 

oftast förknippade till män. Likaså har män oftast en bortvänd blick som symboliserar deras 

”upptagenhet”. Kvinnor däremot är oftast stillasittande med ett leende som framställer dem 

som oproblematiska och lättillgängliga. Ett leende kan ses som ett välkomnande som ger 

uttryck efter en längtan och gemenskap. (Hirdman, 2006, s. 49) Maria Edström menar att ett 

leende också kan få kvinnan att framstå som mindre farlig. Ett leende bekräftar kvinnligheten 

och gör kvinnor mindre hotfulla. (Edström, 2002, s. 25) 
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Gunilla Jarlbro professor i medie- och kommunikationsvetenskap skriver även hon om den 

problematiken med hur kvinnor representeras i medierna. Jarlbro lyfter fram en brittiskstudie i 

vilken kvinnliga politiker intervjuats om hur de uppfattar mediebevakningen av dem som 

politiker. Studien omfattade 22 medlemmar i parlamentet där de intervjuade kvinnorna 

nämner hur de alltid inom media nämns med ålder, klädval, civil status och nästan aldrig hur 

deras politiska åsikter nämns. Till skillnad från deras manliga kollegor som aldrig nämns 

utifrån hur de ser ut och där fokus istället ligger på deras politiska åsikter. Flera forskare 

instämmer med studien om att politiska män och kvinnor gestaltas olika i media. Kvinnor 

inom politiken framställs ofta som fru eller mor medan de manliga politikerna oftast beskrivs 

i egenskap av sitt yrke.  Detta kan leda till att manliga och kvinnliga politiker uppfattas 

orättvist. (Jarlbro, 2013, s. 51)  

Gunilla Jarlbro presenterar två bilder på politiker, den ena på Fredrik Reinfeldt och den andra 

på Annie Lööf. Fredrik Reinfeldt ser allvarlig ut och gestikulerar med händerna som att han 

talar om något viktigt. Medans Annie Lööf ler in i kameran och matchar klänningen med 

blommorna i bakgrunden. Jarlbro menar att vi bör ställa oss fyra frågor när vi tittar på 

bilderna på politikerna: 1. Vem av ministrarna verkar veta vad de pratar om? 2. Vem får du 

mest förtroende för? 3. Om du inte visste vilka de två politikerna var, vad hade du då trott de 

arbetade med? 4. Vem ser ut att vara mest handlingskraftig? (Jarlbro, 2013, s. 65)  

2.3 Tidigare forskning om kvinnors politiska ledarskap 

Kvinnliga politiska ledare har stått inför delvis andra utmaningar än manliga politiska ledare. 

Det har funnits både kulturella och strukturella hinder för kvinnliga politiska ledare när de 

kräver politiska förändringar. Detta har visat sig bland annat genom mediabevakning, att när 

en kvinnlig politiker begår ett misstag får det mer publicitet. Det visar sig också genom att 

kvinnliga politiker får lämna sina positioner vid misstag oftare än vad män i samma situation 

får göra. Det kan bero på att politiska partier fortfarande domineras av manliga värderingar 

och erfarenheter, och struktureras därefter. På grund av det behöver kvinnliga politiker 

strategier för att kunna uppfylla sina mål.  (Gustfsson & Kolam, 2008)  

Forskare har under lång tid försökt att förstå varför kvinnor är underrepresenterade på 

politiska positioner. En förklaring som bland annat Schneider och Bos (2014) lyfter fram 

handlar om väljarnas förväntningar på de egenskaper en politisk ledare ska besitta. Dessa 
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egenskaper faller ofta utanför ramen för hur en kvinnlig politiker uppfattas, exempelvis kan 

en väljare förvänta sig att en kvinnlig politiker ska vara sympatisk för att de tror att kvinnor 

överlag är det. Något som också tycks påverka kvinnliga politiker negativt är att begreppet 

ledare faller in under vad människor uppfattar som maskulint och när en kvinna tar sig ann 

rollen som politisk ledare blir de bedömda negativ redan från start. Därför är det mer 

acceptabelt för en manlig politiker att ta sig ann ledarrollen. (Bos & Schneider, 2014) 

 

Schneider och Bos (2014) tar upp stereotypiska uppfattningar om kvinnor och män samt 

uppfattningar om hur feminina och maskulina politiska ledare bedöms. De kvinnliga och 

manliga uppfattningarna är karaktärsdrag som placeras i olika kategorier. De positiva 

karaktärsdragen för kvinnor är bland annat sympatisk och känslig medan de manliga 

karaktärsdragen istället är konkurrenskraftig och aggressiv. De negativa karaktärsdragen för 

kvinnor är bland annat ryggradslös och tjatig medan de manliga istället är egoistisk och 

arrogant. De kognitiva karaktärsdragen för kvinnor är bland annat kreativa och fantasifulla 

och de manliga är analytiska och bra med siffror. De fysiska karaktärsdragen för kvinnor är 

underbara och söta medan männen ska vara muskulösa och rejäla. (Bos & Schneider, 2014) 

 

De kvinnliga karaktärsdragen integreras i den ”feminina politiska ledarrollen” med 

egenskaper som känsliga, medlidande, glada och omtänksamma. De kvinnliga politiska 

ledarna innehar inte ens egenskapen ledare vilket bekräftar att de står inför en utmaning redan 

från start. Utifrån den presentation Schneider och Bos (2014) gör av egenskaperna kan det 

konstatera att den ”feminina politiska ledarrollen” egentligen inte innehar några tydliga och 

konkreta egenskaper. Egenskaperna faller istället in under karaktärsdragen som tillhör de 

stereotypiska uppfattningarna om hur kvinnor uppfattas. De manliga karaktärsdragen däremot 

faller någorlunda in i den ”maskulina politiska ledarrollen” men innehar andra viktiga 

egenskaper som bland annat: ledare. Detta gör att den manliga politiska ledarrollen kan ses 

som en undergrupp av hur de stereotypiska uppfattningarna om män anses vara. Övriga 

egenskaper som faller in i hur manliga politiska ledare uppfattas är självsäkerhet, bestämda 

och aggressiva något som integreras med hur män överlag uppfattas. (Bos & Schneider, 2014) 
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2.4 Studiens analysinstrument  

 

Det har nu blivit dags att presentera det analysinstrument som jag kommer att använda för att 

ur ett genusperspektiv undersöka bildmässiga representationer av Stefan Löfven, Ulf 

Kristersson, Annie Lööf och Ebba Bush Thor i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter under tidsperioden 26/8-9/9-2018. Analysschemat är framtaget med 

hjälp av Anja Hirdmans doktorsavhandling ”Tilltalande bilder” och utgår ifrån fyra frågor 

som kommer analyseras men knyter även an till Schneider & Bos tankar om stereotypa 

representationer av kvinnliga och manliga politiska ledare. De fyra frågornas svar 

representerar hur kvinnor samt män enligt Hirdman tenderar att framställas på fotografier.  

 

1. Utifrån vilken kameravinkel är bilden tagen, ovanifrån eller 

underifrån?  

2. Är den avbildade stilla eller uttrycker hen sig genom handrörelser?  

3. Tittar den avbildade in i kameran eller är blicken bortvänd? 

4. Ler den avbildade på bilden eller inte?  

 

Diagram; Analysinstrument 

 Typiskt avbildade 

kvinnor/ 

egenskaper 

Typiskt avbildade 

män/egenskaper 

 

Kameravinkel Ovanifrån Underifrån Kameravinkel 

Uttrycker sig Inte handrörelser Handrörelser Uttrycker sig 

Blicken Ej bortvänd blick Bortvänd blick Blicken 

Leende Leende Inte leende Leende 
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Den feminina 

politiska 

ledarrollen 

Glada, känsliga, 

omtänksamma, 

varma, försiktiga, 

familjeorienterade, 

emotionella, ärliga, 

milda. 

Bestämda, ledare, 

aktiva, aggressiva, 

grova, självsäkra, 

tuffa, kraftfulla, 

kvalificerade, 

lämpliga för politik. 

Den 

maskulina 

politiska 

ledarrollen 

     (Egen bearbetning av Hirdman samt Schneider & Bos) 

 

I analysen kommer resultatet utifrån Hirdmans teori koppas ihop med Schneider och Bos 

tankar om de könsstereotypiska egenskaperna för kvinnliga och manliga politiker. 

Kameravinkel kommer kopplas till egenskaperna försiktiga för kvinnor och tuffa, grova och 

aggressiva för män. Huruvida personerna uttrycker sig via handrörelser kan även det kopplas 

ihop med att kvinnor ses som försiktiga och män som kraftfulla, aktiva och bestämda. En 

bortvänd blick och utan ett leende kommer kopplas till en upptagenhet som kan tydas som att 

mannen är en upptagen ledare lämplig för politik. När en kvinna tittar in i kameran med ett 

leende kan det kopplas ihop med egenskaperna glad, varm och mild.  
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3. METOD OCH MATERIAL 

3.1 Metod  

 

3.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

För att besvara uppsatsen kommer en kvantitativ innehållsanalys att användas. Vilket är 

lämpligt när analysen bygger på en undersökning av bildmässiga innehållet hos relativt många 

analysenheter (tidningsbilder), när dessa också kan ses som likvärdiga och jämförbara. Hade 

undersökningen istället baserats på en studie med relativt få analysenheter hade det varit 

lämpligare att göra en kvalitativ textanalys för att ta fram det relevanta innehållet genom att 

läsa materialet noggrant. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 198) Den 

kvantitativa innehållsanalysen är lämplig för att undersökningen syftar till att söka svar på 

frågor om hur ofta eller frekvent olika typer av innehållsliga kategorier förekommer. Genom 

att fokusera på frekvens och utrymme i en undersökning mynnar det ut i att studien kommer 

kräva ett räknande. Det innebär att bilderna kommer att tolkas utifrån förutbestämda 

kategorier för att sedan placeras i rätt kategori där de senare kommer att sammanställas. När 

den kvantitativa innehållsanalysen nyttjas är det viktigt att förhålla sig till tolkningsregler. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 198) I denna studie kommer 

avhandlingen ”Tilltalande bilder” av Anja Hirdman att klarlägga vilka tolkningsregler som 

kommer att avändas när bilderna ska analyseras. Oftast används kvantitativ innehållsanalys 

när frågeställningen syftar till att vara beskrivande, vilket är fallet i min studie som söker svar 

på en –hur?-fråga. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 36)  

 

3.1.2 Processen 

 

Den första byggstenen när den kvantitativa innehållsanalysen används är att definiera vad som 

är analysenheten i undersökningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 

204). I denna studie är bilderna i Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet mellan perioden 26/8 – 9/9 2018 analysenheterna. Perioden valdes på grund av att 



 10 

det var två veckor innan valet och förväntningarna var att det skulle finnas många bilder att 

använda som analysenheter. För att komma vidare i undersökningen behöver det finnas en 

datamatris. Datamatrisen syftar till att presentera variablerna med tillhörande värden. Alltså 

vilka egenskaper hos bilderna är det vi söker efter? (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 204) Variablerna i min undersökning kommer ifrån Anja Hirdmans 

avhandling ”Tilltalande bilder” som syftar till att beskriva hur män och kvinnor oftast 

framställs på bild. I Hirdmans doktorsavhandling beskrivs det att kvinnor oftast fotograferas 

underifrån, att kvinnor oftast ler på bild, att kvinnor oftast inte uttrycker sig genom 

handrörelser och att de tittar in i kameran. När män fotograferas så fotograferas de oftast 

underifrån, uttrycker sig genom handrörelser, har en bortvändblick samt ler inte. Om 

variablerna i min undersökning kan sägas vara hämtade från Hirdmans studie, så är det 

samtidigt jag själv som bestämt hur dessa variabler konstruerats för att kunna användas i min 

egen studie. Med ett undantag har jag då valt att konstruera ”mina” variabler som dikotoma 

variabler, dvs. för dessa variabler finns det två möjliga värden som de kan anta när materialet 

analyseras. Ett värde kommer även vara att fotograferas rakt framifrån som betraktas som ett 

neutralt läge både när det gäller män och kvinnor. Detta på grund av att värdet varken faller in 

i hur män eller kvinnor blir avbildade utifrån sitt kön, utan anses vara ett värde som har en 

jämbördig nivå till betraktaren. När bilderna tolkats utifrån datamatrisen kommer resultatet 

visa hur politikerna framställs utifrån Hirdmans modell med tillägget att jag valt att 

konstruera en av variablerna trikotomt snarare än som en dikotomi. Därefter kommer 

resultatet att analyseras tillsammans med tidigare forskning om kvinnors politiska ledarskap.  

Det presenterade analysschemat och mina förutbestämda värden leder till att metoden blir 

deduktiv, alltså att analysschemat är min utgångspunkt från start och att datainsamlingen görs 

därefter. Den deduktiva metoden syftar till att förstå och förklara det som ska studeras genom 

teorin eller analysschemat. (Larsen, 2018, s. 30) När undersökningen genomförs kommer ett 

Excel-dokument att användas för att fylla i alla värden från teorin som bilden innehaver. Det 

leder till att det blir enklare att följa materialet samt undvika slarvfel. I sin tur leder det till att 

undersökningen innehar en god resultatvaliditet.  
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3.1.3 Urval 

 

Bilderna som kommer analyseras och räknas i min undersökning kommer ifrån Aftonbladet, 

Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Detta urval av tidningar görs dels för att 

tidningarna är rikstäckande nyhetsmedia. Dagens nyheter och Svenska Dagbladet är 

rikstäckande morgontidning och Aftonbladet samt Expressen är två rikstäckande 

kvällstidningar. Dessa fyra tidningar är även de fyra största betaltidningar under 2018 (Andén, 

2018) och därför är det ytterligare en anledning till att undersöka just de material som 

publicerats i de tidningarna. Det finns en betydelse i att många människor nås av dessa bilder 

som ska analyseras, då bilder kan ha en effekt på hur människor uppfattar och tolkar världen.  

Ett tidsurval kommer att göras och materialet som kommer användas i undersökningen är de 

bilder som publicerats på de valda politikerna från och med 26 augusti till och med 9 

september 2018. Detta på grund av att det var två veckor innan valet och därför är 

förväntningarna att det publicerades mycket bilder på politiker under den perioden. Materialet 

kommer att hämtas ifrån sökmotorn Retriever Research där ordkombinationer med de 

politiska ledarna förnamn och efternamn kommer utgöra sökordet: Stefan Löfven, Ulf 

Kristersson, Annie Lööf och Ebba Busch Thor. Alla artiklar som undersökningsperioden 

rymmer bilder på nämnda politiker kommer att analyseras. Det innebär att det kan vara 

alltifrån nyhetsartiklar, reportageartiklar, ledarartiklar, debattartiklar och kulturnyheter där det 

finns bilder publicerade. Det kommer även kunna vara bilder där flera personer deltar i 

fotografiet och då kommer analysen bara att fokusera på politikern som ska undersökas.  

 

I en undersökning som syftar till att generalisera statistik är det viktigt att urvalet består av en 

grupp som har samma komposition. Alltså att urvalet besitter samma egenskaper, som 

exempelvis ålder, kön eller utbildning. (Larsen, 2018, s. 50) I detta fall kommer politiker att 

undersökas. Politikerna som kommer att analyseras är Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie 

Lööf och Ebba Busch Thor. Valet av politiker motiveras utifrån att det är de två manliga 

respektive två kvinnliga partiledarna som representerar de största partierna i riksdagen. 

Utifrån min frågeställning om hur manliga och kvinnliga politiker framställs på bild i media 

utifrån ett genusperspektiv är det relevant att det är två kvinnor och två män som kommer att 

studeras. Genom att utgå ifrån två kvinnor och två män leder det till att urvalet är 

representativt. (Larsen, 2018, s. 50)  
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3.3 Material 

 

I undersökningen studerades 353 bilder som under perioden 26/8 – 9/9 – 2018 publicerades i 

Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Sökordet ”Stefan Löfven” 

fick 327 artikelträffar och i dessa artiklar var det 112 stycken bilder på honom. ”Ulf 

Kristersson” fick 261 artikelträffar med 105 stycken bilder. De manliga politikerna 

förekommer på bild i aftonbladet 70 gånger, i Expressen finns det 82 bilder, i Svenska 

Dagbladet är det 41 bilder och i Dagens Nyheter finns det 24 bilder på männen.  ”Annie 

Lööf” fick 206 artikelträffar med 75 stycken bilder. ”Ebba Busch Thor” hade 127 

artikelträffar med 61 stycken bilder. De kvinnliga politikerna förekommer på bild i 

aftonbladet 37 gånger, i Expressen 65 gånger, i Svenska Dagbladet 21 gånger och i Dagens 

Nyheter 13 gånger.  

Tillsammans förekommer de manliga politikerna på bild 217 gånger, 61% och de kvinnliga 

politikerna 136 gånger, 39%.   
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4. RESULTAT  

I detta avsnitt (4.1) kommer det att presenteras en övergripande bild av de kvinnliga och 

manliga politikernas resultat utifrån Anja Hirdmans påstående om hur män och kvinnor oftast 

avbildas. Ordningen är följande; Blicken, Leende, Uttryck genom handrörelser och 

kameravinkeln. I nästa del (4.2) kommer resultatet att appliceras på varje enskild politiker i 

undersökningen. Resultatet kommer även att knyta an till Schneider & Bos tankar om 

stereotypa representationer av kvinnliga och manliga politiska ledare. Ordningen är följande; 

Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Stefan Löfven och Ulf Kristersson.  

4.1  Genusperspektiv på bilder 

 

4.1.1 Blicken 

Annie Lööf tittar in i kameran   Stefan Löfven har en bortvändblick 

Annie Lööf, Foto: Creative commons  Stefan Löfven, Foto: Creative commons 
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Resultat gällande huruvida politikerna tittar in i kameran eller inte: 

 

 

 

Diagram 4.1.1 Blicken, visar att de manliga politikerna har en bortvänd blick på 74% (161) av 

bilderna och på 26% (56) av bilderna tittar de in i kameran. De kvinnliga politikerna i studien 

har en bortvänd blick på 57% (78) av bilderna och på 43% (58) av bilderna tittar de in i 

kameran.  

Att titta in i kameran symboliserar att den avbildade är lättillgänglig och ger ett välkomnade 

intryck. Dessa egenskaper symboliserar i huvudpart med de kvinnliga politikerna i 

undersökningen men även allmänt i hur kvinnor oftast blir avbildade. De politiska männen har 

en bortvänd blick i ett flertal bilder vilket leder till att de kan uppfattas som att de är 

”upptagna” och inte lika tillgängliga som de kvinnliga politikerna. Det är vanligt att män blir 

avbildade i det avseendet. En upptagenhet kan även kopplas samman till hur människor ser på 

manliga politiker, männen anses vara mer lämpade för ledarskapet än kvinnor samt anses de 

vara mer bestämda och hårda. Dessa egenskaper kan kopplas till att män oftast fotograferas 

genom att ha en bortvänd blick för att framställas som mer lämpad.  
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4.1.2 Leende  

Ebba Busch Thor ler på bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebba Busch Thor, Foto: Creative commons 

 

Resultat gällande huruvida politikerna ler eller inte: 

 

35

79

65

21

0

20

40

60

80

100

120

Män Kvinnor

Leende

Ler Ler inte



 16 

Diagram 4.1.2 Leende, visar att de manliga politikerna ler på 35% (75) av bilderna och ler 

inte på 65% (142) av bilderna. De kvinnliga politikerna ler på 79% (107) av bilderna och ler 

inte på 21% (29) av bilderna. 

Att le på bild symboliseras ofta med kvinnor och att kvinnor ska framställas som ofarliga och 

mindre hotfulla. Det ska också symbolisera dess kvinnlighet och att vara lättillgängliga. Hur 

kvinnorna i studien framställs på bild kan även kopplas samman med hur de kvinnliga 

politiska ledarna uppfattas av samhället generellt. En kvinnlig politiker ska enligt tidigare 

forskning besitta egenskaper som glad, varm och mild. Dessa egenskaper kan förknippas till 

hur kvinnorna framställs på bild. Ett leende symboliserar egenskaperna som kvinnorna ska 

besitta. Männen däremot avbildas oftare som allvarliga genom att exempelvis inte le. Dessa 

egenskaper kan kopplas till hur manliga politiker oftast uppfattas till exempel genom att de 

ska besitta egenskaper som bestämda och aggressiva.  

 

4.1.3 Uttryck genom handrörelser 

Ulf Kristersson och Stefan Löfven uttrycker sig genom handrörelser 

Foto: Creative commons 
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Resultat gällande huruvida politikerna uttrycker sig genom handrörelser eller inte: 

 

 

 

Diagram 4.1.3 Uttryck genom handrörelser, visar att de manliga politikerna uttrycker sig 

genom gester/handrörelser på 41% (90) av bilderna och på 59% (127) uttrycker dem sig inte. 

De kvinnliga politikerna uttrycker sig genom gester/handrörelser på 23% (31) av bilderna och 

på 77% (105) uttrycker dem sig inte.  

Undersökningen visar att de manliga politikerna i studien uttrycker sig mer genom handgester 

än vad kvinnliga politikerna gör. Detta leder till att männen i studien kan uppfattas som mer 

kraftfulla, besitter kontroll och har ett engagemang tillskillnad ifrån kvinnorna som till 

övervägande del inte uttryckte sig lika mycket genom gester som männen. Kvinnor uttrycker 

sig inte genom handrörelser enligt Hirdman vilket kan tydas som att de är oproblematiska och 

mer försiktiga. Även dessa egenskaper kan förknippas med hur manliga och kvinnliga 

politiker förväntas vara.  
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4.1.4 Kameravinkel 
Ulf Kristersson fotograferad underifrån 

Ulf Kristersson, Fotograf: Axel Adolfsson 

Stefan Löfven fotograferad underifrån 

Stefan Löfven, Fotograf: Mikael Landelius 
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Resultat gällande vilken kameravinkel politikerna avbildas:  

 

 
 

Diagram 4.1.4 Kameravinkel, visar att männen i undersökningen fotograferas till 73% (158) i 

ett neutralt läge, således framifrån. Utav alla bilder fotograferades männen underifrån i 23% 

(51) av fallen och 4% (8) ovanifrån. Kvinnorna fotograferas 80% (108) i ett neutralt läge, 7% 

(10) av bilderna är fotograferade underifrån och 13% (18) är fotograferade ovanifrån.  

 

Resultatet visar att de flesta bilderna av politikerna är fotograferade i ett neutralt läge som 

innebär att politikerna och betraktarna är på en jämbördig nivå. Den jämbördiga nivån kan 

också tolkas som att det finns en neutral maktbalans mellan betraktaren och den avbildade. 

Männen fotograferas i större utsträckning underifrån jämfört med kvinnorna vilket resulterar i 

att männen framställs till övervägande del som att de har makt över betraktaren. Kvinnorna 

fotograferades ovanifrån vid fler tillfällen än männen vilket resulterar i att den avbildade kan 

upplevas som liten av betraktaren och att betraktaren därför innehar makten.  

 

Undersökningen visar i helhet att kameravinkeln delvis sätter männen i en maktposition, i alla 

fall något mer än kvinnorna som framställs som mindre maktbetonade. Kameravinkeln kan 

även associeras med hur manliga politiker i ledarpositioner framställs. En manlig ledande 

politiker förväntas besitta egenskaper som grova, aggressiva och tuffa. Dessa egenskaper kan 
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förknippas med makt och att männen genom att fotograferas underifrån ser större ut än vad de 

egentligen är.  

4.2 Genusperspektiv på politiker 

 

4.2.1 Hur Annie Lööf är avbildad 

 

 

Figur 4.2.1 visar att av de 75 bilder där Annie Lööf fanns avbildad i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen är 10 bilder fotade ovanifrån (13%), 4 bilder är tagna 

underifrån (5%) och 61 bilder är fotade framifrån (81%). Annie Lööf uttrycker sig inte genom 

handrörelser på bilderna 58 gånger (77%) och 17 gånger (23%) uttrycker hon sig genom 

handrörelser. Hon har en bortvänd blick 45 gånger (60%) av fallen och 30 av gångerna (40%) 

tittar hon in i kameran. Av de 75 bilder ler Annie Lööf på 63 (84%) av bilderna och på 12 

(16%) stycken av bilderna ler hon inte.  

 

De kategorier som faller in i hur kvinnor oftast framställs är att de blir fotade ovanifrån, de 

uttrycker sig inte genom handgester, de tittar in i kameran och att kvinnor oftast ler. Dessa 

värden faller in den blåa delen av cirkeldiagrammet som definieras som ”typiskt kvinnligt” 

med ett värde på 67%. Män blir oftast framställda genom att bli fotade underifrån, gestikulera 

67

33

Annie Lööf

Typiskt kvinnligt Typiskt manligt
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med händerna, ha en bortvänd blick och att inte le. Dessa värden får ett resultat på 33% och 

kan avläsas i den orangea delen av cirkeldiagrammet som ”typiskt manligt”. De bilder som är 

fotograferade framifrån som har ett neutralt läge presenteras inte i diagrammet då det inte är 

typiskt kvinnligt eller typiskt manligt.  

 

De flesta bilder är tagna framifrån som betyder att Annie Lööf har ett neutralt läge till 

betraktarna. Något som sticker ut i hur Annie Lööf avbildas är att hon har en bortvänd blick 

på mer än hälften av bilderna, ett värde som oftast förknippas med hur män blir fotograferade. 

Däremot har Annie Lööf ett högt värde genom att hon ler på bild och på grund av att hon inte 

uttrycker sig genom handrörelser vilket leder till att hon faller in under ramen om hur oftast 

kvinnor blir porträtterade.  

Det finns andra förutsättningar för kvinnliga politiker än vad det finns för manliga politiker. 

Egenskaperna som människor oftast kopplar till politiskt ledande kvinnor går att koppla ihop 

med hur Annie Lööf framställs i undersökningen. En politiskt ledande kvinna uppfattas 

besitta på egenskaperna som: glada, känsliga, omtänksamma, varma, försiktiga, 

familjeorienterade, emotionella, ärliga och milda.  

 

Egenskaperna glad, varm och mild går att associera med att Annie Lööf oftast framställs 

genom att fotograferas med ett leende. Att Annie Lööf oftast fotograferas utan att göra 

handgester kan sammankopplas med att kvinnor oftast uppfattas som att de är försiktiga i sin 

ledarroll. Annie Lööf hade dock oftast en bortvändblick vilket inte kan förknippas med någon 

av de egenskaper en politisk ledande kvinna anses besitta.  
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4.2.2 Hur Ebba Busch Thor är avbildad  

 

 

 

Figur 4.2.2 visar att av de 61 bilder där Ebba Busch Thor fanns avbildad i Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet är 8 (13%) bilder fotade ovanifrån, 6 (10%) 

bilder är tagna underifrån och 47 (77%) bilder är fotade framifrån. Ebba Busch Thor uttrycker 

sig inte genom handgester på 47 (77%) bilder och 14 (23%) på bilder uttrycker hon sig genom 

handrörelser. Hon har en bortvänd blick 33 (54%) gånger av fallen och 28 (46%) gånger tittar 

hon in i kameran. Av alla 61 bilder ler Ebba Busch Thor på 44 (72%) av bilderna och på 17 

(28%) av bilderna ler hon inte.  

 

De kategorier som faller in i hur kvinnor oftast framställs är att de blir fotade ovanifrån, de 

uttrycker sig inte genom handgester, de tittar in i kameran och att kvinnor oftast ler. Dessa 

värden faller in den blåa delen av cirkeldiagrammet som definieras som ”typiskt kvinnligt” 

med ett värde på 64%. Män blir oftast framställda genom att bli fotade underifrån, gestikulera 

med händerna, ha en bortvänd blick och att inte le. Dessa värden får ett resultat på 36% och 

kan avläsas i den orangea delen av cirkeldiagrammet som ”typiskt manligt”. Resultatet visar 

att Ebba Busch Thor faller in under ramen om hur kvinnor ofta framställs på bild med 64% 

mot 36% om hur män oftast framställs på bild. De bilder som är fotograferade framifrån som 

har ett neutralt läge presenteras inte i diagrammet då det inte är typiskt kvinnligt eller typiskt 

manligt. Ebba Bush Thor är framförallt fotograferad i ett neutralt läge. Det finns ett värde där 

64
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Ebba Busch Thor faller in i ramen om hur män oftast framställs och det är genom att hon har 

en bortvänd blick på ett flertal bilder. Däremot uttrycker hon sig inte genom handrörelser så 

ofta samt att hon merendels ler på bild vilket faller in i ramen om hur kvinnor oftast blir 

porträtterade så därför får hon ett högt värde i alla fall.  

 

Även för Ebba Busch Thor går det att se vissa likheter i hur kvinnliga ledande politiker anses 

uppfattas ihop med hur Ebba Busch Thor framställs på bild i undersökningen. Ebba Busch 

Thor ler på de flesta bilder som publicerats under den valda perioden. Att Ebba Busch Thor 

ler kan sammankopplas med egenskaperna som glad, varm och mild som är egenskaper som 

människor uppfattar att kvinnliga politiker ska besitta. Ebba Busch Thor uttrycker sig heller 

inte genom handgester i undersökningen vilket kan kopplas till hur kvinnliga politiker i 

ledarpositioner oftast uppfattas genom att vara försiktiga i sin ledarroll. Ebba Busch Thor 

hade dock merendels en bortvändblick vilket inte kan förknippas med någon av de egenskaper 

en politisk ledande kvinna anses besitta.  

4.2.3 Hur Stefan Löfven är avbildad 

 

 

 

 

Figur 4.2.3 visar att av de 112 bilder där Stefan Löfven fanns avbildad i Dagens Nyheter, 
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Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet är 4 (4%) bilder fotade ovanifrån, 25 (22%) 

bilder är tagna underifrån och 83 (74%) bilder är fotade framifrån. Stefan Löfven uttrycker sig 

inte genom handrörelser på bilden 73gånger (65%) och 39gånger (35%) uttrycker han sig 

genom handrörelser. Han har en bortvänd blick 89gånger (79%) av fallen och 23gånger (21%) 

tittar han in i kameran. Av alla 112 bilder ler Stefan Löfven på 34 (30%) av bilderna och på 

78 (70%) bilder ler han inte. De kategorier som faller in i hur kvinnor oftast framställs är att 

de blir fotade ovanifrån, de uttrycker sig inte genom handgester, de tittar in i kameran och att 

kvinnor oftast ler. Dessa värden faller in den blåa delen av cirkeldiagrammet som definieras 

som ”typiskt kvinnligt” med ett värde på 37%. Män blir oftast framställda genom att bli 

fotade underifrån, gestikulera med händerna, ha en bortvänd blick och att inte le. Dessa 

värden får ett resultat på 63% och kan avläsas i den orangea delen av cirkeldiagrammet som 

”typiskt manligt”. Resultatet visar att Stefan Löfven faller in under ramen om hur män ofta 

framställs på bild med 63% mot 37% om hur kvinnor oftast framställs på bild.  

 

De bilder som är fotograferade framifrån som har ett neutralt läge presenteras inte i 

diagrammet då det inte är typiskt kvinnligt eller typiskt manligt. Stefan Löfven blir oftast 

fotad framifrån som innebär att han har ett neutralt läge till betraktaren. Han har inte jättehöga 

värden på att han blir fotad underifrån och uttrycker sig genom handrörelser men om det 

jämförs med värdena om hur de kvinnliga politikerna blir fotograferade är värdena relativt 

höga. Däremot har Stefan Löfven höga värden i att han oftast har en bortvänd blick och att 

han inte ler på bild vilket är värden som kan kopplas till hur män ofta framställs på bild.  

 

Politiska manliga ledarare har andra förväntningar på sig än vad de kvinnliga ledarna har. 

Dessa egenskaper som människor förväntar sig att männen ska besitta är: bestämda, 

ledarskap, aktiva, aggressiva, grova, självsäkra, tuffa, kraftfulla, kvalificerade och vara 

lämpliga för politik. Dessa egenskaper går att samman koppla med hur Stefan Löfven 

fotograferas i media. Undersökningen visar att Stefan Löfven blir fotograferad underifrån till 

större del än kvinnorna i undersökningen. Det kan kopplas samman med att politiska män i 

ledarroller betraktas som tuffa, grova och aggressiva då personer ser större ut genom att 

fotograferas underifrån och det sätter betraktaren i ett underläge. Stefan Löfven uttryckte sig 

delvis genom handgester vilket kan kopplas ihop med att män i ledarroller betraktas som 

kraftfulla, aktiva och bestämda. Manliga politiker i ledarroller anses vara kvalificerade och 
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lämpade för ledarskapet. Det kan kopplas ihop med att Stefan Löfven oftast fotograferades 

med bortvändblick och utan ett leende, dessa karaktärsdrag symboliserar en upptagenhet.  

 

4.2.4 Hur Ulf Kristersson är avbildad  

 

 

 

Figur 4.2.4 visar att av de 105 bilder där Ulf Kristersson fanns avbildad i Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet är 4 (4%) bilder fotade ovanifrån, 26 (25%) 

bilder är tagna underifrån och 75 (71%) bilder är fotade framifrån. Ulf Kristersson uttrycker 

sig inte genom handrörelser på 54 gångerna av bilderna (51%) och av 51 gånger (49%) 

uttrycker han sig genom handrörelser. Han har en bortvänd blick 72gånger (69%) av fallen 

och 33gånger (31%) tittar han in i kameran. Av alla 105 bilder ler Ulf Kristersson på 41 

(39%) av bilderna och på 64 (61%) bilder ler han inte.  

 

De kategorier som faller in i hur kvinnor oftast framställs är att de blir fotade ovanifrån, de 

uttrycker sig inte genom handgester, de tittar in i kameran och att kvinnor oftast ler. Dessa 

värden faller in den blåa delen av cirkeldiagrammet som definieras som ”typiskt kvinnligt” 

med ett värde på 38%. Män blir oftast framställda genom att bli fotade underifrån, gestikulera 

med händerna, ha en bortvänd blick och att inte le. Dessa värden får ett resultat på 62% och 

38

62

Ulf

Typiskt kvinnligt Typiskt manligt
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kan avläsas i den orangea delen av cirkeldiagrammet som ”typiskt manligt”. Resultatet visar 

att Ulf Kristersson faller in under ramen om hur män ofta framställs på bild med 62% mot 

38% om hur kvinnor oftast framställs på bild. De bilder som är fotograferade framifrån som 

har ett neutralt läge presenteras inte i diagrammet då det inte är typiskt kvinnligt eller typiskt 

manligt. Ulf Kristersson var oftast avbildad i ett neutralt läge, men hade ett högt resultat i 

jämförelse med kvinnorna genom att han fotograferades underifrån ett flertal gånger. Ulf 

Kristersson har höga värden på hur män ofta framställs på bild både genom att han oftast har 

en bortvänd blick samt att han inte ler på bild ofta. Kristersson har ett likvärdigt resultat i hur 

han uttrycker sig genom handrörelser eller inte, men kan betraktas som relativt högt ändå om 

det jämförs med hur de kvinnliga politikerna framställs.  

 

Likt hur Stefan Löfven fotograferades kan även Ulf Kristerssons resultat förknippas till 

förväntningarna på manliga politiker i ledarpositioner. Genom att vid ett flertal gånger bli 

fotograferad underifrån anses Ulf Kristersson besitta makt över betraktaren. Detta resultat kan 

sammankopplas med hur manliga politiker i ledarroller uppfattas genom till exempel vara 

grova, aggressiva och tuffa. Ytterligare egenskaper som förväntas på manliga politiker i 

ledarpositioner är att de ska vara aktiva, kraftfulla och bestämda dessa egenskaper kan 

sammankopplas med hur Ulf Kristersson använder handgester på fotografier. Resultatet visar 

att Ulf Kristersson fotograferades till största del med bortvänd blick och utan ett leende som 

symboliserar en upptagenhet som kan kopplas samman med att män i ledandepositioner inom 

politiker betraktas som kvalificerade och avsedda för ledarskapet.   
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5. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

5.1 Slutsatser  

Undersökningens syfte var att utifrån Anja Hirdmans doktorsavhandling ”Tilltalande bilder: 

genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och FIB-Aktuellt” undersöka Annie Lööf, Ebba 

Busch Thor, Stefan Löfven och Ulf Kristersson framställs bildmässigt i Expressen, 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter under tidsperioden 26/8-9/9-2018.  

 

Resultatet i sin helhet kopplat till politikerna visar att både Annie Lööf och Ebba Bush Thor 

framställs i media som Anja Hirdmans påstående om hur kvinnor oftast blir avbildade. 

Resultatet visar också att Stefan Löfven och Ulf Kristersson framställs som män oftast blir 

avbildade utifrån Anja Hirdmans påståenden. Hur Annie Lööf och Ebba Busch Thor 

framställs kan förknippas till de egenskaper som människor förväntar sig att kvinnliga 

politiker i ledarpositioner ska erhålla. Stefan Löfven och Ulf Kristersson resultat kan även de 

förknippas med hur manliga politiker i ledande positioner tänks erhålla.  

 

Slutsatser som kan dras utifrån den gjorda undersökningen är att Anja Hirdmans påståenden 

om hur män och kvinnor framställs på bild i Veckorevyn och FIB-aktuellt även stämmer 

överens om hur kvinnliga och manliga politiker framställs i Aftonbladet, Expressen, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Trots att värdena inte alltid var jättehöga i hur män eller 

kvinnor oftast framställdes på respektive politiker visade sig resultatet i alla fall vara tydligt 

efter att ha lagt ihop alla värden som undersöktes. Det går alltså att se en tydlig skillnad 

mellan kvinnliga politikerna och manliga politikerna i undersökningen. Skillnaden i resultatet 

leder till att de manliga politikerna blev avbildade och framställs som mer upptagna, 

kraftfulla, aggressiva och aktiva. Medan de politiska kvinnorna blev avbildade och framställs 

som mer glada, försiktiga och milda.  

 

Resultatet visar att påståendet om att kvinnor skulle le på bild och att män inte skulle le 

stämmer överens med hur politikerna framställs i media. Männen ler på 35% av bilderna 

kvinnorna ler på 79% av bilderna. Resultat är med stor differens att under den valda perioden 
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kan det konstateras att Annie Lööf och Ebba Busch Thor framställdes som mer glada och 

ofarliga och att Stefan Löfven och Ulf Kristersson framställdes som allvarliga och aggressiva.  

 

Resultatet i undersökningen visar att påståendet om att kvinnor skulle titta in i kameran och 

att männen inte skulle göra det stämmer till viss del. Stefan Löfven och Ulf Kristersson har en 

bortvänd blick på 74% av bilderna och på 26% av bilderna tittar de in i kameran. Annie Lööf 

och Ebba Busch Thor har i studien har en bortvänd blick på 57% av bilderna och på 43% av 

bilderna tittar de in i kameran. Av resultatet kan det konstateras att männen oftast har en 

bortvänd blick men att kvinnorna har ett relativt jämt resultat vilket står för att männen visar 

en mer upptagenhet än vad kvinnorna gör.  

 

Undersökningens resultat visar att tesen om att män uttrycker sig genom handrörelser och att 

kvinnor inte gör det stämmer delvis. Stefan Löfven och Ulf Kristersson uttrycker sig genom 

handrörelser på 41% av bilderna och Annie Lööf och Ebba Busch Thor uttrycker sig genom 

handrörelser på 23% av bilderna. Trots att männen inte uttrycker sig genom handrörelser på 

de flesta bilderna, är det betydligt mer än vad kvinnorna gör. Att uttrycka sig genom 

handrörelser står för kraftfullhet och kontroll vilket männen i studien uppfattas ha, resultatet 

visar också att det stämmer överens med teorin om att kvinnor tros vara mer försiktiga.  

 

Påståendet om att män oftast fotograferas underifrån och kvinnor ovanifrån stämmer delvis. 

Utifrån undersökningen kan det konstateras att Annie Lööf, Ebba Bush Thor, Stefan Löfven 

och Ulf Kristersson fotograferas oftast i ett neutralt läge, framifrån. Stefan Löfven och Ulf 

Kristersson fotograferas underifrån i 23% av fallen och 4% ovanifrån. Annie Lööf och Ebba 

Busch Thor fotograferas underifrån i 7% av fallen och 13% av fallen fotograferades de 

ovanifrån. Trots det låga resultatet visar det att männen fotograferades mer underifrån och 

kvinnorna mer ovanifrån som påståendet menar. Detta resultat pekar på att de flesta politiker 

har en jämn maktnivå till betraktaren men att männen framställs något mer än kvinnorna som 

att de innehar makt över betraktaren.  
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5.2 Avslutande diskussion  

 

I dagens samhälle möts vi allt mer av bilder, både genom sociala medier och medier generellt. 

Sociala medier växer och funktioner som Snapchat och Instagram blir allt populärare 

framförallt bland personer i lägre åldrar. Det blir därför viktigt att ifrågasätta bilderna vi ser 

och dess utformning, då bilderna kan ha en inverkan på vad vi tror är normalt och hur normen 

är. Något som jag kommer ta med mig efter denna undersökning är att vara mer kritisk till de 

bilder jag ser. Jag hoppas även att på grund av att undersökningens ämne är ett relativt 

outforskat område kunna bidra till en tydligare verklighetsbild om synen på kvinnor och män 

samt deras möjligheter inom politiken. 

 

Anja Hirdmans doktorsavhandling publicerades i bokform 2006 men doktorsavhandlingen 

skrevs 2002 och undersökningen baserades på tidningen Veckorevyn och FIB-aktuellt. 

Veckorevyn är en tidning för unga kvinnor som berör ämnen som mode, skönhet och sex och 

FIB-aktuellt var en herrtidning som idag inte längre existerar. Anja Hirdman kunde utifrån 

hennes påstående konstatera att kvinnor och män framställdes olika på grund av sitt kön i de 

utvalda tidningarna. Men att kvinnor och män skulle avbildas olika utifrån ens kön i dessa 

tidningar kanske inte var lika chockartat som att politiska män och kvinnor skulle avbildas 

olika utifrån sitt kön 17 år senare i Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet som dessutom är en annan form av tidning.  

 

Att politiska kvinnor och män avbildas olika utifrån sitt kön kan ha en påverkan på det 

politiska ledarskapet eller tvärtom. Att kvinnor till exempel ler på bild kan ha en effekt på de 

förväntade egenskaperna att politisk ledande kvinnor ska vara glada. Eller att politiska 

kvinnor i ledande positioner ska vara glada enligt förväntningarna och därför ler dom på bild? 

Förväntade egenskaper på politiska män i ledande positioner är bland annat att de ska vara 

bestämda och aggressiva, är det därför männen i undersökningen avbildas med bortvänd blick 

och utan ett leende? Eller är det bilderna som bidragit till att manliga politiker förväntas 

inneha egenskaper som bestämda och aggressiva? Och vad händer egentligen när en politisk 

kvinna eller man beter sig utanför dessa förväntade avbildningar eller förväntade egenskaper? 

Frågorna efter undersökningen kan göras många men det kan i alla fall konstateras att det 

finns en skillnad mellan hur politiker avbildas och hur de uppfattas utifrån sitt kön. 



 30 

 

Något som också kan funderas på är vad vi egentligen föredrar, ska kvinnor fortsätta le på 

bild eller bör de också se allvarliga ut? Eller ska männen börja le och sluta se allvarliga ut? 

Hur kommer det sig att det klassiskt manliga ledarskapet är normen, fortfarande? Vill vi inte 

att politiker ska uppfattas som trevliga? Istället för att det manliga ledarskapet är normen 

borde det kvinnliga ledarskapet vara normen eller i alla fall bör dessa två ledarskapstyper 

mötas halvvägs och betraktas som ”ledarskap” och inte ett kvinnligt eller manligt ledarskap.  

Att det är skillnader mellan män och kvinnors möjligheter i samhället generellt råder det inget 

tvivel om. För att bryta detta mönster är det mycket som behöver förändras och jag tror att 

media skulle kunna bidra med en aspekt för att öka förutsättningarna och möjligheterna för 

kvinnorna. Det media skulle behöva göra är att skapa en mer genusmedveten media dels 

genom hur de väljer att avbilda kvinnor och män samt via att ge kvinnor och män lika mycket 

utrymme i media. Precis som Gunilla Jarlbro som jag presenterar i inledningen nämner, bär 

varje fotograf, reporter och bildchef ett ansvar om hur bilder kan uppfattas utifrån de 

stereotypiska uppfattningarna om manligt och kvinnligt. Dessa personer som besitter det 

ansvaret bör öka sin genusmedvetenhet för att leverera en mer rättvis bild av hur det faktiskt 

ser ut. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter likaså till det politiska ledarskapet och 

tidningarna i denna studie Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är 

tidningarna som läses av många människor varje dag och därför bör de prioritera detta 

problem mer än vad som uppenbarligen görs idag.  

Något som skulle kunna ha relevans i resultatet är åldersskillnaden mellan de kvinnliga och 

manliga politikerna. Urvalet i denna undersökning baserades på de fyra politiska ledarna 

tillhörande det parti med flest väljare. De manliga politikerna är betydligt äldre än de 

kvinnliga politikerna i undersökningen och unga kvinnliga politiker blir i regel mer utsatta i 

media än manliga politiker (Bergqvist & Johansson, 2019). Men jag bedömer ändå att 

undersökningens tydliga resultat, att kvinnliga och manliga politiker avbildas olika säger 

något om könsskillnaderna. Det kommer alltid att finnas åldersskillnader mellan de politiska 

ledarna och trots det, är det viktigt att belysa skillnaderna mellan könen oavsett ålder.  

Vidare forskning som skulle kunna studeras är att göra undersökningen större, de vill säga 

vidga undersökningens period eller titta på flera politiker samt flera tidningar. Det skulle 

kunna bidra till att det går att dra mer generella slutsatser om att kvinnliga och manliga 

politiker framställs olika beroende på sitt kön. En vidare studie skulle också kunna titta på 

andra faktorer såsom exempelvis kläder eller smink eller i vilken typ av omgivning personen 
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befinner sig när hen blir fotograferad med mera. En vidare undersökning skulle även kunna 

vara att studera hur politikerna väljer att framställa sig själva genom till exempel Instagram. 
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