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Denna studie fokuserar på hur partiledarna Annie Lööf och Ulf Kristersson framställs, utifrån 

ett genusperspektiv, på Instagram. Deras bildkommunikation på Instagram studeras och 

jämförs. Syftet med studien är därför att jämföra hur en kvinnlig respektive manlig partiledare 

använder sitt privata Instagram-konto för att framställa sig själv, för att se om det finns några 

likheter eller skillnader utifrån ett genusperspektiv och för att se om de reproducerar den 

stereotypa framställningen av politiker i media.  
 

Studiens teoretiska ramverk utgår från Hirdmans Genussystem, Connells Maskulinitetsteori 

och semiotisk teori. För att genomföra studien användes en semiotisk metod med denotation 

och konnotation. För att förstå de underliggande meningarna i bilderna har ett analysverktyg 

konstruerats som innefattar Goffmans och Barthes olika dimensioner och Hansens och 

Machins ytterligare analysenheter.   
 

Resultatet av analysen visar att det finns en tydlig skillnad i hur de båda partiledarna väljer att 

framställa sig själva på Instagram. Lööf framstår som den typiska kvinnan, lyhörd, empatisk 

och omhändertagande. Kristersson framställs likt den stereotypa mannen som tar plats, är 

aktiv och tävlingsinriktad. Den bild som partiledarna visar upp kan kopplas ihop med tidigare 

forskning och teorier kring genus och makt. Både Lööf och Kristersson reproducerar medias 

stereotypa framställning av kvinnor och män. 
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This study focuses on the gender representation on Instagram of the two party leaders 

Annie Lööf and Ulf Kristersson. We will compare how they communicate through images 

on their private Instagram accounts. The purpose of this study is to see how they represent 

themselves on their private Instagram account, and make comparisons to see if there is any 

similarities or differences from a gender perspective that can be found in the society.   

 

The theoretical framework is based on Hirdman's Gender System, Connell's Masculinity 

Theory and Semiotic Theory. To accomplish this study, a semiotic method was used with 

denotations and connotations. To understand the underlying meaning in the images, an 

analysis tool that includes Goffman’s and Barthes different dimensions and Hansen and 

Machin’s analysis units has been designed. 

 

The result of the analysis shows that there is a difference in how the two party leaders choose 

to present themselves on Instagram. Lööf appears to be the stereotypical woman, she is 

responsive, empathetic and caring. Kristersson is portrayed like the stereotypical man, he 

takes place, is active and competitive. The image of the party leaders is similar to previous 

research and theories on gender and authority. Both Lööf and Kristersson reproduce the 

media's stereotypical representation of women and men. 
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1. Inledning 

År 2018 var det val till riksdagen i Sverige. En period då mycket fokus riktats mot 

partiledarna. Att vara partiledare handlar inte längre om vem som är den mest lämpade 

ledaren, utan snarare om vilka de är som privatpersoner. Medias fokus har förflyttats från 

deras partiledarroll till deras roll som man eller kvinna (Hammarlin & Jarlbro, 2014).   

Och när Ulf Kristersson gästade ”Partitempen” inför höstens val och fick just frågan 

om hur det är att vara manlig i en ledarposition inom politiken svarade han att det var 

fantastiskt, men att det också kan vara tufft:   

– Jag har varit med om att jag fått poängavdrag i partiledardebatter för att jag haft 

svarta byxor och inte ljusa. Det var bara kvinnor i övrigt i partiledardebatten. Jag fick 

full pott för min politiska insats, men jag skulle ha visat mina vackra spiror. (Skoglund, 

2018)  

I citatet har ordet kvinna ersatts med man, strumpbyxor med byxor och namnet Annie Lööf 

med Ulf Kristersson. 

Mediers skildringar av politiker bidrar till att skapa den verklighetsuppfattning som finns om 

dem. Medierna framstår som sanningsförmedlare och det har blivit allt svårare att skilja 

mellan mediernas verklighet och den faktiska sanningen (Wendt, 2012). Nyhetsmedier väljer 

att fokusera på det manliga eller kvinnliga könet. En ojämn fördelning i utrymme och omfång 

sker till männens fördel, där 70 procent av medieutrymmet ges till män (Hammarlin & 

Jarlbro, 2014). I nyhetsartiklar nämns männen oftast med sitt fullständiga namn och 

tjänstetitel samtidigt som kvinnorna enbart nämns vid sitt förnamn. Dessutom handlar 

nyhetsartiklar om kvinnliga politiker snarare om deras utseende och hur de är som 

privatpersoner än deras politiska insatts (Hammarlin & Jarlbro, 2014).   

Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen finns fortfarande informella 

makthierarkier som fortsätter upprätthålla ett ojämnställt samhälle. Ett samhälle där det som 

är manligt är socialt accepterat som norm och kvinnor ses som dess motsats (Gillberg, 2018). 

Makt är förknippat med politik och politik är förknippat med manlighet (Gillberg, 2018). 

Könsmaktsordningen har bidragit till att män generellt sätt innehar större makt inom politiken 

(Holmberg, 2005). Många anser därför att kvinnor är undergivna i samhället, samtidigt som 

studier visar att kvinnor faktiskt stärkt sin position. Kvinnors stärkta ställning har skapat en 

jämställdhetsklyfta där många män känner sig hotade, vilket lett till starka reaktioner och 

motstånd i arbetet mot ett mer jämställt samhälle (Regeringskansliet, 2014). Medier är en 
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viktig del i människors vardag för att förstå och följa med i samhället och för många även den 

enda källan till information (Jarlbro, 2006). Därför är det viktigt att belysa hur kvinnor och 

män representeras i media, för att se om den mediala bilden av genus förändrats.  

Den sociala tolkningen av kvinnligt och manligt påverkar hur vi ser på genus (Holmberg, 

2005). Sociala mediers framväxt har därför fått en betydande roll för politiker, eftersom de 

själva har möjlighet att välja hur de vill framställas och kommunicera till medborgarna 

(Yarchi & Samuel-Azran, 2018). Syftet med studien är därför att jämföra hur en kvinnlig 

respektive manlig partiledare använder sitt privata Instagram-konto för att framställa sig själv, 

för att se om det finns några likheter eller skillnader utifrån ett genusperspektiv och för att se 

om de reproducerar den stereotypa framställningen av politiker i media.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras relevant bakgrundsinformation för att förstå studien. Kapitlet 

handlar om kvinnors underordning i historien, politiska kvinnor och män i media, 

Centerpartiets Annie Lööf, Moderaternas Ulf Kristersson, mediers utveckling och Instagram.   

 

2.1. Underordningen av kvinnor 

Ordet kön betecknar det biologiska könet, medan genus betecknar det socialt konstruerade 

könet. Genus handlar om de föreställningar som finns i samhället om vad som är manligt och 

kvinnligt. Genus är alltså ett kulturellt och socialt konstruerat begrepp. (Hammarlin & Jarlbro, 

2014)  

Underordningen av kvinnor i det västerländska samhället är en gammal regel som gällt sedan 

gamla grekernas tid. En underordning där kvinnan inte ansågs ha samma förnuft och intellekt 

som männen, därför blev kvinnan inte berättigad samma fri- och rättigheter som var självklara 

för mannen. Under 1800-talet ansågs kvinnor vara olämpliga för högre utbildningar, eftersom 

deras kroppar ansågs vara för svaga för att ta emot kunskap. Kvinnans naturliga roll i 

samhället var att vara maka eller mor. Män i historien har tagit sig rätten att styra över 

kvinnans liv, utrymme och rörelsefrihet. De beslut som fattats kring kvinnors roll i samhället 

har beslutats av män till deras fördel. Männen har övervägt eventuella konsekvenser av 

kvinnans handlingar, för att inte påverka sin position i samhället. Männen har haft sista ordet i 

frågor om kvinnans rösträtt, lön och utbildning eftersom kvinnorna var 

omyndighetsförklarade. (Gillberg, 2018)  

Underordningen av kvinnan visar att mannen är norm och kvinnan enbart kan representera sig 

själv. Mannen representerar hela mänskligheten medan kvinnan enbart förknippas med sitt 

kön. Kvinnan definieras i relation till mannen och mannen definieras istället i relation till 

offentligheten, exempelvis deras roll på arbetsmarknaden. (Gillberg, 2018)  

I samhället delas barn tidigt upp i vad som anses vara “flicka” och “pojke”, hur barnen ska 

bete sig och förhålla sig till varandra. Idealbilden är att pojkar är tävlingsinriktade, aktiva och 

tar plats, till skillnad mot flickor som är lyhörda, empatiska och omhändertagande. De 

könsnormer som finns sedan tidig ålder påverkar förställningar om hur barn ska vara. Den 

manliga överordningen accepteras, det som betecknas manligt har högre status. Exempelvis 

hur kvinnor representeras i barnfilmer, där prinsessan alltid blir räddad av prinsen. (Gillberg, 

2018) 
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2.2. Politiska kvinnor och män i media  

Enligt Hammarlin och Jarlbro (2014) anses kvinnliga politiker vara olämpliga eftersom 

politik och politiker förknippas med manlighet. En manlighet som har blivit så neutraliserad 

att den har blivit svår att upptäcka i samhället (Hammarlin & Jarlbro, 2014).  

Medielogiken handlar om hur medier väljer att forma innehållet i samspel med dess format, 

villkor och förutsättningar snarare än hur verkligheten ser ut (Strömbäck, 2008). 

Medielogiken har format hur politiker framställts i media, genom att personifiera politiken 

genom att lyfta fram deras företrädare. Detta är inget nytt fenomen utan pågick även under 

Olof Palmes tid som statsminister, då han fick sitt privatliv granskat i media. Politiker har valt 

att ta avstånd från denna typ av journalistik, medan journalisterna använder det som ett sätt 

för att nå fram till makthavarna. Genom att rapportera om politikernas privatliv och 

egenskaper vill journalisterna skapa en närhet mellan politiker och medborgare (Hammarlin 

& Jarlbro, 2014).    

Medier har stort inflytande över den politiska agendan, vilket bidragit till att politikerna 

behövt anpassa sig till medierna och deras strategiska kommunikation har blivit allt viktigare. 

År 2013 var det första gången i historien som det var fler kvinnor än män i alliansen som då 

bestod av de fyra borgerliga partierna i riksdagen. Trots detta var det fortfarande de manliga 

politikerna som det rapporterades mest om i media, endast trettio procent av rapporteringen 

handlade om de kvinnliga politikerna. Detta är ett förhållande som generellt sätt syns i 

forskning, nyhetsmedia både skriver mer och i större omfång om män och kvinnorna får 

mindre utrymme. (Hammarlin & Jarlbro, 2014) 

Den som får mest publicitet i svensk media är den vita medelålders mannen med makt. 

Bristen av kvinnliga representanter i nyhetsmedia anses bero på att den mediala bilden ska 

representera verkligheten. Men faktum är att Sverige har en högre procentandel kvinnor i 

riksdagen än vad det rapporteras om i media (Jarlbro, 2006).   

När kvinnliga partiledare nämns i nyhetsrapportering beskrivs de ofta i egenskap av mor eller 

maka. De manliga partiledarna omnämns snarare i deras professionella politiska roll och 

sällan som far eller make. Kvinnliga partiledare får frågor om skola och omsorg samtidigt 

som de manliga partiledarna får frågor om näringslivet, politik och krig. Nyhetsrapportering 

kring kvinnliga politiker har ofta fokus på hur de ser hur, vilken ålder de har och deras civil 

status. Kvinnor får antingen komplimanger eller kritik på grund av deras yttre. Kvinnliga 



 7 

politiker som avviker mot den stereotypa kvinnobilden porträtteras av medier som manliga 

och aggressiva. Kvinnliga politiker porträtteras ofta som offer i media och deras politiska 

insatser nämns mer sällan än männens. (Jarlbro, 2006)  

 

2.3. Centerpartiets Annie Lööf  

Centerpartiet bildades 1910, deras ideologiska grund kallas för ekohumanism. Partiet har en 

humanistisk människosyn och ekologisk natursyn med decentralisering som mål. Individers 

samverkan och likvärdiga livsvillkor präglar deras samhällssyn. (Centerpartiet, u.å.-a)  

Centerpartiet var 1985 det första svenska partiet med en kvinnlig partiledare, Karin Söder. 

Nuvarande partiledare heter Annie Lööf, född 1983 i Värnamo och gifte sig 2011 med sin 

make Carl-Johan Lööf (Sveriges Television AB, 2015). År 2006 gjorde hon en framgångsrik 

personvalskampanj och valdes in som riksdagsledamot i Jönköpings Län. Lööf var Sveriges 

yngsta riksdagsledamot under sin första mandatperiod. År 2011 valdes hon av enig stämma 

till partiledare av partiets valberedning och har nu varit partiledare i sju år (Centerpartiet, u.å.-

b).   

Lööf omnämns ofta i medier som opolitisk, spontan, inkompetent och oseriös. Hennes låga 

ålder har varit ett ständigt samtalsämne för journalisterna, eftersom hon anses som oerfaren. 

(Hammarlin och Jarlbro 2014) 

 

2.4. Moderaternas Ulf Kristersson  

Moderaterna grundades 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet. Deras ideologiska 

grund är konservativ med liberala idétraditioner. I frågor om medborgarnas fri- och rättigheter 

betonas individens frihet och möjlighet att välja själv. Deras konservativa syn återspeglas i 

frågor om statsskick, rättsstat och försvaret. (Moderaterna u.å.-a)  

År 2015 tillträdde Anna Kindberg Batra som partiledare för moderaterna, detta var deras 

första och hittills enda kvinnliga partiledare. År 2017 valdes nuvarande partiledare Ulf 

Kristersson till posten, han beskrivs enligt medier som nyliberal och folklig. Kristersson 

föddes 1963 i Lund och gifte sig med sin maka Birgitta Ed 1991 (Sveriges Television AB, 

2018). År 1988 valdes han som ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Kristersson 

valdes 2014 till Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson. I skrivande stund har 

Kristersson varit partiledare i cirka ett år (Moderaterna, u.å.-b).   
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2.5. Mediers utveckling    

Medierna har utvecklats från traditionella massmedier som tidningar, radio och tv, till digitala 

och sociala medier på internet. Massmedia förr var begränsade, mottagaren var tvungen att 

anpassa sig för tider då exempelvis radion valde att sända. I dag kan mottagaren själv välja 

när mediet ska användas. (Strömbäck, 2009)  

Användningen av traditionella medier som tidning, radio och tv har minskat till digitala 

mediers fördel (Myndigheten för press, radio och tv, u.å.). Majoriteten av medieanvändningen 

sker alltmer på internet, däremot håller den äldre generationen fortfarande fast vid de 

traditionella medierna, utvecklingen går långsamt mot en digitalisering (Internetstiftelsen i 

Sverige, u.å.). Utvecklingen av internet har lett till en expansion av medieutbudet, allt fler 

medieaktörer flyttar sitt innehåll till webben (Myndigheten för press, radio och tv, u.å.). 

Dagens traditionella TV-utbud återfinns på play-tjänster, där användaren själv väljer när och 

vad den vill ta del av.  

Tillgången till internet hemma och i offentliga miljöer har ökat, 95 procent av 

internetanvändarna använder internet på mobilen i stället för datorn (Internetstiftelsen i 

Sverige, u.å.). En utveckling av internet är sociala medier, där användarna själva kan 

publicera medieinnehåll och kommunicera med varandra. Till skillnad från de traditionella 

massmedierna som använder sig av envägskommunikation är sociala medier en 

tvåvägskommunikation. Användarna tillåts interagera med varandra genom text, bild och ljud. 

Sociala medier används i olika syften, exempelvis för underhållning, marknadsföring, 

nyhetsförmedling, kulturutbyte eller socialt umgänge (Strömbäck 2009).  

En majoritet av internetanvändarna i Sverige använder sociala medier och antalet fortsätter att 

öka varje år. Den mest populära plattformen är Facebook, följt av Instagram och Snapchat. 

Användningen av sociala medier har ökat sedan 2017, nu använder 63 procent internet 

dagligen och 83 procent av dessa internetanvändare använder sociala medier dagligen. 

(Internetstiftelsen i Sverige, u.å.) 

 

2.6. Instagram  

Instagram är en gratis mobilapplikation som grundades 2010 av Kevin Systrom och Mike 

Kriege. Instagram köptes av Facebook 2012 (Instagram, 2018-a). Instagram är en social 
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plattform som har över en biljon aktiva användare varje månad och i Sverige använder 60 

procent av internetanvändarna plattformen. (Internetstiftelsen i Sverige, u.å.). Facebook är det 

mest populära sociala mediet i Sverige, 76 procent av Sveriges befolkning använder 

plattformen. Instagram är den mest snabbväxande plattformen inom några år förväntas 

Instagram vara lika stort som Facebook (Internetstiftelsen i Sverige, u.å.).  

Användare skapar en personlig profil för att dela bilder och videor inom sitt egna sociala 

nätverk. Bilder och videor kan redigeras i applikationen och publiceras tillsammans med en 

bildtext och geopositionering. Vanligt på sociala medier är att använda så kallade hashtags.  

Genom att använda hashtags kan användaren följa ett ämne eller händelse exempelvis 

#valet2018 (Poynter, 2010). Materialet som publiceras på applikationen hamnar i ett flöde och 

kan delas vidare på andra nätverk som Facebook och Twitter. Applikationen tillåter 

användaren att ha en privat eller offentlig profil, bilderna delas då antigen med alla eller 

enbart inom det egna nätverket. Användare på Instagram kan följa varandra, gilla, 

kommentera och dela andra användares bilder. 

På Instagram kan kända personer skapa en så kallad verifierad profil, detta visas med en blå 

symbol efter användarens namn. Denna symbol används för att visa att profilen är äkta. För 

att få detta märke krävs det att användaren är en offentlig person, kändis eller ett varumärke. 

(Instagram, 2018-b) 
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3. Syfte och frågeställningar  

I detta avsnitt presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Detta 

kapitel är grunden till hela studien.   

 

3.1. Problemformulering 

Medier har en stor betydelse för vårat demokratiska samhälle där informations- och 

yttrandefrihet är grundläggande (Gripsrud, 2011). Medier formar människors bild av 

verkligheten och hur vi uppfattar den, mediebilden är för många medborgare den enda källan 

till information om politiken (Hammarlin & Jarlbro 2014). Medier ses som en demokratisk 

och integrerande mötesplats i samhället där medborgarna får ta del av den offentliga debatten 

(Hammarlin & Jarlbro 2014). Hur media väljer att framställa kvinnliga och manliga politiker 

får därför en betydande inverkan på samhällets uppfattning av politikerna (Edström, 2006). 

Rapporteringen kring personifiering har på senare tid ökat. Fokus ligger nu på att sälja bra 

rubriker för att locka fler läsare. Detta har lett till att medierna väljer att fokusera på könet, 

kvinnorna får mindre utrymme och artiklarna handlar inte om politik, utan snarare om deras 

utseende och hur de sexualiseras. Eftersom medierna påverkar hur politikerna representeras 

leder detta till att medborgarnas uppfattning av politikerna formas efter medias synpunkter 

(Hammarlin & Jarlbro, 2014). Genom sociala medier har partiledarna möjlighet att skapa en 

mer representativ bild av sig själva. Tidigare forskning om politisk kommunikation har främst 

handlat om hur medier framställer politikerna (Bengtsson, 2015), därför har denna studie 

istället fokuserat på hur partiledarna själva framställer sig på sociala medier.  

Sociala medier har öppnat upp en offentlig arena för medborgarna att kommunicera med 

varandra, genom att dela sitt eget medieinnehåll når medborgarna ut till en bredare massa. 

Största delen av forskningen kring politik på sociala medier har handlat om plattformarna 

Twitter och Facebook. Det finns alltså en forskningslucka kring partiledares användning av 

Instagram vid valkampanjer i Sverige, på grund av att plattformen var relativ ny inför valet 

2014 (Filimonov et al., 2016). Intresset för denna studie är att undersöka hur partiledarna 

utifrån ett genusperspektiv väljer att använda Instagram för att framställa sig själva, eftersom 

det blivit allt viktigare för politiker att använda sociala medier i sin bildkommunikation. En 

jämförelse av könen görs för att se om det finns likheter eller skillnader i framställningen och 

för att se om de reproducerar den stereotypa framställningen av politiker i media.  
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3.2. Syfte   

Syftet med studien är att jämföra hur en kvinnlig respektive manlig partiledare använder sitt 

privata Instagram-konto för att framställa sig själv, för att se om det finns några likheter eller 

skillnader utifrån ett genusperspektiv och för att se om de reproducerar den stereotypa 

framställningen av politiker i media.  

 

3.3. Frågeställningar   

• Hur framställs Lööf på Instagram?  

• Hur framställs Kristersson på Instagram?  

• Vilka likheter och skillnader finns?  
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4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitel tar upp 

forskning som finns om genus, sociala medier och politik för att skapa en kunskapsgrund för 

studien. Detta kapitel visar på att en forskningslucka finns gällande partiledare och 

genusforskning på sociala medier. Mestadelen av den tidigare forskningen har fokuserat på 

mottagaren och inte partiledaren som person. 

 

4.1. Genusforskning   

I en studie av Edström (2006) undersöktes kvinnliga politikers representation i tv mediet. 

Studien genomfördes med både en kvantitativ- och kvalitativ metod och bestod av en 

innehållsanalys av en veckas tv-program och en närstudie av olika genrer i TV-utbudet. 

Denna studie visade att kvinnor var underrepresenterade och ofta stereotypiserades. Männen 

får större utrymme och beskrivs som mer kompetenta, trovärdiga och kunniga. Den manliga 

normen utgör vad som är normalt och allmängiltigt. Kvinnors kön blir ifrågasatt och 

definieras utifrån den vite, heterosexuella, manliga normen, detta skapar en maktobalans 

mellan könen. Rapporteringen kring kvinnliga partiledare har ofta fokus på hur deras politiska 

arbete påverkas negativt av deras privatliv. (Edström, 2006)  

En kvantitativ studie av McGregor et al. (2017) undersökte i vilket utsträckning könets 

personifiering påverkade i en digital valkampanj på Twitter och Facebook. Studien 

undersökte kandidater till guvernörsvalet 2014 i delstaten Arkansas i USA. Studien utgick 

från Fridkin och Kenneys strategiska stereotypsteori som menar att politiker försöker använda 

de stereotyper som finns i samhället till deras fördel. Kvinnor vill dra nytta av den kvinnliga 

stereotypen som bygger kring familj och omsorg, men samtidigt ta del av mannens 

ledarskapsroll. Medan männen vill ta del av den kvinnliga stereotypen för att verka mer 

ödmjuk i sin ledarskapsroll. Utifrån studiens teoretiska ramverk letade forskarna efter mönster 

av personlig information på kandidaternas sociala medieplattformar. Slutligen jämfördes de 

manliga och kvinnliga kandidaterna med varandra. Resultatet av studien visade att 

kandidategenskaperna har stor betydelse för hur medborgarna väljer att rösta.  Forskarna 

poängterar att resultatet av studien inte bör jämföras med ett presidentval eftersom valens 

strukturer skiljer sig åt. (McGregor et al., 2017)   

Tidigare forskning visar att manliga politiker fått större plats i de traditionella medierna 

jämfört med kvinnliga politiker. I en studie av Yarchi och Samuel-Azran (2018) undersöktes 
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det om kvinnor hade samma position på sociala medier som män under valet i Israel 2015. 

Studien jämförde kvinnliga och manliga politikers inlägg på sociala medier. Resultatet visade 

att kvinnliga politiker generade mer engagemang bland väljarna än de manliga. 

Engagemanget visade sig i antal gilla-markeringar, kommentarer, diskussioner och delningar 

av deras inlägg. Studien visade att kvinnor fått mer stöd på sociala medier jämfört med män 

eftersom de visade en mer personlig sida av sig själv. Sociala medier skapade en mer 

jämställd plattform för kvinnliga politiker och gav dem större möjlighet att få mer makt inom 

politiken. (Yarchi & Samuel-Azran, 2018)  

I en semiotisk innehållsanalys av Kordjazi (2012) studerades könspositioneringen i engelsk 

pedagogiska program för att undersöka hur kvinnor och män representerades och för att se om 

det fanns obalans i framställningen av könen. Studien utgick från Goffmans Gender 

Advertisements och Kress och van Leeuwen Reading Images (2006) teori. Goffmans 

innehållsanalys har tidigare enbart använts i studier där genusrepresentation analyserats i 

reklambilder, men Kordjazi valde att använda metoden för att se om den gick att applicera 

även i andra medieanalyser. I Goffmans Gender Advertisements klassificerades sex olika 

dimensioner i könsannonser: Relative size, The feminine touch, Function ranking, The family, 

The ritualization of subordination och Licensed withdrawal. Kress och van Leeuwen Reading 

Images (2006) diskuterar tre huvudfunktioner av visuell semiotik. Den första är den 

representativa metafunktionen som handlar om förhållandet mellan människor, platser och 

saker i bilden. Den andra är den interpersonella metafunktionen som beskriver interaktionen 

mellan den representerade deltagarens blick, avstånd och vinkel till betraktaren. Den tredje är 

textens metafunktion som handlar om de två första metafunktionernas betydande helhet. Den 

utgår från tre sammanhängande system, informationsvärde, utmärkning och framställning. 

Denna semiologiska innehållsanalys baserades på dessa två metoder. Studiens resultat visade 

att männen framträdde som aktiva, kraftfulla och dominanta och kvinnorna förekom som 

objekt för den manliga blicken, intima, underordnade och maktlösa i de moderna medierna. 

Kvinnorna och männen framträdde likt de stereotyper som finns i samhället. Med hjälp av 

studien ville forskaren visa att det fanns ett maktförhållande mellan könen och att man skulle 

bli medveten om de sexistiska teman som fanns i samhället (Kordjazi, 2012).   

Eftersom resultatet av Kordjazis (2012) studie visade att Goffmans metod kunde användas 

även i studier som inte handlade om reklambilder skapades en liknande studie av Bakhtiari 

och Saadat (2015) som utgick från samma ramverk. Denna studie fokuserade på både den 

verbala och visuella framställningen av könsroller i läroböcker, eftersom tidigare studier 

mesta dels fokuserat på hur ofta kvinnor och män framträtt i olika roller snarare än hur de 
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representeras som kön. Metoden som användes var Kress och van Leeuwen Reading Images 

(2006). Studien fokuserade på de tre begreppen informationsvärde, utmärkning och 

framställning, forskarna valde även att lägga till stereotyper som ett centralt begrepp i 

analysen. Resultatet visade att stereotypa representationer fanns i bilderna. 

Könsrepresentationen var till männens fördel och de kvinnliga stereotyper som återfanns gav 

kvinnorna en negativ bild. Resultatet av studien bekräftade ytterligare en gång att Goffmans 

sex dimensioner kan användas för att analysera andra medier än reklambilder (Bakhtiari & 

Saadat, 2015).  

 

4.2. Sociala medier och politik   

Politisk kommunikationsforskning har blivit allt mer framträdande i norden under de senaste 

tio åren. Den nordiska forskningen kring politik har mestadels haft fokus på partierna och inte 

de enskilda partiledarnas roll (Strömbäck et al., 2008). Det politiska kommunikationssystemet 

i Sverige har under de senaste decennierna förändras när det gäller interaktion mellan 

politiska aktörer, media och medborgarna.   

Den forskning som bedrivits kring politisk kommunikation på sociala medier har mestadels 

handlat om Twitter och Facebook. En svensk studie av Grusell och Nord (2012) handlar om 

hur politiker använde Twitter som ett strategiskt verktyg under valet 2010. Studien utfördes 

genom en kvantitativ innehållsanalys där alla tweetar och intervjuer med kampanjledarna för 

varje parti analyserades. Studien visade att det fanns ett stort intresse av att använda sociala 

medier i kampanjer. Forskarna anser att Twitter kommer ha fortsatt stor inverkan i kommande 

valkampanjer på grund av den stora och direkta spridningsgraden. Plattformen användes likt 

ett traditionellt medium med envägskommunikation, politikerna interagerade inte med sin 

publik. Grusell och Nord (2012) menar att politiker måste lära sig behärska de nya medierna 

på grund av den snabba utvecklingen av sociala medier. Politikerna måste förstå vikten av att 

använda plattformarna på rätt sätt för att nå ut till sin publik och skapa tvåvägskommunikation 

(Grusell & Nord, 2012).  

En kvantitativ studie av Filimonov et al. (2016) undersökte svenska partiers användning av 

Instagram under valet 2014. Studien var den första att undersökta hur svenska partier använde 

Instagram under en valkampanj. Forskarna studerade hur riksdagspartier 2014 använde 

Instagram för att föra fram sin politik. De fokuserade på fyra begrepp som definierade 

Instagrams användningsområden utifrån tidigare forskning. De fyra begreppen var 

broadcasting, mobalization, image management och hybridity. Broadcasting förklarades 
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genom att man undersökte om partiet använde Instagram för att sprida sitt politiska budskap. 

Mobalization syftade till att se om partiet uppmanade sina väljare att agera, exempelvis att gå 

och rösta på valdagen. Image management handlade om hur ofta partiledaren för partiet 

syntes på plattformen, men även på vilket sätt, professionellt eller privat. Det sista begreppet 

hybridity undersökte om partiet refererade till sina andra medieplattformar eller 

valkampanjer. Forskarnas mål och syfte var att undersöka hur de svenska partierna använde 

sig av Instagram som ett strategiskt kommunikationsverktyg. Resultatet visade att de flesta 

partierna inte använde Instagram för att interagera med väljarna utan snarare som ett 

traditionellt kommunikationsverktyg. Eftersom Instagram användes för första gången i en 

valkampanj ansågs denna studie enbart som ett test av Instagram som 

kommunikationsverktyg. Forskarna uppmanade till framtida studier om hur partier utvecklat 

sitt sätt att använda Instagram i valkampanjer (Filimonov et al., 2016).   

 

4.3. Vårt bidrag   

Mediers rapportering kring politiker har blivit allt mer individualiserad, intim och 

livsstilsbaserad. Det innebär att politikers personliga egenskaper och livsstil blivit allt 

viktigare. Gränsen mellan en offentlig politiker och privatperson försvinner. (McGregor et al., 

2017)  

Fokus i tidigare forskning inom området politisk kommunikation i norden har fokuserat på 

hur medier framställt politiker, inte hur politiker framställt sig själva (Strömbäck et al., 2008). 

Genusforskning i nyhetsmedier har fokuserat på hur medier valt att framställa kvinnliga 

politiker, fokus har varit på i vilken utsträckning personifiering påverkat digitala kampanjer 

(McGregor et al., 2017). Forskning har visat att mannen är norm och kvinnor definieras 

utifrån sitt kön (Edström, 2006). Denna studie ska undersöka ifall partiledarna själva 

framställer sig enligt denna stereotyp av män och kvinnor.  

Forskning har visat att sociala medier skapat en mer jämställd plattform för kvinnliga 

politiker och gett dem möjlighet att nå samma makt som männen inom politiken (Yarchi & 

Samuel-Azran, 2018). Forskningen om politik på sociala medier har till största del haft fokus 

på plattformarna Twitter och Facebook (Grusell & Nord, 2012). Den forskning som finns om 

Instagram och politisk kommunikation är från valåret 2014 då plattformen var relativt ny och 

outforskad och mycket har förändrats sedan dess (Filimonov et al., 2016). Denna studie fyller 

forskningsluckan som finns kring politisk kommunikation under valåret 2018 på Instagram. 

Studiens bidrag kommer att skapa förståelse för hur partiledarna, utifrån ett genusperspektiv, 
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framställer sig själva på Instagram och om de reproducerar den stereotypa framställning som 

finns av politiker i media. 
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5. Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket för studien. De teorier som studien 

grundar sig i är Hirdmans genussystem och stereotypa genuskontrakt, Connells 

maskulinitetsteori och semiotiskteori. Centrala begrepp som senare används i analysen 

förklaras. 

 

5.1. Hirdmans Genussystem 

Kvinnoforskaren Yvonne Hirdman anser att genus är ett begrepp som används för att skilja 

kultur från biologi med fokus på sexualitetens normativa funktion, inte relationen mellan 

könen. Genus handlar om de lärdomar kring manligt och kvinnligt som utvecklats i samhället. 

Begreppen manligt och kvinnligt ses i genusteorin som symboliska kategorier snarare än 

sociala roller. (Hirdman, 1988) 

Genussystemet ses som en ordningsstruktur av könen och är grundläggande för andra sociala 

ordningar i samhället, exempelvis de ekonomiska och politiska. Genussystemet utgår från två 

grundbegrepp, dikotomi och hierarki. Dikotomi innebär att manligt och kvinnligt bör särhållas 

och ses som varandras motsatser, exempelvis arbetsfördelningen mellan könen. Hierarki utgår 

från att mannen är samhällets norm och betraktas därför som mer värdefull, detta leder till att 

de har mer makt och tjänar mer än kvinnor. Dessa två begrepp inom kvinnoforskningen är två 

ovetenskapliga förklaringar till varför samhället ser ut som det gör. Uppdelningen mellan 

kvinnor och män skapar en generell underordning av kvinnor och den manliga normen 

legitimeras. (Hirdman, 1988) 

 

5.1.1. Det stereotypa genuskontraktet  

Hirdman (2001) beskriver det stereotypa genuskontraktet som en förklaring av könens 

relation, där de biologiska föreställningarna om förhållandet mellan man och kvinna blir 

stereotypa ideal. Exempelvis att kvinnans biologiska roll är att föda barn och mannens roll är 

att ta hand om kvinnan. Genuskontraktet handlar om hur relationen mellan man och kvinna 

bör vara. Enligt den naturliga lagen ska kvinnan sköta sig, föda barn och ta hand om hemmet 

för att mannen ska försörja henne. Den naturliga ordningen framställs genom att “[...] han tar 

hand om henne som tar hand om honom och barnet” (Hirdman, 2001, s. 86). Genuskontraktet 

upprätthåller den sociala ordningen i samhället. I genuskontraktet beskrivs konkreta 
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föreställningar om hur en man respektive kvinna ska vara. Den typiska manliga stereotypen 

förknippas med styrka i handling och tanke (Hirdman, 1988), han är aktiv, tävlingsinriktad 

och tar mycket plats (Gillberg, 2018). Den kvinnliga stereotypen förknippas med svaghet 

(Hirdman, 1988), hon är lyhörd, empatisk och omhändertagande (Gillberg, 2018).  

 

5.2. Connells maskulinitetsteori  

Enligt Connell är genus “[...] ett sätt att organisera social praktik” (Connell, 2008, s. 109). 

Hon menar att genus handlar om de kroppsliga strukturer och processer människor har. Genus 

refererar alltså inte till kvinno- eller manskroppen utan till den sociala delen av människan. 

(Connell, 2008)   

I Connells maskulinitetsteori talar man om hegemoni. Hegemoni är ett grekiskt ord som 

betyder ledarskap och hänvisar till att en grupp upprätthåller en ledande position i samhället 

(Hegemoni, 2018). Hegemoni är en hierarkisk överordnad manlighet, en rangordning som 

över- och underordnar män. Enligt Connell (2008) är maskulinitetens hegemoni något män 

drar nytta av, som handlar om mannens överordnande av kvinnan. Hegemonin upprätthåller 

och legitimerar ordningen mellan kvinnor och män. Det finns ingen hegemonisk kvinnlighet 

och de som inte följer den rådande manlighetsnormen, exempelvis homosexuella har ingen 

hegemoni. Hegemoni skapas genom ett samband mellan institutionell makt och kulturella 

ideal, inte individuellt. En övertygande kollektiv bild där hegemonin kännetecknas av 

auktoritet är militären. (Connell, 2008)  

Eftersom politiken förknippas med manlighet är det svårt för kvinnor att ansluta sig till detta 

område när det finns hegemonisk maskulinitet (Hammarlin & Jarlbro, 2014). Hegemonin 

innebär att värderingar bland de som dominerar delas och överförs, samhället accepterar deras 

dominans och deras värderingar anses naturliga (Connell, 2015). Män väljer män och oftast 

män som liknar dem själva, på så sätt blir det svårt att förändra de normer och uppfattningarna 

som finns (Gillberg, 2018). 

Connell (2015) genusstruktur är en fyrdelad modell som används för att särskilja relationer 

byggda på en maktdimension, en emotionell dimension, en produktionsdimension och en 

symbolisk dimension som förstärker varandra. Modellen hjälper till att förstå frågor om 

maskuliniteten.   

Den viktigaste delen inom maktdimensionen är den allmänna underordningen av kvinnor av 

den manliga dominansen. Männen i samhället har högre status än kvinnorna och det som 
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anses manligt värderas högre än det som anses som kvinnligt (Connell, 2015). Strukturen 

existerar trots motsättningar kring den. Män innehar majoriteten av den institutionella makten 

i samhället, de kontrollerar över samhällets resurser (Connell, 2008).  

Den emotionella dimensionen handlar om att sexuell åtrå är en aspekt av genusordningen. 

Utifrån det emotionella bandet till ett objekt behandlar teorin frågor om gemenskap eller 

tvång, ömsesidig eller ensidig njutning utifrån mannens dominanta ställning (Connell, 2008). 

Denna dimension behandlar de sociala konstruktioner i känslomässiga relationers roll i arbets- 

och familjelivet. Engagemanget kan vara positivt och negativt, de kan vara kärleksfullt och 

fientligt på samma gång. Genus organiseras oftast efter sexualitet som grund, en homosexuell 

person definieras oftast därför likt en kvinna (Connell, 2015).  

Produktionsdimensionen handlar om den sociala konstruktionen av maskuliniteten. Där 

lönenivåer, arbetsfördelning och yrkespositioner märks med kvinnligt och manligt. De är 

ojämnt fördelade och även de privata tillgångarna är med fördel till mannen (Connell, 2015). 

Arbetssysslor kategoriseras ofta efter “kvinnogöra” och “karlgöra”, exempelvis på kontor där 

kvinnor ofta arbetat som sekreterare eller kontorsbiträde, medan män arbetat i högre 

befattningar och speciella yrkesbeteckningar (Connell, 2015).  

Symbolisk dimension är de historiskt och kulturellt etablerade tankarna om vad som är 

manligt och kvinnligt och syftar till att upprätthålla den hierarkiska relationen mellan könen 

man och kvinna. Symboliska genusrelationer finns, utöver i tal- och skriftspråket, även i 

exempelvis kläder, gester, byggnader och smink. (Connell, 2015)  

Dessa dimensioner bildar en social konstruktion, de interagerar och förstärks tillsammans. 

(Connell, 2015) 

 

5.3. Semiotisk teori 

Semiotiken är en teckenteori som utgår från att allt är tecken och kan tolkas på olika sätt. Den 

schweiziske språkteoretikern Ferdinand de Saussure forskade kring verbala språk och 

grundade begreppet semiologi som betyder teckenlära. Enligt Saussure består tecken av en 

signifiant och en signifé, ett materiellt uttryck och immateriellt innehåll. De koder som 

förbinder uttrycket och innehållet kan bestå av exempelvis streck och prickar. Koderna är en 

konvention, något vi lärt oss att koppla ihop med en viss idé eller föreställning. Det verbala 

språket som Saussure studerar är till skillnad mot det visuella tecknet arbiträrt. Visuella 

tecken är utformande med vissa perceptionskoder som används i vardagslivet, dessa kan 
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variera i olika kulturer. Likt det verbala språket är även det visuella tecknet baserat på koder 

eller konventioner. Förhållandet kan vara mer eller minde konventionellt och förhålla sig 

olika. (Gripsrud, 2011)   

Roland Barthes var en fransk litteratur- och konstforskare som under 1960-talet utvecklade 

det semiologiska förhållandet mellan denotation och konnotation. Barthes studerade tecknets 

betydelse i bilder och utvecklade ett sätt att läsa och förstå bildens egentliga betydelse. Han 

ansåg att det inte fanns en absolut betydelse mellan ett innehåll och uttryck, det varierade 

mellan tid och rum. Tolkningen av tecknets innehåll varierar mellan olika kulturer och får 

därför olika betydelser. Objektet är det som tecknet står för. Om objektet är måne är tecknet 

de fenomen vi tolkar, till exempel mörkt och natt. Innebörden av varje tecken varierar också 

över tid. Dessa två steg att tolka ett objekt kallas för denotation och konnotation. (Gripsrud, 

2011)   

Den första nivån av tolkning är, enligt Barthes, att se vad tecknet denoterar. Denotation är den 

första, direkta, betydelsen av ett tecken. Den andra nivån av tolkning är konnotationer. 

Konnotation är den indirekta betydelsen av tecknet och är kulturellt etablerad. Konnotationer 

ska inte förknippas med associationer som är personliga och individuella. Beroende på mot 

vilken bakgrund eller tid som tecknet tolkas, skapas olika innebörder (Gripsrud, 2011). 

Exempelvis hur vi uppfattar en ko i olika kulturer, i Sverige slaktas kor för att producera mat 

åt människan, samtidigt som människorna i Indien ser kon som ett heligt objekt som inte får 

offras (Helig ko, u.å.). Denotationen av det visuella objektet är ko, medan konnotationen i 

Sverige blir mat. I Indien konnoterar istället kon ett heligt objekt. Det tecknet står för kan 

alltså betyda olika beroende på hur objektet tolkas i olika kulturer (Gripsrud, 2011).   
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6. Metod och Material 

I detta avsnitt presenteras den metod och det material som använts i studien. Kapitlet 

beskriver urvalsprocessen, metoder, analysverktyg, genomförandet och en kritiskdiskussion.  

 

6.1. Urval 

Inför valet 2018 fanns åtta partier representerade i riksdagen där sex av partiledarna hade ett 

eget Instagram-konton. De som hade egna Instagram-konton när studien började var 

Centerpartiets Annie Lööf, Moderaternas Ulf Kristersson, Kristdemokraternas Ebba Bush 

Thor, Socialdemokraternas Stefan Löfven, Miljöpartiets Gustaf Fridolin och Isabella Lövin. 

De partiledarna som inte hade egna Instagram-konton var Sverigedemokraternas Jimmy 

Åkesson, Liberalernas Jan Björklund och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, därför valdes dessa 

bort i studien. Miljöpartiets två ledare kallas vanligtvis för språkrör, men i denna studie har de 

benämnts som partiledare.   

Studien ska analysera partiledarnas egna Instagram-konton. Eftersom partiledarna är 

offentliga personer är deras egna Instagram-konto inte privata på samma sätt som för en icke-

offentlig person. Det finns medvetenhet kring att partiledarna fortfarande representerar sitt 

politiska parti på sitt egna konto och partiledarna är därför mycket medvetna om vad de 

publicerar för bilder.  

Valet av partiledare föll på den kvinna och man som hade flest följare på Instagram då studien 

började. De valda partiledarna blev därför Annie Lööf och Ulf Kristersson. Lööf har, i 

november månad 2018, cirka 70 tusen följare (Instagram, 2018-c) och Kristersson har cirka 

50 tusen följare på Instagram (Instagram, 2018-d). Anledningen till att välja de partiledarna 

med flest följare var för att de når ut till flest på Instagram och deras bildkommunikation har 

möjlighet att påverka deras följares syn på genus.    

Studiens material är hämtat från de två partiledarnas egna Instagram-konton. Materialet 

hämtades från augusti och september månad år 2018. Bilderna valdes eftersom partiledarna 

under denna period var som mest aktiva på Instagram och deras bilder hade fler gilla-

markeringar än under de tidigare månaderna. Anledningen till att de var mer aktiva var på 

grund av den pågående valkampanjen under denna period. Det är relevant att analysera dessa 

bilder eftersom mycket fokus riktats mot partiledarna denna period och för att de vill nå ut till 

följarna med en bra bild av sig själva. Deras Instagram-konto skapar möjlighet för dem att 
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själva välja hur de vill framställas som partiledare och inte hur nyhetsmedier väljer att 

framställa dem.   

Tio bilder från vardera partiledare valdes till analysen, fem från varje månad. Bilder på 

nyhetsartiklar och affischer valdes bort på grund av att partiledarna inte fanns med på bilden 

fysiskt. Även videoklipp valdes bort eftersom studien fokuserar på stillbilder, inte rörliga 

bilder. Båda partiledarna har under perioden varit ungefär lika aktiva och postat cirka 70 

bilder i månaden.  

Analysmaterialet för studien blev de bilder med flest gilla-markeringar på respektive 

partiledares egna Instagram-konto. Bilderna med flest gilla-markeringar anses vara de mest 

intressanta att analysera eftersom flest följare reagerat på dem. På grund av studiens 

tidsbegränsning har enbart tio bilder analyserats från vardera partiledare. Begränsningen av 

antalet bilder gjordes också för att få en mer djupgående analys av de valda bilderna. 

Tillhörande bildtext eller kommentarer under bilderna har inte analyserats eftersom 

bildkommunikationen är i fokus i denna studie. 

 

6.2. Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskning fokuserar på tolkning där fokus är på ord snarare än statistik. Man 

observerar, intervjuar eller samlar in texter och dokument för analys. Den data som samlats in 

har sitt ursprung i den teoretiska grunden. En viktig del i den kvalitativa forskningen är 

användningen av begrepp. Begreppen utgör ett redskap för forskaren under datainsamlingen 

och underlättar för andra forskare att använda och omstrukturera begreppen i vidare 

forskning. I en kvalitativ forskning användas oftast ett målstyrt urval, där objekt väljs utifrån 

de forskningsfrågor studien har. Den kvalitativa forskaren har mer fokus på detaljer i sina 

rapporter, för att skapa en djupare förståelse för läsaren om den kontext som tolkas och är av 

vikt för studien. (Bryman, 2011)  

Valet av en kvalitativ metod gjordes för att kunna analysera partiledarnas bilder i detalj och 

undersöka den bakomliggande meningen med bilden. 

 

6.3. Semiotisk metod  

Denna studie ska använda sig av en semiotisk metod, eftersom de underliggande meningarna i 

bilderna ska studeras. I en semiotisk metod studeras varje tecken i detalj för att beskriva vad 
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som syns i bilderna. Analysen kommer utgå från Barthes metod som innebär att man ställer 

frågor till bilderna. Utifrån Barthes metod har de mest väsentliga frågorna valts ut för att få en 

relevant analys (Bilaga 1).  

I studiens analys kommer begreppen denotation och konnotation att användas. Första steget i 

analysen är att se vad som finns i bilden. För att analysera vad som denoteras i bilden studeras 

vad och hur objektet är porträtterat. Denotation är ett sätt att hitta vad som representeras i 

bilden och är utgångspunkten för att hitta bildens konnotationer. När man hittat vad som 

representeras i bilden studerar man vad det konnoterar, alltså vad objektet betyder. Kulturella 

associationer, egenskaper och kvalitéer tolkas i bilden. Vid tolkning av konnotationer används 

ett analysverktyg där olika komponenter i bilderna analyseras. 

 

6.4. Analysverktyg  

Studiens analysverktyg kommer att bestå av Goffmans sex dimensioner Relative size, The 

feminine touch, Function ranking, The family, The ritualization of subordination och 

Licensed withdrawal. Och Barthes fyra dimensioner Poses, The gaze, Objects och Settings. 

Analysen kommer som utgångspunkt att använda Goffmans dimensioner, för att sedan 

förstärkas med Barthes dimensioner för att få ett mer trovärdigt resultat. Goffmans metod 

används för att analysera hur genusperspektivet återspeglas i bilderna och Barthes metod 

förstärker de kulturellt bundna konnotationerna. För att analysen ska bli komplett har 

ytterligare analysenheter valts ut från Hansen och Machins analysverktyg. 

 

6.5. Goffmans metod - Sex genus dimensioner 

Professor i sociologi, Erving Goffman, forskade bland annat om hur reklambilder 

representerade verklighetens könsroller. Goffman (2012) ansåg att det inte fanns någon 

skillnad mellan genus. Utan samhällets bild av maskulinitet och femininet hade det inte 

funnits någon genusidentitet (Goffman, 2012).   

Goffman (2012) identifierade sex dimensioner som användes för att analysera en reklambild 

Relative size, The feminine touch, Function ranking, The family, The ritualization of 

subordination och Licensed withdrawal.   
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6.5.1. Relative size  

I den biologiska dimorfismen i en social interaktion mellan könen framställs ofta kvinnan som 

underordnad av mannen. Detta uttrycks och förtydligas i bilder genom att mannen framställs 

som större och längre än kvinnan, för att skapa känslan av att mannen har en högre social 

status. Nästan alla par representerar denna förväntade höjdskillnad eftersom män generellt sätt 

är längre än kvinnor. (Goffman, 2012)  

 

6.5.2. The feminine touch  

I bilder används kvinnors händer för att förstärka ett objekt. Smekande händer vidrör föremål 

på ett sexuellt sätt för att locka betraktaren. Om kvinnan inte har något att hålla i kan även 

ansiktet användas. Hon kan också ta på sig själv för att förmedla en känsla av dyrbarhet och 

känslighet. (Goffman, 2012)  

 

6.5.3. Function ranking  

I en situation där en kvinna och man ställs mot varandra är det mannen som utför arbetet och 

anses ha makt över situationen även om kvinnan utför arbetet. Detta sätt att framställa kön är 

allmänt representerat i reklamsammanhang. Denna framställning gäller även i situationer 

mellan barn, där deras handlingar inte anses seriösa utan snarare som gulliga. (Goffman, 

2012)  

 

6.5.4. The family  

The family handlar om hur familjer presenteras i bilder. Kärnfamiljen är en grundläggande 

social struktur i bildrepresentationen. Personerna på bilderna behöver inte vara en kärnfamilj 

för att framstå som en eftersom de symboliserar en familjs sociala struktur. Pappan i familjen 

anses ha en beskyddande roll och detta syns genom att han placeras i bakgrunden och har 

blicken riktad mot de andra familjemedlemmarna. (Goffman, 2012)  
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6.5.5. The ritualization of subordination 

The ritualization of subordination handlar om hur kroppshållningen skiljs åt mellan kvinnor 

och män i bilder. Ett stereotypiskt sätt att visa sig överlägsen är att ha en upprätt kropp och 

hålla huvudet högt, något som ofta symboliseras med män. Kvinnor och barn framställs ofta i 

en underlägsen position där mannen tenderar vara högre upp än kvinnan. Kvinnor syns oftast 

sittandes på ett golv eller i en säng, detta symboliserar en allmänt accepterad sexuell 

tillgänglighet. (Goffman, 2012)  

Kvinnor syns posera genom att böja ena knät över det andra benet. Denna kroppshållning 

leder till att kvinnan blir kortare och blir därför underordnad. De porträtteras också med 

huvudet lutande åt sidan, något som enligt Goffman (2012) kan ses som en acceptans mot 

underlägsenheten. Denna pose benämns som en typisk feminin pose (Goffman 2012).  

Kvinnor anses le oftare än män och ett leende symboliserar förståelse och acceptans till 

mottagaren. (Goffman, 2012)  

 

6.5.6. Licensed withdrawal 

Kvinnor avbildas oftare än män i situationer där de avlägsnas psykologiskt från den sociala 

situationen och blir utelämnade i bilden. När detta sker visas det genom att personen täcker 

ansiktet med händerna eller mer specifikt munnen, för att symbolisera den hotfulla 

situationen. Ett sätt att posera på för att visa osäkerhet i bilden är exempelvis att bita på sitt 

finger eller att lätt beröra den ena handen med den andra. (Goffman, 2012)  

Om kvinnan står bakom mannen i en bild används mannen som ett skydd mot exponeringen 

(Goffman, 2012).  

Att rikta bort blicken från en annan person i bilden ger makt åt den som har blicken kvar mot 

den andra. Om personen är själv i bilden och blicken är riktad bort från kameran, 

symboliseras en känsla av en saknad. Genom att ha blicken riktad nedåt mot händerna skapas 

en känsla av att personen tänker. (Goffman, 2012) 
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6.6. Barthes metod - Fyra kulturella dimensioner   

6.6.1. Poses  

Det finns olika sätt att analysera hur människor poserar i bilder och dessa poser associerar till 

olika konnotationer. Man kan analysera om en person exempelvis har en strikt eller 

avslappnad hållning. En strikt hållning innebär att personen står stelt och rakt likt en militär, 

detta konnoterar auktoritet och en avslappnad pose konnoterar motsatsen. (Hansen & Machin, 

2013) 

Attityden kan avläsas utifrån posen som personen på bilden visar. Den strikta posen förmedlar 

alltså en viss attityd jämfört med en pose med avslappnad hållning. (Hansen & Machin, 2013)   

Hur personen i bilden står har betydelse för hur den uppfattas. En pose där personen har 

fötterna brett isär förmedlar exempelvis arrogans och okänslighet. Placeras däremot fötterna 

och armarna nära varandra anses personen istället vara sårbar. (Hansen & Machin, 2013)   

Hur personen i bilden lutar sig, antingen mot eller bort från betraktaren kan få olika 

innebörder i olika situationer. En person som lutar sig bakåt kan antingen förmedla en 

avslappnad känsla eller att vilja distansera sig från en annan person. En person som lutar sig 

framåt skapar istället känslan av att vilja övertyga betraktaren. (Hansen & Machin, 2013)   

Genom att posera med böjda ben eller armar förmedlas kvinnlighet. Detta kan jämföras med 

typsnitt, där kurvade typsnitt anses vara mjukare och mer feminina än kantiga som 

symboliserar aggression. Utsträckta armar och ben konnoterar frihet och glädje. Frihet kan 

även förmedlas exempelvis av en person som ligger i en avslappnad pose på stranden. 

(Hansen & Machin, 2013)   

 

6.6.2. The gaze 

En viktig del att analysera är hur personen eller personerna i bilden riktar blicken för att se om 

det finns kontakt eller interaktion med betraktaren. Om personen i bilden har blicken riktad 

mot kameran skapas en relation och interaktion med betraktaren, annars anses personen vara 

frånvarande. (Hansen & Machin, 2013)   

Om personen i bilden inte har blicken riktad mot betraktaren skapas inget engagemang, 

betraktaren blir enbart observatör och ingen relation skapas. Har personen istället blicken 

riktad utanför bilden bjuds betraktaren in att förställa sig personens tankar och känslor själv. 

Om blicken är riktad upp eller ned i bilden förmedlas antingen en positiv eller negativ känsla. 
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Politiker har ofta blicken riktad uppåt för att skapa en positiv känsla av sig själv och högre 

social status. Ansiktsuttrycket och posen har betydelse för vad blicken förmedlar. Genom att 

rikta blicken nedåt skapas en känsla av att inneha makt och att ha blicken riktad uppåt 

förmedlar en känsla av maktlöshet. (Hansen & Machin, 2013)  

 

6.6.3. Objects  

För att beskriva vad som syns i bilden analyseras objektens betydelser och potential. Objekten 

i bilden kan exempelvis vara kläder, skor, hår, dator eller en stol. Objekten skapar en 

förståelse för personen i bilden, vem personen är och vad den arbetar med. Om objekten varit 

annorlunda skulle en annan betydelse av vem personen är skapas, även saknad av vissa objekt 

skulle kunna skapa en annan innebörd av bilden. För att se vilka betydelser objektet kan ha, 

kan ett test utföras genom att byta ut ett objekt mot ett annat exempelvis en kaffe mot en öl. 

Får bilden en radikal betydelseförändring förstås innebörden av objektet bättre. (Hansen & 

Machin, 2013)  

 

6.6.4. Settings  

Likt objekten kan bakgrunden ha betydelse för tolkningen och konnoterar olika saker, 

exempelvis om bilden är fotograferad i naturen eller i en studio. Naturen kan konnotera frihet 

och hälsa. (Hansen & Machin, 2013)  

Vart personen i bilden är placerad har betydelse för känslan i bilden. Mycket utrymme i 

bilden konnoterar lyx, rikedom och makt och ett trängre utrymme förmedlar istället 

motsatsen. (Hansen & Machin, 2013) 

 

6.7. Hansen och Machins analysenheter   

Färgkoordinationen i bilden skapar harmoni mellan objekten, personerna och bakgrunden. 

Färger används ofta för att tydliggöra objekt eller personer i bilden (Hansen & Machin, 2013).  

Förgrund och överlappning handlar om att objektet eller personen som är längst fram i bilden 

är det viktigaste samtidigt som en person eller ett objekt som är bakom kan ses som en del av 

bakgrunden. (Hansen & Machin, 2013)  



 28 

Hur ljuset faller och vart fokusen ligger får betydelse för bilden. Ett belyst objekt fångar 

betraktarens uppmärksamhet mer än om det vore skuggat (Hansen & Machin, 2013).   

Bildvinkeln har betydelse för hur personen i bilden uppfattas. En bild fotograferad underifrån 

förmedlar känslan av att personen i bilden har mer status och makt än betraktaren eftersom vi 

associerarar storlek med auktoritet. Om bilden istället är fotograferad i jämn nivå med 

betraktaren förmedlas känslan av ett jämlikt förhållande. En bild fotograferad uppifrån 

förändrar maktförhållandet till betraktaren, personen förmedlar istället en allvarlig känsla. Hur 

personen i bilden är placerad horisontellt förmedlar olika nivåer av engagemang i bilden. Om 

personen poserar mot betraktaren skapas ett engagemang, är personen istället riktad bort från 

betraktaren skapas inget engagemang. (Hansen & Machin, 2013) 

 

6.8. Genomförande   

Lööfs och Kristerssons bilder kommer att analyseras var för sig och sedan jämföras.   

För att genomföra analysen kommer ett analysschema att användas som konstruerats genom 

en kombination av Goffmans och Barthes olika dimensioner. Dessa dimensioner har valts ut 

för att passa syftet av studien.   

Första steget i analysen är att identifiera bildernas denotation, vilka människor och föremål 

som syns i bilden och vilken miljö och situation befinner dem sig i. Andra steget blir att 

identifiera konnotationerna, här utgår vi från Goffmans och Barthes dimensioner för att hitta 

de underliggande meningarna i bilderna.   

Efter denotationen och konnotationen kommer Lööfs och Kristerssons bilder att jämföras, för 

att senare diskuteras utifrån ett genusperspektiv för att se om de reproducerar den stereotypa 

framställningen av politiker i media. 

 

6.9. Metoddiskussion  

För att kunna avgöra hur partiledarna framställs på Instagram krävs en djupare analys av deras 

material än vad som skulle varit möjligt genom en kvantitativ metod. En kvantitativ studie 

skulle istället fokuserat på hur ofta olika analysenheter och variabelvärden förekommer. 

Resultatet av analysen skulle genererat en exakt frekvens och det har mindre betydelse i 

sociala sammanhang (Alvehus, 2013). Eftersom denna studie grundar sig i sociala relationer 
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mellan människor används istället en kvalitativ metod, för att kunna få en djupare förståelse 

för innehållet (Esaiasson et al. 2012).   

Semiotik är en tolkningsteori som är kulturellt baserad. Tolkningsfasen är det steget i 

analysen som kan skilja sig mellan olika forskare beroende på faktorer som förkunskap och 

kulturell tillhörighet (Backman, 2008). Tolkningen av studiens material påverkas alltså av 

våra värderingar av exempelvis partiledarna som politiker, men även av vår förkunskap kring 

genus och det faktum att vi är kvinnor.      

För att klargöra kvinnans position i samhället är det, enligt Hirdman (1988), kvinnan själv 

som har mest erfarenhet kring kvinnans underordning och gör oss därför mer villiga att forska 

kring det. Eftersom män generellt sätt gynnas av könsordningen i samhället anser de flesta 

män att ett mer jämställt samhälle skulle kunna missgynna dem (Regeringskansliet, 2014). 

Forskning visar däremot att både män och kvinnor skulle gynnas av ett mer jämställt samhälle 

(Bernhardtz & Persson, 2015).  

Goffmans dimensioner användes för att analysera reklambilder utifrån ett genusperspektiv. 

Men forskning visar också att Goffmans dimensioner även går att upptäcka i andra typer av 

visuellt material, inte bara reklam (Bakhtiari & Saadat, 2015), därför har Goffmans 

dimensioner använts i denna studie.   

 

6.10. Reliabilitet och validitet  

Det är viktigt att studien har hög reliabilitet, vilket innebär att forskningsresultatet är 

upprepningsbart. Det vill säga att om studien upprepas vid ett annat tillfälle av en annan 

forskare ska studien resultera i samma resultat. Validitet är om studien mäter det studien avser 

att mäta. (Alvehus, 2013)  

Användandet av reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie har ifrågasatts av många 

forskare eftersom mätning inte är av intresse i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2013). I 

en kvalitativ studie handlar det inte om att få ett resultat som går att generalisera utan snarare 

om att tolka resultatet. I den kvalitativa studien har forskaren en central roll att tolka resultatet 

därför kan det bli svårt att upprepa samma resultat i en ny studie eftersom både tidpunkten 

och tolkarens kulturella bakgrund har betydelse. Den kulturella bakgrunden ska däremot inte 

ses som ett problem, utan snarare som en förutsättning (Alvehus, 2013).  

I en kvalitativ studie kan reliabilitet och validitet istället mätas utifrån dess tillförlitlighet 

genom fyra delkriterier om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 



 30 

och konfirmera. Trovärdighet handlar om att beskrivningen av den sociala verkligheten 

betraktas som acceptabel. För att skapa trovärdighet måste det säkerhetsställs att forskningen 

utförts på ett trovärdigt sätt, genom att exempelvis använda olika teoretiska perspektiv 

metoder och observatörer (Bryman, 2013). Denna studiens trovärdighet styrks genom att 

studien grundar sig i flertal teorier och metoder, men även att två författare medverkat vid 

analysen.   

Den kvalitativa forskningen har fokus på meningen och betydelsen av den sociala verklighet 

som studeras. Det är viktigt att läsaren förses med detaljerad information kring studieobjektet 

för att kunna bedöma överförbarheten av resultatet (Bryman, 2013). Denna studie har en 

tydlig grund i teori och metod, hur analysen genomförts och det material som har analyserats 

har beskrivits utförligt.   

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet. För att få en pålitlig studie behöver den granskas 

genom att säkerställa att det finns en fullständig redogörelse av hur forskningsprocessen gått 

till (Bryman, 2013). Denna studie har pålitlighet eftersom studiens problemformulering, syfte, 

frågeställningar, metod och urval presenteras utförligt, studien är tillgänglig för granskning.   

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att forskaren inte låtit personliga 

värderingar påverka resultatet (Bryman, 2013). Studiens två författare har tillsammans kunnat 

styrka och konfirmera resultatet mot den teoretiska grunden. 
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7. Analys   

I detta avsnitt presenteras studiens analys. Inledningsvis redovisas denotationerna och 

konnotationerna för Lööf sedan Kristersson. Efter denotationerna och konnotationerna 

jämförs partiledarna. 

 

7.1. Annie Lööf 

 

 

7.1.1. Denotation 

Alla tio bilder denoterar samma kvinna med rakt, axellångt, rött hår. På åtta bilder har 

kvinnan människor omkring sig och på resterande är hon själv. I tre bilder är män närvarande 

och i en bild står hon tillsammans med två andra kvinnor.   
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I majoriteten av bilderna har kvinnan en stängd kroppshållning med armar och ben nära 

kroppen och i resterande en öppen. På åtta av bilderna står kvinnan upp och på resterande 

sitter hon ned. Sju bilder visar kvinnan ur ett halvkroppsperspektiv och övriga visar henne i 

ett helkroppsperspektiv.   

På bilderna bär kvinnan antingen en klänning eller tröja och byxa. På sex bilder bär hon svarta 

kläder, på fyra bilder har hon ett vitt klädesplagg och resterande kläder är antingen blåa eller 

gröna. I några av bilderna syns en vigselring och i en av bilderna har kvinnan en grön 

banderoll runt sig.   

Kvinnans ansiktsuttryck syns i majoriteten av bilderna. I alla bilder utom en ler hon och då 

oftast med tänderna synligt.   

Åtta bilder är tagna rakt framifrån, en bild är tagen underifrån och en ovanifrån. I fem av 

bilderna har kvinnan blicken riktad in i kameran och i tre av bilderna är blicken riktad ner mot 

en annan människa.   

Kvinnan syns i olika miljöer, på sju bilder syns kvinnan utomhus och i resterande är hon 

inomhus. I tre av bilderna syns träd och i en sitter hon bland stenar med mossa på. I en bild 

står hon utomhus i en folksamling och i en annan står hon inomhus framför människor som 

håller i kameror.   

På vissa bilder håller kvinnan något i handen exempelvis ett paraply, en flagga, en kopp, ett 

glas, en blombukett, ett papper eller en pinne. På två av bilderna håller kvinna upp sin arm i 

luften medan hon håller något i handen. I andra bilder använder kvinnan istället armen för att 

krama om en annan människa.   

Bilderna är överlag ljusa och skiljer sig något i bildkvalité. De anses inte vara redigerade då 

de har lite kontraster och mycket färger. Alla bilder är i färg. 

 

7.1.2. Konnotation 

Kvinnan som identifierats i bilderna är Centerpartiets partiledare Annie Lööf.   

I de bilder där Lööf syns tillsammans med andra människor varierar höjdskillnaden mellan 

henne och övriga personer i vissa bilder. Enligt Goffmans (2012) Relative size förmedlar den 

längsta personen i bilden en högre social status än övriga. I och med att Lööf är längre i vissa 

bilder förmedlar hon en känsla av att hon innehar en högre social status än övriga personer i 
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bilden. Eftersom Lööf i de flesta av dessa bilder böjer sig ner och även i vissa fall kramar om 

personen förmedlar hon istället mer ödmjukhet än makt. Hon vill ta hand om personerna.  

I den bild där Lööf står tillsammans med två män och en kvinna tar männen större plats än 

kvinnorna. Enligt Goffmans (2012) Relative size är detta ett sätt att visa på att männen 

bestämmer och har makt över situationen. Däremot tar Lööf mer plats än den andra kvinnan i 

bilden, vilket skapar en känsla av att Lööf har mer makt än henne. Eftersom en person som tar 

större plats i bilden förmedlar en känsla av överordning enligt Hansen och Machin (2013). I 

samma bild berör Lööf sina egna fingrar lätt mot varandra, detta sätt att snudda sina fingrar på 

kan förmedla osäkerhet enligt Goffmans (2012) Licensed withdrawal. Lööf använder inte sina 

händer på ett sexuellt sätt som The feminine touch handlar om. Trots att Lööf visar sig mer 

överordnad än den andra kvinnan, konnoterar hennes beröring osäkerhet och på så sätt 

förmedlar hon inte samma känsla av makt som männen på bilden utstrålar. Enligt Goffmans 

(2012) Licensed withdrawal använder kvinnor ofta män som skydd genom att stå bakom dem. 

I samma bild kan vi se att Lööf står bakom en av männen. Den man som Lööf står bakom 

poserar med ett stadigt grepp om sina fingrar, hans stabila grepp och position förmedlar 

självsäkerhet till skillnad mot Lööf som framstår som mer försiktig i sin framställning. 

I en av bilderna presenteras Lööfs familj. De framstår som en traditionell kärnfamilj likt 

Goffmans (2012) The famliy med en mamma, pappa och ett barn. Att mannen sitter längst bak 

och betraktar dottern visar att han skyddar dem, vilket ger honom en betydande roll i familjen. 

När mannen har blicken riktad mot sin familj visar han tecken på att vilja skydda dem enligt 

Goffman (2012). Eftersom både Lööf och mannen håller om dottern förmedlas en känsla av 

att båda har makt i familjen. Men eftersom mannen håller om både Lööf och sin dotter 

framstår han ha mest makt i familjen. Enligt Goffmans (2012) Function ranking har mannen 

makt över hela situationen trots att kvinnan gör samma arbete. Enligt Hansen och Machin 

(2013) kan man tydligt se objektets innebörd om man byter ut det mot något annat. I Lööfs 

familjebild blir det tydligt att betydelsen förändras om man byter plats på Lööf och hennes 

man. Skulle Lööf sitta längst bak skulle hon istället förmedla en känsla av att det är hon som 

skyddar och har makt över familjen. På detta sätt förstås objektets innebörd bättre, då 

förändringen skapar en ny betydelse. 

I majoriteten av bilderna har Lööf en avslappnad hållning. Enligt Hansen och Machin (2013) 

konnoterar en avslappnad hållning motsatsen till auktoritet. Lööf förmedlar en avslappnad 

känsla och lutar sig i vissa bilder framåt med kroppen. Enligt Hansen och Machin (2013) 

förmedlar en person som lutar sig framåt en känsla av att vilja övertyga betraktaren. På en 

bild poserar Lööf med böjda armar och benen brett isär. Detta sätt att posera uppfattas som 
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kraftfull enligt Goffmans (2012) The ritualization of subordination. En typisk feminin pose är 

då kvinnor står med det ena knät över det andra benet enligt Hansen och Machin (2013), en 

pose som Lööf inte använder i sina bilder. Lööf har istället en upprätt hållning med huvudet 

högt, detta sätt att posera symboliserar manlighet enligt Hansen och Machin (2013) och 

manlighet symboliserar ledarskap (Hegemoni, 2018). Att luta huvudet lite åt sidan ses som en 

acceptans mot underlägsenhet enligt Goffman (2012). Lööfs manliga posering förmedlar 

hennes auktoritet, men genom att hon lutar huvudet åt sidan framställs hon snarare som 

ödmjuk då hon accepterar viss underlägsenhet. 

I majoriteten av Lööfs bilder ler hon med tänderna. Ett positivt ansiktsuttryck tillsammans 

med en avslappnad pose förmedlar en positiv bild av personen enligt Hansen och Machin 

(2013). Enligt Goffmans (2012) The ritualization of subordination symboliserar ett leende 

förståelse och acceptans till mottagaren. Lööf uppfattas därför som en positiv och förstående 

person. 

I hälften av Lööfs bilder har hon blicken riktad rakt in i kameran. Enligt Hansen och Machin 

(2013) förmedlar denna blick en jämlik relation och interaktion med betraktaren. Lööf har 

blicken riktad uppåt i några bilder, detta är ett vanligt sätt att porträttera politiker på. Genom 

att låta dem ha blicken riktad uppåt förmedlas enligt Hansen och Machin (2013) en positiv 

känsla och personen framställs ha högre status än betraktaren. I två bilder har Lööf blicken 

riktad ner mot en annan människa. En blick som är riktad ner mot en annan människa 

konnoterar, enligt Hansen och Machin (2013), att personen har makt över den andra. Eftersom 

Lööf också håller om personen hon tittar på förmedlas istället en känsla av ödmjukhet snarare 

än makt.  

Kläderna Lööf bär varierar, hon bär både vardagskläder, träningskläder och kontorskläder. 

Genom sin variation av kläder förmedlar hon en avslappad känsla och en vardaglig bild av sig 

själv. Lööf befinner sig i varierande miljöer. På de flesta bilderna syns träd, en himmel, mossa 

och stenar, objekt som konnoterar att hon är utomhus. Enligt Hansen och Machin (2013) 

konnoterar naturen frihet. Lööf tar betraktaren bort från arbetslivet, hon skapar en kontrast 

mellan arbetslivet och vardagslivet och betraktaren får också se hennes privata sida. Både 

valet av kläder och miljö förstärker intrycket av att Lööf vill förmedla en vardaglig bild av sig 

själv. 
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7.2. Ulf Kristersson 

 

 

7.2.1. Denotation 

Alla tio bilder denoterar samma man med kort, mörkt brunt hår. På åtta bilder har mannen 

människor omkring sig och på resterande är han själv. I två av bilderna omges han av samma 

människor, två kvinnor och en man. I två bilder står han bredvid en kvinna och i en bild håller 

han om en kvinna. 

I majoriteten av bilderna visas mannen i halvkroppsperspektiv. Endast en bild visar honom i 

närbild medan övriga visar honom i helkroppsperspektiv. I ett flertal av bilderna står mannen 

upp, endast i en sitter han ned och i närbilden är det svårt att tyda. Majoriteten av bilderna 
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visar mannen med en stängd kroppshållning, med armar och ben nära kroppen. Ett par bilder 

visar mannen med en öppen kroppshållning där han håller upp armen i luften.  

Mannen bär glasögon och skjorta på alla bilder. På hälften av bilderna bär mannen kostym 

och slips. I flertalet bilder syns samma klocka, skärp och vigselring. Skjortans färg är 

antingen vit eller ljusblå, kostymen är mörk. Glasögonen är tydligt markerade med en mörk 

ram. 

Mannens ansiktsuttryck syns på alla bilder. På fem av de tio bilderna har han ett allvarligt 

ansiktsuttryck och på övriga fem ler han, ibland med tänderna synliga.  

De flesta av bilderna är tagna i rakt framifrån, men det finns en marginell skillnad i fyra av 

bilderna där två bilder anses tagna underifrån och två ovanifrån. I tre av bilderna har mannen 

blicken riktad in i kameran. Mannen står i profil i fyra bilder och tittar snett bort från 

kameran.   

I alla bilder utom en är mannen inomhus. I två bilder har mannen människor med kameror 

och mikrofoner framför sig. I en bild håller mannen händerna om ett par glasögon, i en annan 

håller han i en mobiltelefon och i en tredje bild i en korg. På en av bilderna viker han upp sin 

skjortärm och i två bilder lutar han sig mot ett bord.   

Bilderna anses överlag vara redigerade med mycket konstraster, dämpat ljus och låg 

färgmättnad. En bild är svartvit och resterande är i färg. Bildkvalitén är sämre i två av 

bilderna och vi kan se att en av dem är fotograferad med en mobilkamera. 

 

7.2.2. Konnotation 

Mannen som har identifierats i bilderna är Moderaternas Ulf Kristersson.   

I de bilder där Kristersson syns tillsammans med andra människor varierar höjdskillnaden 

mellan honom och övriga personer i bilden. I nästan alla bilder framstår han som längre än de 

övriga personerna. I de bilder där det finns en höjdskillnad står Kristersson upp och den andra 

människan sitter ner. Att placera någon stående intill en sittande kan vara ett sätt att ge 

personen som står upp en högre social status, enligt Goffmans (2012) Realative size. Att 

Kristersson står upp kan därför förmedla känslan av att han innehar högre social status än de 

övriga på bilden. Den bild där Kristersson står bredvid en yngre kvinna och lutar sig över 

bordet och hon sitter ner, kan vara ett exempel på detta. Hans hållning med händerna på 

bordet och framåtlutade kropp konnoterar att kvinnan framstår som underordnad eftersom 
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Kristersson framställs större och längre än kvinnan. I de bilder där Kristersson syns 

tillsammans med kvinnor tar han mycket plats i bilden, då han framstår som både större och 

längre än kvinnorna. I de bilder där ingen specifik höjdskillnad finns förmedlas ändå en 

känsla av överordning då han tar mycket plats i bilden med sin pose, något som Hansen och 

Machin (2013) belyser som ett sätt att visa överordning.   

I flertal bilder kan vi se att Kristersson har makt över situationen enligt Function ranking 

(Goffman, 2012), då han utför arbetet i bilderna. Exempelvis gäller det i en bild där han och 

hans fru går på en gata och han håller en korg i handen. Frun går bakom Kristersson och 

håller inte i korgen. Enligt Goffmans (2012) The family placeras mannen oftast bakom 

familjemedlemmarna för att visa att de skyddar familjen genom att ha koll på dem. I denna 

bild går Kristersson istället framför sin fru och har blicken riktad bort från henne. Genom att 

befinna sig framför och rikta blicken bort från sina familjemedlemmar förmedlas inga tecken 

på att vilja skydda familjen enligt Goffmans (2012) The family. Genom att Kristersson väljer 

att hålla korgen framför sin fru förmedlar han en känsla av att vilja hålla henne i bakgrunden 

och fokus hamnar på honom. Enligt Hansen och Machin (2012) är den person som befinner 

sig längst fram i bilden den viktigaste och de andra personerna blir en del av bakgrunden.  

I en annan bild håller Kristersson om en kvinna och fotograferar dem i en spegel. Kristersson 

utför arbetet i bilden och signalerar därför att han har makt över situationen enligt Function 

ranking (Goffman, 2012). Sättet Kristersson håller om kvinnan på, genom att luta sig mot 

hennes axlar, skapar också en känsla av att vilja övertyga betraktaren likt The ritualization of 

subordination (Goffman, 2012). Eftersom kvinnan sitter ner och Kristersson står upp innehar 

han en högre position än henne. Kvinnan blir på så sätt underlägsen och symboliserar därför 

en allmänt accepterad tillgänglighet enligt The ritualization of subordination (Goffman, 

2012). Men eftersom både Kristersson och kvinnan ler, skapas ändå en känsla av förståelse 

och acceptans mellan dem. Om Kristersson bytte plats med kvinnan i bilden skulle 

Kristersson istället hamna i ett underläge. När man förändrar positionen blir det tydligt vilken 

betydelse den har (Hansen & Machin, 2013). Om Kristersson skulle sitta ner längst fram med 

samma posering och ansiktsuttryck och kvinnan krama om honom, skulle istället han framstå 

som underlägsen och förlöjligad. Att ändra objektet förtydligar innebörden av situationen 

(Hansen & Machin, 2013).   

I majoriteten av bilderna där Kristersson står upp har han rak kroppshållning och huvudet 

högt. Denna posering symboliserar manlighet enligt Hansen och Machin (2013). Kristersson 

tar mycket plats gentemot kvinnorna i bilderna. Att ta mycket plats i en bild förmedlar en 



 38 

känsla av att personen innehar en högre position och att de andra är underordnade enligt The 

ritualization of subordination (Goffman, 2012).  

Majoriteten av poserna i Kristerssons bilder är strikta. En strikt hållning konnoterar auktoritet 

enligt Hansen och Machin (2013). Genom dessa poser förmedlas en viss attityd till 

betraktaren. I några bilder lutar sig Kristensson framåt och konnoterar en känsla av att vilja 

övertyga betraktaren på ett avslappnat sätt (Hansen & Machin, 2013). Att ta upp mycket plats 

i bilden genom poser förmedlar enligt Hasen och Machin (2013) en känsla av att personen har 

makt över situationen. Kristersson förmedlar makt över situationen i de bilder där han lutar 

sig framåt, har armarna brett isär och lutar sig på dem. Kristerssons avslappnade pose och 

leende framställer honom ändå som ödmjuk eftersom ett leende konnoterar acceptans till 

betraktaren (Goffman, 2012). På en av bilderna har Kristersson ena armen upp i luften, en 

öppen pose som Hansen och Machin (2013) menar konnoterar glädje och förstärks genom 

personens leende.   

I majoriteten av bilderna på Kristersson har han blicken riktad utanför bilden, här ses 

betraktaren som observatör av bilden och ingen relation skapas enligt Hansen och Machin 

(2013). Tillsammans med hans allvarsamma uttryck och strikta kroppsspråk uppfattas han 

som en seriös makthavare. I och med att Kristersson ler på vissa bilder förmedlar han, trots 

sin seriösa framtoning, en positiv bild av sig själv.   

Kristersson bär liknande kläder i alla bilder, en ljus skjorta och mörka byxor, i vissa bilder 

även en matchande kavaj och slips. Kristersson bär kontorskläder även i vardagssammanhang 

och utstrålar därför ingen avslappnad känsla. I vissa bilder har han uppkavlade ärmar, vilket 

kan ses som en mer avslappnad stil enligt Hansen och Machin (2013). Kristerssons klädval 

konnoterar att han är seriös som person. Genom att enbart ha kontorkläder på sig bjuder 

Kristersson inte in betraktaren till att se hans privata sida.  

Bilderna på Kristersson består till största del av inomhusbilder. De objekt som finns i bilderna 

exempelvis kameror, mikrofoner, en scen och talarstol, berättar för betraktaren att han är i 

någon form av studiomiljö. I bilderna framställs han mestadels ur ett arbetsperspektiv och 

som politiker. 

 

7.3. Jämförelse Lööf och Kristersson 

Det finns skillnad hur de två partiledarna framställs på Instagram. Analysen av bilderna visar 

att kvalitén i bilderna skiljer sig åt. Kristerssons bilder är mer professionella, bilderna har 
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bättre skärpa och ett genomgående färgtema. Det tyder på att Kristersson har en medveten 

strategi att lägga upp bilder tagna för ett specifikt sammanhang. Lööfs bilder är mindre 

redigerade än Kristerssons och upplevs därför som mer spontana, trots att vi kan se att vissa 

bilder är planerade. Skillnaden mellan partiledarnas kvalitet på bilderna förstärker 

uppfattningen av att Kristerssons bilder är mer professionella än Lööfs. Dessutom är 

majoriteten av Kristerssons bilder tagna ur ett professionellt sammanhang och Lööf har mer 

fokus på att synas i icke-politiska sammanhang. 

Lööfs och Kristerssons klädval skiljer sig åt. Kristersson har i alla bilder skjorta och 

kostymbyxor och i vissa fall även kavaj, vilket skapar intrycket av att han vill vara en seriös 

makthavare. Kristerssons klädval förmedlar att han enbart visar upp sig ur professionella 

sammanhang, han visar ingen vardaglig bild av sig själv. Lööf däremot varierar sin stil med 

både träningskläder och kontorskläder, vilket förmedlar att hon vill uttrycka en mer vardaglig 

bild av sig själv. Denna kontrast mellan arbetslivet och vardagslivet förstärker intrycket av att 

hon inte har fokus på att enbart visa upp sig själv som politiker, utan även som privatperson. 

Hon bjuder in betraktaren till att skapa en relation till att se vem Lööf är, jämfört med 

Kristersson som enbart fokuserar på sitt politiska engagemang och att förmedla sin 

maktposition. 

De faktum att Lööf mestadels vistas utomhus i sina bilder och Kristersson inomhus förmedlar 

en bild av att Lööf är mer fri, medan Kristersson enbart vill visa sig ur ett arbetsperspektiv. 

Båda partiledarna väljer till största del att visa bilder där de ler. Det tolkas som att de båda vill 

skapa en positiv bild av sig själva (Hansen & Machin, 2013). 

Partiledarnas sätt att posera skiljer sig åt. Lööf har överlag en mer avslappnad posering och 

Kristersson en mer strikt. Ingen använder den typiska feminina posen, båda har en upprätt 

hållning och huvudet högt vilket symboliserar manlighet (Hansen & Machin, 2013). Det som 

skiljer framställningarna åt är att Lööf lutar sitt huvud åt sidan på de flesta av bilderna, något 

som symboliserar ödmjukhet enligt Hansen och Machin (2013). Kristersson framstår som mer 

auktoritär eftersom han inte böjer sitt huvud åt sidan och har ett mer allvarsamt ansiktsuttryck 

än Lööf. Båda partiledarna förmedlar makt genom sin posering men visar det på olika sätt. 

Lööf framstår som mer ödmjuk medan Kristersson framstår som mer auktoritär.   

Kristersson framställs som mer ytlig eftersom hans bilder fokuserar på honom själv och sin 

position som makthavare. Detta syns tydligt i den bild där Kristersson står bredvid en kvinna 

som sitter ner, Kristersson försöker inte skapa någon relation gentemot kvinnan eftersom han 

tittar bort från både kvinnan och kameran. Han har heller ingen fysisk kontakt med kvinnan. I 
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bilderna på Lööf tillsammans med andra har hon däremot fysisk kontakt och i vissa bilder 

tittar hon även på dem. Med fysisk kontakt och sin blick skapar Lööf en relation med de 

människor som syns i bilden. När Lööf tittar in i kameran skapas en relation till betraktaren, 

vilket kan jämföras med Kristersson som tittar bort och inte skapar en relation till betraktaren.  

Valet att låta politiker titta uppåt kan enligt Goffman (2012) skapa en känsla av att inneha 

högre status, något som både Lööf och Kristersson valt att göra i sina bilder. Kristersson har 

däremot mestadels blicken utanför bilden. Genom att ha blicken utanför bilden skapar 

Kristersson ingen relation med betraktaren, betraktaren får själv föreställa sig hans tankar och 

känslor och blir enbart observatör. Lööf däremot har blicken riktad in i kameran i flera bilder, 

hon bjuder in betraktaren att interagera med henne och skapar på så vis en relation till 

betraktaren. 

I de bilder där partiledarna syns tillsammans med andra människor tar de upp olika mycket 

plats. Lööf står oftast bakom en annan människa. I de bilder hon står framför en annan 

människa ger hon ändå utrymme till de andra genom att stå med armar och ben tätt intill 

kroppen. I de bilder där Kristersson befinner sig bredvid andra människor tar han ofta mer 

plats med sin posering.   

Genom analysen har vi kommit fram till att Lööf väljer att framställa sig på ett ödmjukt sätt 

genom att vara på samma nivå som betraktaren och skapa en relation till personerna i 

bilderna. I de fall hon inte är på samma nivå som personen i bilden, kramar hon om dem och 

på så sätt skapar hon en relation med dem. Kristersson däremot skapar ingen relation med 

personerna i bilderna, då han i de flesta bilderna inte har fysisk kontakt med andra. I de bilder 

där Kristersson har fysisk kontakt innehar han en högre position eftersom han står upp och 

kvinnorna sitter ner, kvinnorna framstår som underlägsna. Om Kristersson istället likt Lööf 

hade haft fysisk kontakt och varit på samma nivå med blicken riktad mot personerna hade en 

mer ödmjuk känsla förmedlats av honom. 
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8. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet av den semiotiska analysen utifrån ett genusperspektiv och 

för att se om de reproducerar medias stereotypa framställning av politiker. Detta kapitel 

fyller den lucka som studien ämnar att fylla. 

Resultatet av analysen visar att det finns en tydlig skillnad i hur de båda partiledarna väljer att 

framställa sig själva på Instagram. Deras roll som partiledare ger dem en position i samhället 

där de har möjlighet att förändra medias stereotypa syn på genus genom sin 

bildkommunikation på Instagram. Lööf framstår som den typiska kvinnan, lyhörd, empatisk 

och omhändertagande (Gillberg, 2018). Hon anses därför acceptera att hon är underordnad. I 

hennes bilder är rangordningen mellan könen tydlig, mannen tar hand om kvinnan, kvinnan 

tar hand om mannen och barnet (Hirdman, 2001). Genom att visa sig underordnad framför 

mannen, definierar sig Lööf i relation till mannen istället för offentligheten. Kristersson väljer 

däremot att definiera sig i relation till offentligheten och sin roll som politiker, han väljer att 

framstå som en seriös makthavare som inte visar upp sin privata sida. Han skapar ingen 

relation till varken betraktaren eller personerna på bilderna. Han framställs likt den stereotypa 

mannen som tar plats, är aktiv och tävlingsinriktad (Gillberg, 2018). Den bild som 

partiledarna visar upp kan kopplas ihop med tidigare forskning och teorier kring genus och 

makt. Både Lööf och Kristersson reproducerar medias stereotypa framställning av kvinnor 

och män.   

 

8.1. Könsstereotyper  

Kristersson förstärker den kvinnliga stereotypen i sin bildkommunikation genom att 

framställa de kvinnor han omger sig med likt den stereotypa kvinnan. Genom att ge kvinnorna 

mindre utrymme och fokus framställs de som svagare än mannen (Hammarlin & Jarlbro, 

2014). I Kristerssons bilder framställs Lööf som den stereotypa kvinnan på ett mer 

framträdande sätt än i hennes egna bilder. I Kristerssons bild där de fyra alliansledarna står 

samlade finns en tydlig skillnad, utifrån ett genusperspektiv, hur kvinnorna och männen 

framställs. De manliga partiledarna framställs likt den stereotypa mannen med benen brett isär 

och med en strikt hållning och de kvinnliga partiledarna framställs likt den stereotypa kvinnan 

genom den feminina posen med ena knäet böjt framför det andra (Hansen & Machin, 2003). 

Detta sätt att framställa kvinnliga och manliga partiledare syns även i Lööfs bild med 

alliansledarna där kvinnorna poserar på ett feminint sätt och får mindre plats än männen. 
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Forskning av Hammarlin och Jarlbro (2014) visar att denna representation av kvinnor och 

män är vanligt förekommande i media. Resultatet av analysen visar att både Kristersson och 

Lööf representerar politiker på samma stereotypa sätt i sin bildkommunikation.   

Tidigare forskning av Kordjazi (2012) visar att män ofta framställs som aktiva, kraftfulla och 

dominanta, något som stämmer överens med Gillbergs (2018) idealbild av mannen. Kvinnor 

framställs ofta som underordnade och som ett objekt för mannen enligt Kordjazi (2012). 

Denna studies analys visar att Kristersson väljer att framställa sig som mer dominant i 

förhållande till kvinnorna i hans bilder. Även om både Kristersson och Lööf har makt 

framställs Kristersson som mer auktoritär eftersom han har en mer övertygande posering, ett 

mer allvarsamt uttryck och inte böjer sitt huvud åt sidan. Förväntningar på en ledare är att den 

ska vara auktoritär vilket framgår av Kristerssons posering. Auktoritet är något som 

förknippas med manlighet, vilket i sin tur kan kopplas ihop med politik. Hans posering är 

typisk för den stereotypa mannen. Lööf där emot framstår inte lika auktoritär som Kristersson 

i sin bildkommunikation. Trots att hon inte poserar enligt den feminina posen, framstår hon 

ändå som den stereotypa kvinnan eftersom hon inte har en lika övertygande posering jämfört 

med Kristersson. Trots att Lööf har en strikt hållning och huvudet högt, är hon mer 

avslappnad, lutar huvudet åt sidan och förmedlar på så sätt mer ödmjukhet. Båda politikerna 

väljer att upprätthålla de befintliga könsstereotyper som presenteras i media. 

 

8.2. Den mediala bilden av en partiledare  

Nyhetsrapportering kring kvinnliga partiledare har fokuserats på deras roll som mamma, 

samtidigt som rapportering kring manliga partiledare haft mer fokus på deras roll som 

partiledare (Hammarlin & Jarlbro, 2014). Tidigare forskning om nyhetsmediers framställning 

av partiledare har visat att ett moderskap är ett hot mot trovärdigheten hos kvinnliga politiker, 

medan ett faderskap snarare omnämns som en resurs för de manliga politikerna (Wendt, 

2012). Föräldraskapet har alltså motsatt effekt för kvinnor och män. Trots detta har Lööf ändå 

valt att i sina bilder framställa sig själv likt den kvinnliga stereotypen, där mannen tar hand 

om kvinnan och kvinnan tar hand om mannen och barnet (Hirdman, 2001). Genom att hon i 

sin bildkommunikation visar att hon är mamma samtidigt som hon är politiker förstärks 

stereotypen av henne som kvinnlig partiledare. Likt nyhetsmedierna fokuserar hon på 

mammarollen och den stereotypa rollen som den ödmjuka kvinnan (Hirdman, 2001). 

Kristersson framställer sig likt den manliga stereotypen, eftersom han inte visar att han är 

pappa eller make. Detta syns i den bild där Kristersson går tillsammans med sin fru, han visar 
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inga tecken på att vilja ta hand om sin fru eftersom han går framför och har blicken riktad bort 

från henne. I studiens analysmaterial finns inte heller några bilder på Kristerssons barn.  

Medier väljer att framställa kvinnor och män på ett sätt som underordnar kvinnor genom att 

exempelvis omnämna dem med enbart förnamn, medan män omnämns med både förnamn 

och efternamn. Kvinnan ifrågasätts i sin roll som politiker, fru och mamma, medan mannen 

enbart ses som politiker (Hammarlin & Jarlbro, 2014). På partiledarnas egna plattformar kan 

de själva välja hur de framställs som politiker inför sina betraktare för att skapa en mer 

representativ bild av sig själva än på andra medieplattformar. Utifrån analysen syns ingen 

avvikelse från hur de själva väljer att framställa sig jämfört med nyhetsmedias stereotypa 

framställning av dem. Lööf framstår som den typiska omhändertagande kvinnan och 

Kristersson som den auktoritära mannen. 

 

8.3. Partiledarnas hegemoni 

Det finns skillnad mellan hur Lööf och Kristersson väljer att framställa kvinnor i sin 

bildkommunikation. Kristerssons roll innebär hegemoni då han är en överordnad man bland 

både kvinnor och män. I och med hegemonin förstärks hans roll som ledare eftersom han 

redan innehar en maktposition i samhället som politiker (Connell, 2015). Hegemonin speglas i 

Kristerssons bildkommunikation då han väljer att framställa kvinnorna i bilderna som objekt. 

Att uttrycka sexism och tydliggöra heterosexualiteten är ett vanligt fenomen inom hegemonin. 

Kvinnor agerar bekräftande och underordnade inför männen för att garantera männens 

heterosexualitet i deras homosociala gemenskap (Gillberg, 2018). Detta blir tydligt när 

kvinnor presenteras i Kristerssons bilder, de framstår som objekt och underordnade. 

Kristersson skapar inte någon relation till kvinnorna, genom exempelvis sin blick bibehåller 

han sin status inom den homosociala gruppen av män. Han får en accepterad position som 

bidrar till att hans roll som ledare förstärks. Homosocialiteten mellan männen bidrar till att 

utestänga kvinnor (Gillberg, 2018). Lööf väljer däremot att lyfta fram kvinnorna i sin 

bildkommunikation och synliggöra dem i den manliga branschen. Till skillnad mot 

Kristersson, som vänder bort blicken, signalerar Lööf genom ögonkontakt och kroppsspråk att 

de andra kvinnorna i bilden inte bara är objekt. Enligt Goffman (2012) signalerar en bortvänd 

blick att mannen förlöjligar kvinnan i bilden eftersom de då förväntas skratta eller le för att 

inte framstå som tråkiga. Den hegemoniska hierarkin skapar sämre förutsättningar för kvinnor 

att nå framgång eftersom en ledarskapsroll är manligt könsmärkt och kvinnlighet konstrueras 

som en manlig motsats. Könsbaserade uppfattningar påverkar kvinnors inflytande i 
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ledarpositioner eftersom makt och auktoritet är en manlig könsmärkning (Gillberg, 2018). 

Detta syns tydligt när man jämför Kristerssons och Lööfs bilder på Instagram. Lööf är där, 

trots sin maktposition som partiledare, underordnad eftersom hon framstår som den stereotypa 

kvinnan. Kristersson förstärker sin befintliga maktposition och framstår som den stereotypa 

mannen. I Kristerssons bildkommunikation framställs maskuliniteten likt Connells (2008) 

genusstruktur. 
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9. Slutsats  

I detta avsnitt diskuteras slutsatsen av studiens resultat.  

Det går alltid att ifrågasätta hur kvinnor och män framställs eller framställer sig själva i 

media. Sociala medier ger kvinnor och män en chans att själva bestämma hur de ska uppfattas 

och ger dem möjlighet att skapa en mer representativ bild av dem själva (Yarchi & Samuel-

Azran, 2018). Via sin bildkommunikation på Instagram har de möjlighet att motbevisa medias 

stereotypa bild av genus istället för att reproducera den. Medieforskare ifrågasätter om medier 

hjälper till att skapa ett mer jämställt samhälle eller om de snarare bidrar till ett mer 

ojämnställt samhälle (Jarlbro, 2006). Utifrån studiens analys kan partiledarnas framställning 

av sig själva jämföras med den mediala bilden av partiledare. Båda två framställer sig likt den 

mediala partiledaren och upprätthåller alltså de könsstereotypa föreställningar som media 

producerar. Man kan ifrågasätta vem det egentligen är som styr partiledarnas Instagram-

konton och om det är ett medvetet val att framställa dem på detta sätt. Frågan är om det är 

medias ansvar hur politiker framställs eller om det är partierna själva som faktiskt bidrar till 

att förmedla denna bild av sina egna partiledare.   

Samhället måste lära sig om de skillnader som finns mellan hur män och kvinnor framställs. 

Kvinnor och män har inte samma förutsättningar för att nå framgång inom flera discipliner i 

samhället (Gillberg, 2018). Det faktum att Lööf är kvinna innebär att hon, utifrån ett 

genusperspektiv, inte har samma förutsättningar som Kristersson att nå samma auktoritet 

(Hammarlin & Jarlbro, 2014). Det allmänt accepterade fenomenet “mannen som norm” måste 

uppmärksammas och ifrågasättas för att en förändring ska kunna ske, även den kvinnliga och 

manliga stereotypen måste förändras. Det är först när människor blir medvetna och 

ifrågasättande av de normer som finns som samhället kan utvecklas.   

Något som ofta diskuteras i frågan om hur vi ska nå ett mer jämställt samhälle är att kvinnor 

måste våga ta mer plats. Men när kvinnor bryter mot sin stereotyp och använder sig av ett 

manligt kodat beteende anses kvinnan istället vara påfrestande och krävande (Gillberg, 2018). 

Männen måste alltså istället våga ge kvinnorna mer plats, snarare än att kvinnorna själva ska 

ta den. Utifrån studiens analys är det Kristersson snarare än Lööf som har möjlighet att 

förändra synen på genus i media.   

I skrivande stund har det nu gått över hundra dagar sedan det senaste valet och vi har 

fortfarande ingen regering. Det vi däremot nästan helt säkert kan förutspå är ”[...] att vår nästa 

statsminister kommer att vara en vit, medelålders man” (Hammarlin & Jarlbro, s. 146, 2014). 

För även om det spekulerats att Lööf kan bli Sveriges nästa statsminister, är chansen minimal. 
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9.1. Förslag till vidare forskning 

I vidare forskning kring partiledare och deras användning av Instagram utifrån ett 

genusperspektiv skulle det vara intressant att analysera hur andra partiledare väljer att 

framställa sig själva på plattformen. Det skulle även vara intressant att i framtiden följa upp 

denna studie för att se om deras framställning förändras. Även att välja en annan tidpunkt för 

studien eftersom de under en valkampanj riktas mycket fokus på partiledarna och de 

framställs på ett visst sätt. 

Med vår analys som utgångspunkt skulle det även vara intressant att analysera hur mottagarna 

uppfattar bilderna av Lööf och Kristersson för att se om den “manliga normen” uppfattas av 

mottagaren. Kommentarerna under bilderna skulle kunna analyseras för att se vad mottagaren 

uppfattar i partiledarens bildkommunikation. 

Man skulle även kunna göra studier där man analyserar hur de framställer sig på Instagram 

jämfört med andra sociala medieplattformar för att få en inblick i hur de används och om de 

framställs på ett annat sätt när bildkommunikation inte är i fokus. 

Denna studie fyller forskningsluckan kring partiledares personliga framställning på den 

sociala medieplattformen Instagram ur ett genusperspektiv. Studien har gett insikt i hur 

partiledare kommunicerar via sina bilder på Instagram och lagt grunden till vidare 

genusforskning om sociala medier och offentliga personers roll i samhället. 
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11. Bilaga 

Analysverktyg (Carlsson & Koppfeldt, 2008)  

Denotation: Bildbeskrivning 

Vad ser man? 

Människan 

Föremål 

Miljön 

Situationen  

Konnotation: Tolkning 

Poses 

The gaze 

Objects 

Settings 

Relative size 

The feminine touch 

Function ranking 

The family 

The ritualization of subordination 

Licensed withdrawal 


