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Abstract 
Den här kandidatuppsatsen undersöker hur Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och 

dåvarande språkrör Åsa Romson, framställs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen 

och Aftonbladet under två perioder i svensk politik. Detta undersöks ur ett genusperspektiv. 

Den första undersökta perioden är mellan 15 september 2014 och 15 mars 2015, ett halvår 

efter riksdagsvalet 2014 då Socialdemokraterna vann och bildade regering tillsammans med 

Miljöpartiet. Den andra perioden är från och med 15 april till och med 30 april 2016 då 

Miljöpartiet genomgick en intern kris. Undersökningen utförs enligt en kvantitativ bildanalys 

som är en kombination av metoderna kvantitativ innehållsanalys och bildanalys. Detta för att 

kunna undersöka fotografier som Romson och Fridolin syns på i de valda medierna. 

Uppsatsen redogör även för en del av tidigare forskning som finns om genus kopplat till 

politik.  

 

Syftet är att undersöka om de fyra valda dagstidningarna, inom sin bildjournalistik, 

framställer Romson och Fridolin jämställt och om de speglar Miljöpartiets tänk om två 

jämställda språkrör. Undersökningen fokuserar även på hur mycket utrymme vardera 

språkrör får i medierna och om det finns skillnader i framställningen av språkrören. 

Resultatet visar att språkrören framställs likvärdigt men inte jämställt. Detta för att ett 

jämställt resultat skulle innebära att man inte kunde utgöra några skillnader utifrån ett 

genusperspektiv, vilket inte är fallet. Dock framställs språkrören många gånger likvärdigt, det 

vill säga att många variabler visar på ett liknande resultat för språkrören. Slutsatsen blir att 

Åsa Romson och Gustav Fridolin inte är jämställda inom de undersökta mediernas 

bildjournalistik, men ofta framställs likvärdigt. 

 

 

Nyckelord: bildanalys, genus, journalistik, medieforskning, Miljöpartiet, språkrör 
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1. Inledning 
“Man föds inte till kvinna, man blir det”, så skrev den kända filosofen och feministen Simone 

de Beauvoir (1949/2002, 325) redan på 1940-talet och lade därmed grunden till de tankar om 

genus och kön vi ser idag. Hon uppmärksammade skillnader mellan levnadsstandard för män 

och kvinnor, skillnader som lever kvar än idag. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män 

(Medlingsinstitutet 2015, 15), fortfarande utgörs majoriteten av börsföretagens ledningar av 

män (SCB 2015) och fortfarande består mer än hälften av det svenska nyhetsflödet av män 

(Edström och Jacobsson 2015, 35-36). 

 

Enligt medieforskarna Maria Edström och Josefine Jacobsson (2015, 9) går ett jämställt 

samhälle inte att uppnå om medierna återkommande undervärderar kvinnors åsikter och 

värderingar. Detta blir extra viktigt när det handlar om högt uppsatta politiker, eftersom 

medier har stor makt att forma den offentliga debatten och på så sätt även människors 

uppfattningar om politiker (Allmänhetens Pressombudsman 2016). Ur ett demokratiskt 

perspektiv blir det därför avgörande att alla, oberoende av könstillhörighet, framställs 

jämställt i medierna. Vi har valt att fokusera på bildjournalistik då bilder idag får allt större 

plats på tidningssidorna. Bilderna kan ibland till och med vara större än artikeltexten 

(Bromander 2012, 59), vilket gör att det blir viktigt att just bilder framställer kvinnor och 

män jämställt.  

 

För att kunna undersöka detta har vi valt att djupdyka i Miljöpartiet och deras tankar om 

språkrör. Miljöpartiet skriver följande på sin hemsida: “Miljöpartiet har vuxit fram ur 

rörelserna för miljö, fred och jämställdhet/.../” (Miljöpartiet 2016). Partiet har från början valt 

att ha två jämställda språkrör, istället för en partiledare, vilket gör det intressant att undersöka 

om även bildjournalistiken speglar språkrören jämställt. Vi har därför undersökt hur fyra av 

de största svenska dagstidningarna (Svenska mediehus 2016) valt att fotografera språkrören 

samt vilka bilder redaktionerna valt att publicera.   

 

Den här uppsatsen är vårt bidrag till att bredda kunskapen kring den bildjournalistiska 

framställningen av män och kvinnor i språkrörsposition.  
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras Miljöpartiet och partiets syn på två jämställda språkrör. 

Kvinnors representation i nyhetsmedierna presenteras utifrån undersökningen Global Media 

Monitoring Project. Avsnittet ger även en introduktion till bildjournalistikens historia och 

utveckling samt en bakgrund till Miljöpartiets kris i april 2016. Avsnittet innehåller även en 

introduktion om mediedrev och hur politiker i dessa drev behandlas olika beroende på 

könstillhörighet. Avsnittet inleds med en begreppsförklaring.   

2.1 Begreppsförklaring 
Jämställdhet och likvärdighet är två begrepp som kontinuerligt används i den här uppsatsen. 

Uppsatsen utgår från Nationalencyklopedins (2016) definition av jämställdhet, vilket innebär 

att: “/.../ kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 

väsentliga områden i livet.” Jämställdhet kan alltså endast uppnås om dessa krav uppfylls. 

Likvärdighet innebär, i den här uppsatsen, istället att någon eller några har ett liknande värde, 

men fortfarande inte kan klassas som jämställda.  

2.2 Miljöpartiet och jämställda språkrör 
I en rapport från 2014 skriver Miljöpartiet att de är ett feministiskt parti och har varit det 

sedan partiet bildades 1981 (Miljöpartiets jämställdhetskommitté 2014, 4). Vidare står det att 

det finns ett stort politiskt ansvar för att inte reproducera den rådande genusordningen och att 

Miljöpartiet är beredda att ta det ansvaret.  

 

Miljöpartiets grundare Per Gahrton valdes tillsammans med Ragnhild Pohanka till språkrör 

1984 och blev därmed partiets två första språkrör (Miljöpartiet 2015). Sedan dess har partiet 

alltid företrätts av två språkrör, en kvinna och en man (Gahrton 2011, 125). Per Gahrton 

skriver i sin bok, ”Det gröna genombrottet: mina trettio år med Miljöpartiet”, att könsbalans 

var en viktig fråga redan från start. För att gynna kvinnor och för att få en jämn 

könsfördelning införde partiet kvotering redan 1983, då gällande talarlistor (Gahrton 2011, 

123-124). I partiets stadgar fastslås att “Kongressen väljer, före val av partistyrelse, två 

jämställda språkrör” och att “Språkrören ska vara en kvinna och en man” (Miljöpartiet 2016, 

§11.1 - 11.2).  
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Det tidigare miljöpartistiska språkröret Marianne Samuelsson (språkrör mellan 1992-1999) 

intervjuas i boken “Maskrosbarn - Miljöpartiets 20 första år” (Olsson 2001) om hur det är 

att vara kvinna och politiker inom Miljöpartiet. Hon får frågan om hon tror att Miljöpartiet 

kan få två jämställda språkrör i det manliga mediasamhället vi lever i och svarar följande:  

 

Om vi medvetet arbetar med det så tror jag att vi har en viss möjlighet. Vi vet att halva 

befolkningen är kvinnor och att det finns ett behov av kvinnliga förebilder, så vi har all 

möjlighet att visa på jämställdheten i Miljöpartiet. Men det måste finnas en medvetenhet och 

en strategisk satsning för att få det att fungera (Olsson 2001, 6). 

 

Jenny Madestam är doktor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och har forskat om 

Miljöpartiets ledning. Citerad i Svenska Dagbladet (Ankersen 2016) menar hon att de 

kvinnliga språkrören alltid har fått stå tillbaka och valts som komplement till det manliga 

språkröret. Hon säger att det är svårt för Miljöpartiet att inse att man inte är helt jämställda 

och menar på att frågan blir paradoxal eftersom Miljöpartiet betraktar sig som det mest 

jämställda partiet när det handlar om ledarskap.  

2.3 Kvinnlig representation i nyhetsflödet 
I Sverige tjänade män 13,2 procent mer än kvinnor år 2014 (Medlingsinstitutet 2015, 15), 

börsföretagens styrelseordföranden bestod år 2015 av 95 procent män (SCB 2015) och 67 

procent av det svenska nyhetsflödet, samma år, utgjordes av män (Edström och Jacobsson 

2015, 35-36). Edström och Jacobsson (2015, 9) skriver att kvinnor i Sverige själva har nått 

stor framgång när de gjort, och gör, anspråk på inflytande i bland annat politik och arbetsliv. 

Trots detta dominerar män fortfarande nyhetsmedierna. Författarna skriver också att kvinnor 

knappt utgör en fjärdedel av det globala nyhetsflödet, men utgör hälften av världens 

befolkning.  

 

Global Media Monitoring Project, GMMP (2015), är ett globalt projekt som finns för att 

granska könsrepresentation i medier. Sverige deltog för första gången i undersökningen år 

2000 och sedan dess har kvinnors utrymme i det svenska nyhetsflödet varit ungefär samma, 

cirka 30 procent (Edström och Jacobsson, 8). Rapporten från 2015 visar att det var 31 procent 

kvinnor som medverkade i det svenska nyhetsflödet det året, vilket betyder att det gick två 

män på varje kvinna. I det globala nyhetsflödet gick det tre män på varje kvinna, det vill säga 

24 procent kvinnor medverkade i det globala nyhetsflödet. Utifrån denna rapport konstaterar 



 

7 

Edström och Jacobsson (2015, 9) att; “/.../ kvinnors verkligheter, tankar, världar och villkor 

fortfarande inte räknas fullt ut i samhället.”   

 

Edström och Jacobsson (2015, 9) menar att nyhetsmedierna har ansvar för en demokratisk 

samhällsutveckling eftersom de tillhör en maktsfär. Dessa medier riskerar att hämma en 

demokratisk, hållbar och rättvis samhällsutveckling om de återkommande undervärderar 

kvinnors åsikter, tankar och handlingar. Resultatet av GMMP 2015 (Edström och Jacobsson 

2015, 22, 37) visar att 80 procent av yrkesföreträdarna inom politik och ekonomi/företag i det 

globala nyhetsflödet var män. I det svenska nyhetsflödet låg siffran för manliga talespersoner 

i nyhetsflödet på 67 procent. Siffran för manliga experter var 79 procent. Edström och 

Jacobsson (2015, 36) skriver att det är anmärkningsvärt att andelen kvinnor som framträdde 

som experter eller talespersoner i det svenska medieutbudet var så lågt med tanke på att det 

både finns många kvinnliga chefer och kvinnliga experter i Sverige.  

 

Att det finns ojämlikheter mellan könen i medierna visar även mediearkivet Retrievers siffror 

som de tog fram åt Svenska Dagbladet 2015 (Stiernstedt 2015). Där har man undersökt hur 

mycket plats kvinnliga respektive manliga ministrar får i de svenska medierna. När 

undersökningen gjordes bestod regeringen av 24 statsråd, lika många kvinnor som män. 

Männen utgjorde då 60,1 procent av medieutrymmet, medan kvinnorna utgjorde 39,9 

procent. Både rikspress, lokalpress, magasin och de största lokala och rikstäckande TV- och 

radiosändningarna ingick i undersökningen. Dock visar siffrorna att de kvinnliga ministrarna 

tar mer medieutrymme än männen när statsminister Stefan Löfven räknas bort. Då landar den 

kvinnliga representationen i medierna på 57,2 procent.  

2.4 Bildjournalistikens historia och utveckling 
Har människor och deras liv betydelse? För i så fall har bildjournalistik betydelse. Det 

kommer Julianne H. Newton (2009, 241) fram till i sin rapport där hon undersöker frågan om 

bildjournalistik kommer att överleva som yrke eller om det kommer att dö ut tillsammans 

med trycka tidningar och magasin. Hon konstaterar följande: 

 

De bästa bildjournalisterna, oavsett hur de är definierade och i vilket medium deras arbeten 

publiceras, kommer att fortsätta visa världen för den själv (2009, 241, författarnas 

översättning). 
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Med det menar hon att de bästa bildjournalisterna kommer att fortsätta spegla verkligheten 

och på så sätt visa människor hur världen ser ut.  

 

Bildjournalistik, eller fotojournalistik som det också kallas, fick stor genomslagskraft på 

1930-talet, mycket tack vare de magasin som använde sig av bilder för att berätta historier 

(Wells 2015, 80). Dessa magasin, bland annat Look i USA och Illustrated i Storbritannien, 

utgjorde starten för bildjournalistikens utveckling i modern tid. Bildjournalistiken blev 

mycket populär under kommande år och de illustrerade magasinen fick stor läsekrets. Med 

tv:s intåg och strukturändringar i ägandeskap och finansiering av tidningar hade dock 

läsekretsen drastiskt minskat vid 1960 och flera bildmagasin hade lagt ned. Nya tidningar 

med fokus på att använda bilder för att öka försäljningen gjorde sitt intåg (Wells 2015, 80-

81). 

 

Idag är bildjournalistik en viktig del av nyhetsförmedlingen, men färre bildmagasin och 

bildserier i tidningarna har lett till en växande kris inom bildjournalistiken. Det allt större 

fokus som läggs på onlinenyheter har också gjort att bildjournalistiken fått ta ett steg tillbaka 

till förmån för snabb nyhetsuppdatering (Wells 2015, 81). Kjeldsen och Nygren (2013, 209-

211) skriver att bildjournalistiken de senaste 20 åren har blivit allt mer central i de svenska 

morgontidningarna, samtidigt som det redaktionella innehållet generellt sett har blivit mer 

planerat. I och med övergången från broadsheet-format till tabloid-format minskade texterna, 

medan bilderna blev större. Bildjournalistikens roll har alltså förändrats de senaste åren för 

att passa en mer planerande journalistik och även om bilderna får ta stor plats i tidningarna, 

så bortprioriteras allt fler bildjournalister. Senast 2015 lade tidningen Expressen ned hela sin 

bildredaktion (Winberg 2014). 

2.5 Miljöpartiet och krisen i april 2016 
Under arbetet med den här uppsatsen genomgick Miljöpartiet en intern kris och hamnade i 

mediernas strålkastarljus. Krisen inleddes i april 2016 när det blev känt att bostads- och 

stadsutvecklingsminister Mehmhet Kaplan sommaren 2015 firat ramadan tillsammans med 

Illhan Sentürk, en person som sades ha kopplingar till den högerextrema turkiska 

organisationen Grå vargarna (Lüning 2016). När det sedan uppdagades att ministern, då 

riksdagsledamot, år 2009 jämfört israelers agerande mot palestinier med nazisternas 

behandling av judar under andra världskriget, trappades krisen upp vilket ledde till Mehmet 

Kaplans avgång den 18 april 2016 (Eklundh 2016). Kort efter detta riktades massiv kritik mot 
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miljöpartisten Yasri Khan som inte ville skaka hand med en kvinnlig reporter, vilket ledde till 

att han drog tillbaka sin kandidatur till partistyrelsen (Eriksson och Lund 2016). Samtidigt 

kallade Åsa Romson terrorattackerna i USA den 11 september 2001 för ”olyckor” i SVT:s 

program Gomorron Sverige, vilket ledde till kritik mot språkröret i medierna (Eklundh 2016). 

Dessa händelser ledde till ett ifrågasättande av språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson 

som den 25 april meddelade att de ville sitta kvar som språkrör, men var beredda på att lämna 

sina poster om de i kongressen i maj inte fick starkt mandat (Svedberg och Forssblad 2016). 

Åsa Romson fick inte fortsatt förtroende av kongressen och meddelade den 9 maj 2016 att 

hon skulle lämna regeringen och därmed sina åtaganden som språkrör och klimatminister 

efter Miljöpartiets kongress samma år (Rosén 2016).  

 

Värt att notera är att Miljöpartiet under en längre period, det vill säga även innan denna 

krisperiod, kritiserats för hur de hanterat sin regeringsställning och för beslut som tagits i 

samband med denna (Karlsson 2015). 

2.6 När drevet går 
Medieforskarna Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro (2014, 82-83) beskriver 

mediedrevet som ett begrepp som innebär att en enskild offentlig person blir jagad av ett stort 

antal journalister vid ett stort antal redaktioner, med mycket hög intensitet på grund av en 

skandal. Metaforen grundar sig i hur hundar, intensivt och organiserat, jagar villebråd.  

 

Medieforskaren Ester Pollack (2009, 99-120) tar upp exemplet om ministerskandalen 2006 

då skandaler kring fem svenska ministrar uppmärksammades, vilket gjorde att de hamnade i 

mediernas fokus. Enligt författaren (Pollack 2009, 99-120) hade de två kvinnliga ministrarna 

samt två av de manliga ministrarna som varit delaktiga i skandalerna, gjort sig skyldiga till 

liknande felsteg, tv-licens-skolk och utnyttjande av svart arbetskraft i form av barnpassning. 

Kvinnorna fick lämna regeringen medan männen satt kvar. Pollack (2009, 120) menar att 

kvinnor inom politiken som är driftiga chefer, visar egen vilja och handlingskraft och inte ber 

om omgivningens bekräftelse, ofta klassificeras som manhaftiga i medierna. Männen tycks 

vara mer neutrala i sig själva, som politiska aktörer. 

 

Statsvetaren Tobias Bromander (2012, 7-8) frågar sig om kvinnor lättare offras när skandalen 

är ett faktum. Han kommer i sin forskning fram till att det både finns likheter och skillnader i 

hur kvinnliga och manliga politiker framställs under politiska skandaler. Han kommer dock 
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fram till att medier tenderar att rapportera mer utbrett om skandaler kring kvinnliga politiker 

än kring manliga. Rapporteringen kring manliga politikers skandaler tenderar att vara mer 

förlåtande än rapporteringen kring kvinnliga politikers skandaler (Bromander 2012, 206-

207). Bromander (2012, 59) skriver även att den visuella framställningen är en viktig del i 

den journalistiska rapporteringen kring politiska skandaler. En artikels innehåll kan förstärkas 

och förtydligas genom en bild. Han konstaterar att uttrycket “En bild säger mer än tusen ord” 

kan vara träffande när det handlar om mediers rapportering kring politiska skandaler.  

 

Medieforskaren Åsa Kroon (Philblad 2010, 166-167) har forskat om hur kvinnliga 

makthavare framställs i media, med särskilt fokus på bildberättandet i mediedrev mot 

kvinnor. Hon menar att kvinnliga makthavare ofta intimiseras på bilder. Medier har en 

tendens att porträttera kvinnorna närgående med ett till synes ledset och tårfullt ansikte eller 

med en sammanbiten mun. Bilderna som publiceras vid drev mot kvinnor visar ofta 

kvinnorna som skuldtyngda, ensamma och utstötta. Män i drevsituationer framställs istället 

som fundersamma eller argumenterande. 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
I det här avsnittet presenteras uppsatsen syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, 

Aftonbladets och Expressens bildjournalistik framställt Miljöpartiets dåvarande språkrör, Åsa 

Romson och Gustav Fridolin, jämställt. Detta från valdagen den 15 september 2014 fram till 

och med den 15 mars 2015, det vill säga under ett halvår efter riksdagsvalet 2014. 

Undersökningen görs med tanke på att Miljöpartiet, i sina stadgar, fastslagit att partiet ska ha 

två jämställda språkrör, en man och kvinna (Miljöpartiet 2016, §11), vilket gör det intressant 

att undersöka hur dessa framställs i medierna. Medierna är en betydelsefull del av 

offentligheten och har därför en viktig demokratisk roll i samhället. Det är därför viktigt att 

undersöka om det finns skillnader i hur män och kvinnor framställs i medierna eftersom alla 

ska ha samma möjlighet att komma till tals i ett demokratiskt samhälle (Hammarlin och 

Jarlbo 2014, 7-8). Vi har valt att komplettera studien genom att även undersöka Miljöpartiets 

krisperiod i april 2016. Vi undersöker bilder på språkrören från och med den 15 april 2016 till 



 

11 

och med den 30 april 2016. Detta gör vi för att kunna urskilja om det finns likheter och 

skillnader i hur språkrören framställs i bilder beroende på nyhetsläge.  

3.1 Frågeställningar 
Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:  

 

- Hur mycket utrymme i bilder får Romson respektive Fridolin i de fyra tidningarna? 

- Framställs Åsa Romson och Gustav Fridolin på ett jämställt sätt på bilder i de fyra 

valda tidningarna? 

- Vilka skillnader finns i framställningen av språkrören? 

- Hur speglas Miljöpartiets tankar om två jämställda språkrör i den bildjournalistiska 

framställningen av språkrören? 

 

På grund av händelserna i Miljöpartiet under arbetet med undersökningen har vi även valt att 

komplettera våra ursprungliga frågeställningar med en frågeställning rörande ändrad attityd 

mot kvinnliga och manliga politiker vid mediedrev. 

 

- Hur framställs Åsa Romson och Gustav Fridolin i bilder under krisen i april 2016 

jämfört med halvåret efter valet 2014? 

 

 
 

4. Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som anses relevant och/eller intressant för 

den här uppsatsens ämne. Det beskrivs även vad denna forskning tillfört den här uppsatsen. 

 

Anne O’Briens (2014) publikation “It’s a Man’s World: A Qualitative Study of the (Non) 

Mediation of Women and Politics on Prime Time During the 2011 General Election” 

undersöker hur mycket plats kvinnor har fått under bästa sändningstid på Irland under 

valperioden 2011. I valet deltog 28 kvinnor och 69 män, vilket betyder 29 procent kvinnor 

och 71 procent män. Studien visar att kvinnliga politiker fick 10 procent av sina manliga 

kollegors sändningstid. Kvinnorna blev också främst presenterade visuellt och på bilder 

tillsammans med andra eller tillsammans med den manliga partiledaren (O’Brien 2014, 518). 
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Med den här studien om Åsa Romson och Gustav Fridolin undersöks bland annat om 

Romson, som kvinna, får lika stort utrymme i bildjournalistiken som sin manliga kollega 

Fridolin. Studien om Miljöpartiets språkrör undersöker även om det skiljer sig i hur mycket 

plats respektive språkrör fick i bilder i svenska medier efter valet 2014 och under en kort 

period i april 2016.  

 

Medieforskaren Maria Edström (2002) studerade hur kvinnor i ledande positioner i svenskt 

näringsliv skildrades i medier under två månader hösten 2001, vilket har sammanställts i 

hennes bok “Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv”. Hennes forskning visar 

att kvinnorna porträtterades annorlunda på bilder gentemot sina manliga kollegor. Kvinnorna 

log ofta på fotografierna och porträtterades ofta ovanifrån, vilket Edström (2002, 23-25) 

konstaterar gör att de kvinnliga vd:arna blir mindre hotfulla och att betraktaren på så sätt ges 

ett visst övertag. Edström (2002, 23-25) konstaterar även att kvinnorna oftare porträtterades i 

mindre maktbetonade miljöer och positioner än sina manliga kollegor, medan männen ofta 

fotograferades så att de såg extra kraftfulla ut. Detta är intressant för den här uppsatsen 

eftersom den också undersöker personer med maktställning. För att undersöka om det ser 

likadant ut i avseende Åsa Romson och Gustav Fridolin undersöks bland annat utifrån vilket 

perspektiv språkrören fotograferas; ovanifrån, underifrån eller i ögonhöjd. 

 

Kimberly Bissell (2000), professor i journalistik, kommer i sin artikel “Culture and gender 

as factors in photojournalism gatekeeping” fram till att det står ett flertal “gatekeepers”, 

personer som bestämmer vad som publiceras, i vägen för fotografier innan de kan publiceras. 

Hon skriver att hon, under sin tid som bildjournalist, omedvetet behandlade kvinnliga och 

manliga politiker olika i fotosammanhang. Hon ville inte fotografera kvinnor i osmickrande 

vinklar men brydde sig inte alls när det gällde män. Hon undvek även att ta bilder av mäktiga 

män eftersom hon inte vågade gå fram till dem och fråga efter nödvändig information såsom 

namn och ålder (Bissell 2000, 10). Sättet hon valde att vinkla de sociala könen på har vi i 

åtanke när vi tolkar och analyserar hur fotograferna tänkt när de fotograferat Åsa Romson 

och Gustav Fridolin. Bissell (2000, 9-10) skriver att hon under sin tid som bildjournalist inte 

reflekterade över att hon fotograferade män och kvinnor olika, vilket kanske även är fallet 

med de bildjournalister som har fotograferat Romson och Fridolin.  

 

Medieforskarna Susan J. Carroll och Ronnee Schreiber (1997) har i sin studie “Media 

Coverage of Women in the 103rd Congress” studerat effekterna av att tjugofyra nya kvinnor 
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år 1992 valdes in till representantshuset i USA. Deras resultat visar att kvinnorna i större 

utsträckning omnämndes i tidningarna än sina manliga kollegor, dock visar resultatet även att 

när kvinnorna omnämnts i tidningen Washington Post hade det varit under sektionen “style 

section” en fjärdedel av gångerna. En sektion som skrev om ämnen såsom nöje, mode och 

inredning. Jarlbro (2006, 70) hävdar på grund av detta att det är lika intressant att studera 

kvinnlig representation i medierna som att undersöka hur och i vilket sammanhang kvinnor 

framställs. Därför innefattar undersökningen om Åsa Romson och Gustav Fridolin i vilket 

sammanhang språkrören har fotograferas, privat eller offentligt, för att på så sätt kunna utlysa 

skillnader i hur och var män/kvinnor fotograferas. Undersökningen innefattar dock inte i 

vilken sektion i tidningarna bilderna är publicerade.  

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt  
Den här uppsatsen bygger på genusteori. I det här avsnittet presenteras de genusteorier som 

valts som grund för uppsatsen och termen genus definieras.  

5.1 Genusteori 
Genusbegreppet syftar till att se kön som en social och kulturell konstruktion (Fagerström 

och Nilson 2008, 11), det vill säga att alla människor blir formade till en könstillhörighet och 

därmed inte föds till en sådan. “Man föds inte till kvinna, man blir det”, som citatet från den 

banbrytande feministen Simone de Beauvoir (1949/2002, 325) lyder, sammanfattar 

genusteorins grundtanke. Genushistorikern Yvonne Hirdmans (2004, 11) ord får förtydliga 

genusgreppet:  

 

Jag vill att man tack vare det begreppet ska kunna se hur människor formas och formar sig till 

Man och Kvinna. Och mer: hur dessa formeringar bildar samhälleliga avlagringar, ingår i 

kulturens, politikens, ekonomins “väggar” som bärande kolonner. 

 

Connell och Pearse (2015, 25) skriver att genus framförallt handlar om sociala relationer, där 

individer och grupper agerar. De skriver att i den sociala teorin bildar varaktiga eller breda 

mönster i sociala relationer något som inom teorin kallas för “strukturer”. Connell och Pearse 

(2015, 25-26) slår fast att genus, i den bemärkelsen, måste betraktas som en social struktur. 

Genus kan därför sägas vara ett mönster i våra sociala arrangemang.  
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5.2 Genussystem och maktstrategier 
Yvonne Hirdman (2004) lanserade under 1980-talet begreppet genussystem, vilket är en av 

genusteorierna som den här uppsatsen utgår från. Hirdman (2004, 116) skriver att 

genussystem är en ordningsstruktur av kön. Den ordningen är både grundläggande och en 

förutsättning för andra sociala ordningar i samhället. De sociala, ekonomiska och politiska 

ordningarna bygger alla på ordningen av människor i genus. Genussystemet i sig självt 

bygger på två bärande principer:   

1) Dikotomin, det vill säga isärhållandet av könen, att manligt och kvinnligt inte bör blandas.  

2) Hierarkin, där mannen är norm, det vill säga det normala och allmängiltiga. 

 

Hirdman (2004, 117-118) binder samman dessa principer och betonar att det är ur dikotomin 

som den manliga normen legitimeras. Arbetsdelningen mellan könen samt föreställningar om 

vad som är manligt respektive kvinnligt är grunden inom isärhållningen och skapar dess 

legitimitet. Hirdman (2004, 118) menar att man orienterar världen efter platser, sysslor och 

sorter. “Sort 1” gör “sak 1” på “plats 1” och eftersom sort 1 gör en viss sak, gör sort 2 en 

annan. Sort 1 skiljs därmed från sort 2, vilket innebär att makt skapas. Detta i och med att sort 

1:s görande finns för att skilja sorterna åt.  

 

Män och kvinnors maktstrategier är väsentligen olika enligt Hirdman (2004, 122). Hon 

skriver att det är denna empiri som skapar nya legitimeringar för olikhet. Hirdman (2004, 

122) skriver att det finns två olika “längtor” i alla människor, frihetens och symbiosens, som 

var och en tillhör de olika könens strävan. Enligt genuslogikerna tillhör frihetens längtan 

mannen och symbiosens längtan kvinnan, dock har de båda “längtorna” funnits hos båda 

könen även om friheten har representerats av mannen och symbiosen av kvinnan. Könen har 

alltid varit varandras möjligheter och begränsningar som Hanne Haavind (1985, 21) skriver i 

sin analys av interaktionsmönster mellan kvinnor och män. Mannens maktstrategier har 

utvecklat den homosociala världen där frihet kan uppnås utan symbios och ansvar (Hirdman 

2004, 123). Enligt Hirdman (2004, 123) har mannen fängslat kvinnan men också ofta varit 

hennes enda möjlighet till frihet. Kvinnan uppnår frihet genom att använda mannens frihet 

och göra den till sin egen. Exempel på detta är kvinnorna i Nazi-Tyskland som var tvungna 

att skapa ett hora-hallick-band mellan sig själva och männen för att få tillgång till den 

politiska världen eftersom kvinnor automatiskt var utestängda från den på grund av sitt kön 

(Hirdman 2004, 123).  
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Fagerström och Nilson (2008, 12) påstår att genusforskning utan maktdimension egentligen 

inte kan kalla sig för genusforskning. Denna maktdimension återsyns även i nyhetsbilder. 

Författarna (Fagerström och Nilson 2008, 127) visar ett exempel där Gudrun Schyman, då 

språkrör för Feministiskt Initiativ, är fotograferad utifrån ett extremt grodperspektiv, vilket 

framhäver hennes nakna ben och gör att betraktaren ser insidan av hennes lår. Maria Edström 

(2002, 30-33) skriver i sin forskning att medier tenderar att använda sig av stereotypa 

föreställningar av kvinnor på maktpositioner. I stereotypa föreställningar finns 

maktdimensionen inbyggd, eftersom stereotyper oftast gynnar en grupp och missgynnar en 

annan. När det handlar om könsstereotyper betyder detta att det traditionellt “manliga” 

tenderar att förstoras och förhärligas, medan det traditionellt “kvinnliga” förminskas och 

förenklas. I fallet med bilden på Gudrun Schyman krockar föreställningarna om vad som 

klassas som “kvinnligt” och hur en chef ska vara eftersom makthavande ofta uppfattas som 

“manligt” (Fagerström och Nilson 2008, 127-128). 

5.3 Genuskontrakt 
Hirdman (2004, 120-121) beskriver även något som hon kallar för genuskontrakt. Dessa 

“kontrakt” är osynliga och finns mellan könen. Det ska dock inte ses som kontrakt mellan 

jämnstarka kumpaner, utan som kontrakt som dragits upp av den part (mannen), sort 1, som 

definierar den andra (kvinnan), sort 2. Genuskontrakten finns på olika nivåer och är 

föreställningar om hur män och kvinnor ska vara och bete sig. Det finns till exempel i arbetet, 

vilka redskap som tillhör vem, och i kärleken - vem som ska förföra vem. Detta syns även i 

den yttre formen, det vill säga vilka kläder han/hon tillåts använda eller hur långt en 

kvinnas/mans hår bör vara (Hirdman 2004, 121). 

 

Teorierna genussystem och genuskontrakt tillsammans med Hirdmans (2004, 122-123) 

tankar om maktstrategier kan ge förståelse till varför Åsa Romson och Gustav Fridolin 

framställs som de gör i de utvalda medierna.  

 

 

6. Metod och material 
Den här uppsatsen kombinerar metoderna kvantitativ innehållsanalys och bildanalys. I det här 

avsnittet beskrivs båda metoderna och hur de har kombineras. Avsnittet beskriver även hur 
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bilder tolkas i bildanalysen. Undersökningens material och genomförande presenteras. Urval, 

avgränsningar och bortfall diskuteras och viss metodkritik förs fram.   

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
I den här uppsatsen tillämpas bland annat en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka 

mediernas generella bildgestaltning av Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och dåvarande 

språkrör Åsa Romson. Genom att följa de fyra grundpelarna i kvantitativ innehållsanalys, 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll (Nilsson 2010, 122), undersöks hur 

medierna väljer att framställa Miljöpartiets två språkrör i bildjournalistiken och om medierna 

gör bildurval som baseras på språkrörens sociala kön, genus. Med objektivitet menas att en 

annan forskare ska kunna utföra analysen och få ett liknande resultat. Systematik innebär att 

forskarna tydligt definierar undersökningens tillvägagångssätt, detta för att innehållet ska 

kunna mätas tillförlitligt. Med kvantitet menas att variablerna i analysen ska kunna räknas, 

det vill säga beskrivas kvantitativt. Ett manifest innehåll innebär att undersökningens material 

ska vara transparent och tillgängligt för läsarna (Nilsson 2010, 122). För att besvara den här 

uppsatsens frågeställningar skapas därför ett kodschema med 23 stycken variabler och ett 

flertal värden till dessa. Variablerna beskriver de kategorier inom bildanalysen som 

undersöks och definieras med hjälp av en kodbok (se bilaga 2).  

 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin, 

generellt sett, framställs i tidningarnas bildjournalistik har den kvantitativa innehållsanalysen 

valts som metod i kombination med bildanalys. För den här uppsatsen är det mer relevant att 

samla information kvantitativt än kvalitativt då en kvantitativ metod kan visa på en generell 

företeelse. Den generella framställningen av språkrören inom bildjournalistiken blir därför 

mest representativ utifrån en kvantitativ analys.  

6.2 Bildanalys 
Bildanalysen bidrar till förståelse av hur bilder kan tolkas. Bildanalysen utgår från den 

semiotiska/socialsemiotiska traditionen, vilket betyder att det som undersöks är denotationen 

i bilden, det vill säga vad bilden föreställer, vilka semiotiska resurser bilden innehåller, samt 

inramningen av bilden (Nilsson 2010, 181). De semiotiska resurserna hjälper betraktaren att 

tyda bilden och förstå dess innebörd. Nilsson (2010, 235) förklarar semiotik på följande sätt 

“Semiotik är kort sagt läran om hur vi skapar betydelse i världen genom att se allt som 

tecken”. Enligt Nilsson (2010, 235) kan man exempelvis tolka röda ögon som tecken på att 
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personen har gråtit, är allergisk eller förkyld och en skylt med en cykel på som ett tecken på 

att man får cykla på den angivna platsen. Eriksson och Göthlund (2004, 14-15) menar att 

även föreställningar om kvinnor och män överförs till visuella tecken. Dessa tecken präglar 

mänskliga beteenden och representationer av genus.  

 

Fogde (2010, 179) skriver att det inom visuell analys är viktigt att beakta alla detaljer, det 

handlar till exempel om bilder, linjer, färger, kroppshållning och blick. Detta för att studera 

hur dessa tecken och koder tillsammans kan framställa olika föreställningar om något eller 

någon. Människor använder sig ständigt av sociala och kulturella konventioner och kulturella 

symboler när bilder läses av. Bilder, de visuella elementen, bygger nämligen på sådant som 

människor lärt sig att tolka. Exempelvis tolkas en bild på en tårta med ljus av de allra flesta 

som en födelsedagstårta. Personer bär även med sig egna mentala bilder och bär på så sätt 

alltid på kunskap om hur en viss bild ska tolkas i ett visst sammanhang (Fogde 2010, 179-

180). 
 

Eftersom en kvantitativ bildanalys används kommer djupare tolkningar av bilderna, det vill 

säga på konnotationsnivå, inte genomföras i den här undersökningen. Att undersöka en bilds 

konnotation innebär att man undersöker hur en bild kan tolkas utifrån människors tidigare 

erfarenheter, kulturella kompetens och kunskaper (Nilsson, 181). Hillesund (1994, 74) 

skriver att man på den konnotativa nivån lägger märke till om bilden är tilltalande eller 

neutral, rolig eller tråkig, och så vidare. För detta krävs en kvalitativ bildanalys. Dock 

innefattar den här bildanalysen variabeln ansiktsuttryck, det vill säga om språkröret 

exempelvis ler, är arg/sur eller neutral. Detta för att på så sätt försöka komma närmre den 

konnotativa nivån. 

6.3 Att tolka bilder  
6.3:1 Distans 

Eriksson och Göthlund (2004, 57-58) skriver att bilder där personer är beskurna strax 

nedanför midjan, skapar känslan av att betraktaren befinner sig på samtalsavstånd. Närbilder 

eller nästan närbilder på personer gör att betraktaren känner sig mer delaktig, nästan som att 

betraktaren känner personerna på bilderna. Det här är en semiotisk resurs som kallas distans.  

 

I den här undersökningen finns det fem värden av distans; extrem närbild, närbild, 

medeldistans, lång medeldistans och distansbild. När personer är porträtterade i en extrem 
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närbild skapar det en personlig distans mellan betraktaren och personen på bild. Utanför 

masskommunikationens värld brukar man endast befinna sig så nära en person om man har 

en mer intim relation till personen (Björkvall 2009, 41). Närbild, som sociosemiotikforskaren 

Anders Björkvall (2009, 41) kallar “vanlig närbild”, kännetecknas genom att bilden visar 

personens huvud och axlar eller delar av dem. På så sätt kopplas distansen till ett personligt 

samtal eftersom man ser ungefär lika mycket av personen på bilden som man ser av den 

under ett samtal i verkligheten.  

 

Medelavstånd, som i den här uppsatsen innebär att personen är avbildad från knäna och 

uppåt, kallas för social distans. Detta då den avbildade personen tycks vara utanför det 

område som man kan röra med en utsträckt arm. Medelavstånd skapar en mindre personlig 

distans än närbild (Björkvall 2009, 42). Om personens hela kropp får plats inom bildens ram 

är hen avbildad från långt medelavstånd. Betraktaren upplever då att social interaktion 

fortfarande är möjlig (Björkvall 2009, 44) men att personen på bilden inte är nära 

känslomässigt. Den sista distansen, distansbild, avbildar personen så långt ifrån betraktaren 

att det skulle vara svårt att kontakta personen i vanlig samtalston. Personen tar upp mindre än 

halva bilden när personen är avbildad i helkropp (Björkvall 2009, 44), vilket skapar en 

mindre personlig relation till hen. 

 

6.3:2 Blickriktning 

Ett annat tecken som tolkas är blickarnas betydelser i bilder. Eriksson och Göthlund (2004, 

59) skriver att personen som avbildas, i till exempel fotografi eller porträtt, ges makt och 

möjlighet att framstå som ett subjekt när personen tillåts “ha” blicken, det vill säga kan titta 

tillbaka på betraktaren. Att inte tillåta den porträtterade äga sin blick kan sägas 

“avhumanisera” personen. På 1400-talet avbildades kvinnor i Florens nästan alltid i profil. 

Detta sägs höra samman med tanken på kvinnor som bytesvaror. Att frånta kvinnorna deras 

egen blick gjorde de till inaktiva föremål som kunde granskas av utomstående i lugn och ro. 

Detta förekommer ofta i pornografi och även i mode- och reklambilder (Eriksson och 

Göthlund 2004, 59). Sammanhanget är dock en viktig aspekt när blickriktning analyseras. I 

pressbilder kan den bortvända blicken till exempel förstärka illusionen av objektivet. Då tar 

kameran på sig rollen som en neutral observatör som endast registrerar det pågående 

skeendet. Den bortvända blicken kan även understyrka en känsla av “nu”, den avbildade 
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personen upplevs då som alltför upptagen för att möta kamerans lins med sin blick (Hirdman 

2002, 51). 

 

6.3:3 Attityd 

För att skapa attityder till människor, föremål eller företeelser på bilder använder fotografen 

olika vinklar, perspektiv. Detta är också en semiotisk resurs som går att tolka. Ovanifrån-

perspektiv, underifrån-perspektiv och öga-mot-öga-perspektiv har alla olika betydelser inom 

semiotiken. Om en person har porträtterats ur ett “ovanifrån-perspektiv”, fågelperspektiv, har 

betraktaren makt över personen på bild (Björkvall 2009, 49-52). När bilden är tagen ur ett 

“underifrån-perspektiv”, grodperspektiv, innehar personen på bilden istället makten över 

betraktaren. Maktbalans skapas när fotografen har valt att porträttera personer ur ett “öga-

mot-öga-perspektiv” eftersom både betraktaren och personen på bild är på samma nivå 

(Björkvall 2009, 52).  

 

6.3:4 Kroppsspråk och ansiktsuttryck 

Kroppsspråk, det vill säga gester och poser, bidrar till vilken status den avbildade ges och 

även till bildens budskap. Via kroppsspråket förmedlas olika känslotillstånd, exempelvis 

allvar, sorg och lycka. Även kroppsspråket är genusbundet (Hirdman 2002, 50). Anja 

Hirdman (2002, 50) skriver att vi använder oss av ett kroppsspråk som för oss själva verkar 

spontant och naturligt, men som egentligen består av socialt bestämda scheman över när vissa 

uttryck används. På så sätt påverkar poser och ansiktsuttryck inte bara vår uppfattning av 

andra, utan också vår uppfattning av oss själva.   

 

Kroppsspråk såsom handrörelser kan visa på engagemang och kontroll eller uttrycka 

koncentration och allvar (Hirdman 2002, 49). Hirdman (2002, 49) skriver att det i 

journalistiska bilder oftast är män ur den samhälleliga eliten som porträtteras med 

eftertänksamma och allvarliga gester, till exempel med handen vid hakan, i kombination med 

en bortvänd, ofta “upptagen”, blick. Hon konstaterar även att kvinnor ofta porträtteras leende. 

Detta gör att den avbildade framställs som oproblematisk och mer lättillgänglig. Leendet är 

välkomnande och uttrycker längtan efter gemenskap och att tillhöra. I offentliga bilder, som i 

journalistiska bilder, kan leendet även inbjuda betraktaren till att engagera sig i den 

avbildades ansikte (Hirdman 2002, 50).  
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Kjeldsen och Nygren (2013, 234-235) har studerat planerad och icensatt fotojournalistik 

utifrån en bild på de dåvarande åtta partiledarna som Svenska Dagbladet publicerade i januari 

valåret 2010 (se figur 1). Trots att deras forskning inte fokuserar på kroppsspråk, diskuterar 

de även partiledarnas kroppspråk i den undersökta bilden. De skriver att Sahlins kroppsspråk 

generellt sett är mer stelt och obekvämt än de övriga partiledarnas. De skriver även att Peter 

Eriksson, Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund särar på benen, till skillnad från Sahlin som 

håller ihop sina ben. I den här uppsatsen undersöks om språkrören har ett “öppet” eller 

“slutet” kroppsspråk. Ett “öppet” kroppsspråk kan bland annat liknas vid de manliga 

partiledarnas kroppsspråk i Kjeldsen och Nygrens (2013, 234-235) undersökta bild, där de 

särar på benen och i och med det tar mer plats än Sahlin gör. Sahlins kroppspråk är i det här 

fallet “slutet”, då hennes ben är stängda och hon då inte kräver samma plats som de manliga 

partiledarna (Quilliam 2005, 124). Många av partilederna i den undersökta bilden har knutna 

händer framför sig, vilket i den här undersökningen har tolkats som ett slutet kroppsspråk 

(Quilliam 2005, 117). 

 

Enligt författaren Susan Quilliam (2005, 116) kan kroppsspråk tolkas olika i olika 

sammanhang. Hon har listat vad olika kroppsspråk betyder i de flesta sammanhang och 

skriver att korsade armar ofta betyder att man vill skydda sig. Hon skriver att korslagda armar 

blockerar vägen för eventuella inviter (Quilliam 2005, 116-117) men också att det, oskyldigt, 

kan betyda att man fryser och korsar armarna för att omfamna kroppen, eller att man vill 

ändra ställning när man sitter i en stol. När man är spänd i axlarna, drar ner huvudet mellan 

dem som om man duckar för något, och försöker stänga ute ljud genom att blockera öronen 

blir man ihopkurad. Det kan betyda att man oroar sig för något (Quilliam 2005, 116). Sådant 

kroppsspråk har vi i den här undersökningen tolkat som “slutet”. Tecken på självsäkerhet och 

raka motsatsen till oro är att sitta med särade ben. Det kan vara bekvämt men visar också att 

man känner sig trygg i situationen och har gott självförtroende. Quilliam (2005, 124) skriver 

att detta kroppsspråk är vanligare bland män än bland kvinnor och är ett sätt att ta plats. Även 

stora och livliga gester är ett tecken på självsäkerhet (Quilliam 2005, 33-34). Sådant 

kroppspråk tolkas i den här undersökningen som “öppet”. 
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Figur 1: Bilden föreställer (fr.v.) Lars Ohly, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand, Mona Sahlin, 
Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Jan Björklund. Foto: Yvonne 
Åsell/SvD (2010, 1). 
 

6.4 Genomförande 
Ett kodschema med relevanta variabler samt värden till dessa utformades (se bilaga 1). Efter 

det skapades söksträngen "Åsa Romson" AND "Gustav Fridolin" OR "Åsa Romson" OR 

"Gustav Fridolin" OR Romson AND Fridolin OR Romson OR Fridolin OR Romson Fridolin 

som skrevs in i mediearkivet Retriever för att hitta de bilder som skulle analyseras i 

undersökningen. Av träffarna som söksträngen genererade valdes artiklar ut där språkrören 

framställts i fotografi. De valda bilderna sorterades efter datum och ordnades med den äldsta 

artikeln först. Efter detta kodades bilderna. Bilderna delades upp mellan två kodare, detta för 

att effektivisera arbetet.  

 

I början testkodades sex bilder för att på så sätt öka reliabiliteten, tillförlitligheten. Efter 

testkodningen ändrades vissa variabler och flera värden lades till, bland annat lades värdet 

“bredvid kameran” till under variabeln “blickriktning” samt värdet “går ej att utläsa” under 

variabeln “sammanhang”. Under resterande kodningsprocess diskuterades återkommande 

olika bilder och hur dessa skulle tolkas. Snart upptäcktes att fler värden behövde läggas till 

samt att vissa variabler behövde definieras tydligare. Under variabeln “ansiktsuttryck” lades 

till exempel värdet “förvirrad” till. Detta för att det behövdes ett värde för bilder där 

språkrören figurerar med öppna munnar, uppspärrade ögon eller med ett ansiktsuttryck som 
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på andra sätt är förlöjligade (se figur 2). Ett annat exempel är variabeln “kroppsspråk”, som 

behövde tydligare definition i kodboken. Det bestämdes att kroppsspråket även skulle tolkas 

som “slutet” när språkrören har händerna knutna framför sig. Även variabeln “arrangerad” 

förtydligades, så att det endast innebar bilder där språkrören poserar framför kameran, det vill 

säga ställer sig framför kameran för att uttryckligen bli fotograferad, istället för att även 

innefatta alla bilder där språkrören på något sätt ombetts ställa sig framför kameran, till 

exempel vid intervjusituationer där språkrören fokuserar på att besvara frågor och inte främst 

på hur de ser ut på bild. På grund av missförstånd i hur vissa variabler skulle tolkas, kodades 

flera variabler om för att stämma överens med den nya definitionen i kodboken samt för att 

säkerhetsställa att kodningen utfördes så likt som möjligt. Variablerna arrangerad, 

kroppsspråk, blickriktning, distans och sammanhang kodades om. När alla bilder var kodade 

fördes siffrorna in från Excel-dokumentet till programmet SPSS. Detta för att siffrorna lättare 

kan avläsas och tydas i SPSS (Nilsson 2010, 147).  

 

Under arbetet med den här uppsatsen genomgick Miljöpartiet, i april 2016 en, vad som i 

medier beskrevs som, kris. För att upptäcka om det finns genusmässiga skillnader och 

likheter i hur språkrören framställs beroende på nyhetsläge, undersöktes även krisperioden i 

april. Utifrån den valda söksträngen rapporterade tidningarna om krisen första gången den 15 

april 2016. Expressens framsida löd; “K-G Bergström om Kaplan: Svag politiker, dåligt 

omdöme, Löfvens största belastning” (Bergström 2016, 1) och SvD publicerade artikeln 

“Hård kritik mot Mehmet Kaplan” (Kudo och Majlard 2016, 10). Genomförandet av den här 

undersökningen såg ut på samma sätt som för den huvudsakliga undersökningen. Samma 

söksträng användes i Retriever för att generera bilder att analysera. Även kodschemat och 

kodboken var desamma som för den första undersökningen.  
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Figur 2: Bild där Gustav Fridolin har kodats som förvirrad trots att han varken har öppen mun 
eller uppspärrade ögon. Foto: Tomas Oneborg (2015, 16). 

6.5 Urval, avgränsningar och bortfall 
Urvalet är begränsat till fyra av de största svenska dagstidningarna baserat på upplagor 

(Svenska mediehus 2016); Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter (vilket inkluderar Dagens 

Nyheter - Världen), Expressen och Aftonbladet. Dessa tidningar är viktiga att undersöka 

eftersom de, som några av de största svenska dagstidningarna, har stort inflytande i den 

offentliga debatten. Perioden som har undersöks är från och med valdagen 15 september 

2014 till och med 15 mars 2015, ett halvår efter valet. Denna period har valts då detta är en 

viktig period för Miljöpartiet eftersom de efter valet 2014 bildade regering tillsammans med 

Socialdemokraterna och sitter i regeringsposition fram till 2018. På grund av Miljöpartiets 

kris under april 2016 gjordes ytterligare en kvantitativ undersökning, denna gång med bilder 

från den så kallade “krisperioden”.  

 

Från början var det tänkt att undersöka språkrörens framställning i bilder från och med den 15 

september 2014 till och med den 15 mars 2016. Eftersom antalet bilder snabbt blev många, 

begränsades denna period till ett halvår efter valet, den 15 september 2014 till och med 15 

mars 2015. Söksträngen som använts i den här undersökningen genererade 2 258 träffar 

under den första undersökningsperioden (utifrån sökning på datumen 15 september 2014 - 15 
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mars 2015). Utifrån dessa valdes artiklar ut där språkrören återfanns på fotografier. Det första 

urvalet bestod av totalt 485 bilder, av dessa var 33 stycken bortfall då de antingen var 

dubbletter, för suddiga för att analysera eller för att de i det första urvalet inte upptäckts i 

artikeln. Totalt undersöktes 452 bilder på Gustav Fridolin och/eller Åsa Romson. 

 

Undersökningen innefattar alla slags fotografier, från notisbilder till större artikelbilder. Detta 

eftersom det ansågs viktigt att undersöka tidningens bildval även när språkrören presenteras i 

mindre bilder. Dock uteslöts illustrationer på språkrören, foton på Miljöpartiets valaffischer 

och bylinebilder på språkrören. Flera av artiklarna hade flera bilder på språkrören, vilket 

gjorde att antalet bilder snabbt blev stort.  

 

Från krisperioden 15 april 2016 till och med 30 april 2016 undersöktes totalt 93 bilder. Även 

om de kodade bilderna från denna period är färre än de under halvåret efter valet 2014, är 

detta intressant att jämföra då det ger en indikation på hur och om medierna väljer att 

framställa språkrören olika beroende på hur nyhetsläget ser ut. 

6.6 Metodkritik 
För att stärka metoden hade man kunnat se bilderna i ett större sammanhang. Fogde (2010, 

179) skriver att när man studerar nyheter i tidningar är det viktigt att beakta att texter, det vill 

säga olika typer av teckenspråk som skapar mening, är multimodala. Kommunikationen med 

läsaren sker alltså i olika former och samverkar för att skapa mening. Ljud, bild och språk 

skapar tillsammans betydelse. Till den här undersökningen valdes detta bort till förmån för att 

analysera ett större antal bilder och på så sätt kunna dra säkrare generella slutsatser utifrån 

undersökningens resultat.  

 

Materialet har kodats av två personer, vilket innebär att en viss variation i kodandet kan 

förekomma. Problem kan uppstå när två kodare kodar samma urval eftersom kodarna tolkar 

olika utifrån egna erfarenheter. Det är därför viktigt att kodboken är representativ för 

tolkningarna av värdena (Nilsson 2010, 146-147). För att undvika problem med 

interkodarreliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten av att flera personer kodar materialet, 

utfördes därför en testkodning i början av arbetet. Det märktes snart att den inte räckte och 

problem uppstod när det upptäcktes att samma variabler kodades olika, exempelvis 

variablerna “kroppsspråk” och “arrangerad”, vilket tidigare nämnts i det här avsnittet. När 

detta upptäcktes kodades variablerna om, vilket till viss del eliminerade problemen. Enligt 
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Åsa Nilsson (2010, 141) ska variabelvärdena vara uttömmande och det ska alltid finnas ett 

värde kopplat till varje variabel. Hon menar att det inte ska vara möjligt att koda samma 

analysenhet på mer än ett sätt. För att undvika att detta skulle inträffa igen i den här 

undersökningen, förtydligades kodboken.  

 

En annan variabel det uppstod problem med var “sammanhang”. Kodboken säger att Gustav 

Fridolin framställs i ett offentligt sammanhang när han har slips på sig eftersom det brukar 

tillhöra officiell klädsel inom politiken. Att avgöra sammanhang för Åsa Romson var svårare 

då kvinnor oftast inte bär slips och det därför inte finns något speciellt tecken för att tolka ett 

sammanhang som offentligt. Kodboken säger därför att hon framställs i ett offentligt 

sammanhang när hon har Miljöpartiets pin, en grön rundel med en maskros i mitten, på sig. 

Snart upptäcktes dock att hon inte alltid bar pinnen vid offentliga sammanhang såsom 

presskonferenser, debatter med mera. Detta resulterade i att variabeln var svårare att tolka än 

övriga, vilket gör att variabels resultat möjligtvis är skevt jämfört med övriga variabler. 

 

 

7. Resultat och analys 
I det här avsnittet redovisas undersökningens resultat som analyseras med hjälp av den valda 

genusteorin samt med metoden bildanalys. Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna 

som presenterades i början av uppsatsen. Resultatet av den fjärde frågeställningen, “Hur 

speglas Miljöpartiets tankar om två jämställda språkrör i den bildjournalistiska 

framställningen av språkrören?”, presenteras dock under avsnittet “Slutsatser och 

diskussion”, då frågeställningen i sig själv inte innehåller något nytt resultat. Slutsatser kring 

den frågeställningen dras istället utifrån resultatet som presenteras under rubriken 

“Språkrörens mediala utrymme” samt “Genusmässiga skillnader mellan språkrören”. 

 

Undersökningens resultat presenteras i diagram och/eller tabeller tillsammans med 

förklarande och analyserande text. Resultatet presenteras i procent som har avrundats till 

närmsta heltal. Detta gör att antal procent i diagrammen och tabellerna kan överstiga 100, 

vilket dock inte utgör någon skillnad på resultatet då det handlar om små marginaler. Vi har 

valt att presentera resultatet i procent då det är lättare att se proportioner och skillnader i 

resultatet. Alla variablers resultat presenteras inte här, då det i efterhand upptäcktes att vissa 
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variabler inte var relevanta för undersökningen. Alla variabler går dock att utläsa i 

kodschemat tillsammans med exakta variabelvärden (se bilaga 1). 

7.1 Språkrörens mediala utrymme 
Frågeställning: Hur mycket utrymme i bilder får Romson respektive Fridolin i de fyra 

tidningarna? 

 

 
Figur 3: Stapeldiagram som visar hur många procent av bilderna språkrören syns i, avrundat 
till närmsta heltal. n=452 
 

Resultatet visar att språkrören varit med på bild i ungefär lika stor utsträckning under den 

undersöka perioden. Åsa Romson syns ensam på 30 procent av bilderna, 176 bilder, och 

Gustav Fridolin syns ensam på 28 procent, 185 bilder, av 452 bilder (se figur 3). 

 

Att språkrören varit med på ungefär lika stor andel bilder skiljer sig från det svenska och 

globala resultatet av Global Media Monitoring Project, GMMP, (Edström och Jacobsson 

2015, 7), som visar att män generellt syns betydligt mer i nyhetsflödet än kvinnor. Det 
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svenska nyhetsflödet bestod år 2015 av 31 procent kvinnor (Edström och Jacobsson 2015, 

23), utifrån det ser vi att Romson får mer plats i medier i relation till sin manliga kollega, än 

den genomsnittliga kvinnan får. Retrievers undersökning om kvinnliga och manliga ministrar 

visade att de kvinnliga ministrarna utgjorde 39,9 procent av de svenska medierna (Stiernstedt 

2015). I likhet med denna undersökning ser vi dock att Romson, som kvinna och minister, i 

princip får lika stort medieutrymme som en kvinnlig minister generellt sett får. 

 

Bilder per tidning (%) 

DN 17 

SvD 15 

Expressen 44 

Aftonbladet 24 

n= 452 

 
Tabell 1: Tabell som visar andel kodade bilder per tidning, avrundat till närmsta heltal.  

 

Av de fyra tidningarna som undersökts, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet har Expressen publicerat överlägset störst andel bilder på språkrören, 44 procent, 

201 stycken (se tabell 1).  

7.2 Genusmässiga skillnader mellan språkrören 
Frågeställningar: Framställs Åsa Romson och Gustav Fridolin på ett jämställt sätt på bilder 

i de fyra valda tidningarna? och Vilka skillnader finns i framställningen av språkrören? 

 

För att besvara frågeställningarna användes följande variabler: blickriktning, kroppsspråk, 

kroppsdel i fokus, sammanhang, distans, ansiktsuttryck och attityd (se bilaga 1 och 2). Här 

nedan presenteras resultatet av dessa variabler. “Kroppsdel i fokus” presenteras dock inte, 

detta för att variabeln endast visade att språkrören inte framställdes med någon kroppsdel i 

fokus på någon av de 452 bilderna.  

 

Blickriktning, kroppsspråk, sammanhang, distans och ansiktsuttryck är kodat som exempelvis 

“blickriktning Romson” och “blickriktning Fridolin”, vilket betyder att varje bild har kodats 



 

28 

två gånger både utifrån Romson och Fridolin. Därför har varje språkrör kodats på 100 procent 

av bilderna vardera, då de har kodats var för sig och inte gemensamt.  

 

Blickriktning språkrör (%) 

	 Fridolin Romson 

Rakt	in	i	kameran 10 11 

Under	kameran 1 2 

Ovanför	kameran 2 3 

Bredvid	kameran 25 24 

Mot	någon/några	

annan/andra	i	bild 

11 7 

Går	ej	att	utläsa 3 3 

Språkrör	ej	i	bild 39 41 

Bort	från	kameran 9 10 

n= 452 452 

 
Tabell 2: Resultat av språkrörens blickriktning i tabellform, avrundat till närmsta heltal. 

 

Resultatet av variabeln “blickriktning” visar att Gustav Fridolin tittar rakt in i kameran på 10 

procent av bilderna och att Åsa Romson tittar rakt in i kameran på 11 procent av bilderna (se 

tabell 2). Det övriga resultatet av värdena visar även ett likvärdigt resultat mellan språkrören. 

Det som skiljer sig mest är att Fridolin tittar mot någon/några annan/andra person/er på 11 

procent av bilderna till skillnad från Romsons 7 procent.  Båda språkrören tittar bredvid 

kameran på flest andel bilder.  

 

Här går det att dra paralleller med Eriksson och Göthlunds (2004, 59) tankar om blickriktning 

och makt. Att språkrören, på nästan lika stor andel bilder, tittar rakt in i kameran gör att de 

innehar lika stor makt gentemot sina betraktare (Eriksson och Göthlund 2004, 59) till skillnad 

från när de tittar bredvid kameran, vilket ger dem mindre makt gentemot sina betraktare. 
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Utifrån Hirdman (2002, 51) kan detta dock också tolkas som att de är för upptagna för att 

posera för fotograferna.  

 

Kroppsspråk språkrör (%) 

	 Fridolin Romson 

Öppen 27 27 

Sluten 6 5 

Går	ej	att	utläsa 27 27 

Språkrör	ej	i	bild 39 41 

n= 452 452 

 
Tabell 3: Resultat av språkrörens kroppsspråk i tabellform, avrundat till närmsta heltal.  

 

Resultatet av variabeln “kroppsspråk” visar på likvärdiga siffror för språkrören. Gustav 

Fridolins kroppsspråk kodades som öppet på 27 procent av bilderna och Åsa Romsons 

kroppsspråk kodades också som öppet på 27 procent av bilderna. Fridolins kroppsspråk 

kodades som slutet på 6 procent av bilderna och Romsons som slutet på 5 procent av bilderna 

(se tabell 3).  

 

Resultatet av variabeln “kroppsspråk” visar på ett likvärdigt resultat för språkrören. Till 

skillnad från Kjeldsen och Nygrens (2013, 234-235) resultat där fler manliga partiledare har 

ett öppet kroppsspråk, visar vårt resultat att både Romson och Fridolin oftast framställs med 

öppet kroppsspråk. Detta gör att det i det här fallet alltså inte går att se att språkrören 

framställs med olika kroppsspråk utifån genus.  
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Sammanhang språkrör (%) 

	 Fridolin Romson 

Privat 3 1 

Offentlig 39 35 

Går	ej	att	utläsa 19 22 

Språkrör	ej	i	bild 39 41 

n= 452 452 

 
Tabell 4: Tabell som visar i vilket sammanhang språkrören är fotograferade, avrundat till 

närmsta heltal.  

 

Resultatet av variabeln “sammanhang” visar att Gustav Fridolin är fotograferad i ett privat 

sammanhang på 3 procent av bilderna och Åsa Romson på 1 procent av bilderna. Det visar 

dock även att Fridolin är fotograferad oftare i ett offentligt sammanhang med 39 procent av 

bilderna än Romson med 35 procent av bilderna. Detta beror möjligtvis på att Romson syns 

på färre bilder, samt att det var svårare att tolka Romsons sammanhang, vilket vi diskuterat 

under metodkritik (se avsnitt 6.6). Majoriteten av alla bilder är dock tagna i offentliga 

sammanhang där språkrörens yrkesroll är i fokus (se tabell 4).  

 

Resultatet skiljer sig från tidigare forskning om vilka sammanhang kvinnor och män 

porträtteras i. Till skillnad från Carroll och Schreibers (1997) studie “Media Coverage of 

Women in the 103rd Congress”, visar vår undersökning att mannen, Fridolin, syns i privata 

sammanhang oftare än hans kvinnliga kollega, Romson. Även Edströms (2002) studie visar 

att män oftare porträtteras i maktbetonad miljö än sina kvinnliga kollegor, vilket inte går att 

utläsa av den här undersökningens resultat. 
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Figur 4: Stapeldiagram över vilken distans det är till språkrören i bilderna, avrundat till 
närmsta heltal. n=452  
 

Resultatet av variabeln “distans” visar på ett likvärdigt resultat. Siffran för närbild är exakt 

samma för båda språkrören, 19 procent per språkrör. Fridolin medverkar dock på en större 

andel bilder från medelavstånd och Romson på ett större andel distansbilder (se figur 4). 

 

I och med ett likvärdigt resultat kan vi konstatera att Romson och Fridolin utifrån distans ges 

lika stor möjlighet att skapa närhet till betraktaren. Enligt Eriksson och Göthlund (2004, 57-

58) skapar närbilder en annan delaktighet än medelavstånd och långt medelavstånd. 

Resultatet visar att språkrören på störst andel bilder framställs från medelavstånd, vilket 

skapar en mindre närhet än närbild men ändå skapar en känsla av att språkrören är inom en 

distans där social interaktion är möjlig.   

 



 

32 

 
Figur 5: Diagram som visar vilket ansiktsuttryck språkrören har framställts med, avrundat till 
närmsta heltal. n=452 
 

Den tredje frågeställningen, “Vilka skillnader finns i framställningen av språkrören?” 

syftar till vilka skillnader som går att utläsa mellan hur språkrören, en man och en kvinna, 

porträtteras i bilder i medier. Den variabel som visar störst skillnad mellan språkrören är 

“ansiktsuttryck”. Av resultatet går det att utläsa att Romson i större utsträckning än Fridolin 

hamnar under kategorin “förvirrad”. Fridolin kodades som förvirrad (för exempel se figur 2) 

på 9 procent av bilderna och Romson på 13 procent av bilderna (se figur 5). Resultatet visar 

även på skillnader i hur ofta språkrören fotograferas allvarliga eller leende. Fridolin 

fotograferas med ett allvarligt ansiktsuttryck på 25 procent av bilderna och Romson på 15 

procent av bilderna. Romson ler på 21 procent av bilderna och Fridolin ler på 15 procent av 

bilderna (se figur 5).  

 

Resultatet stämmer överens med Anja Hirdmans (2002, 50) konstaterande att kvinnor oftare 

porträtteras leende än män. Ur ett genusperspektiv kan detta tolkas som att tidningarna till 

viss mån tillskrivit mannen, Gustav Fridolin, mer makt än hans kvinnliga kollega, Åsa 

Romson. Genom att även välja bilder på henne med ett förvirrat ansiktsuttryck skapas en viss 

distans mellan henne och Fridolin. Att Fridolin även i större utsträckning än Romson blir 

fotograferad med ett allvarligt ansiktsuttryck gör honom till den starka och trygga av de två, 
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den man kan lita på. Detta gör att isärhållandet av könen, som är en av grundstenarna i 

genussystem (Hirdman 2014, 116), tydliggörs. 

 

 
Figur 6: Stapeldiagram över vilken attityd personerna i bild har framställts från, avrundat till 
närmsta heltal. n=452 
 

Fotoperspektivet, som i den här uppsatsen går under namnet “attityd” (underifrån, ovanifrån, 

ögonhöjd), har undersökts på ett generellt plan. Det betyder att när båda språkrören har varit i 

bild, har endast ett fotoperspektiv kodats och inte ett enskilt för Romson respektive Fridolin.  

 

Resultatet visar att Gustav Fridolin i större utsträckning än Åsa Romson fotograferas 

underifrån. Resultatet visar även att Romson oftare fotograferas ovanifrån än Fridolin (se 

figur 6). Romson har, ensam eller tillsammans med annan/andra, framställts underifrån på 

totalt 10 procent av bilderna och Fridolin på totalt 16 procent av bilderna. Romson har blivit 

framställd totalt 12 procent ovanifrån, ensam eller tillsammans med annan/andra, jämfört 

med Fridolins totala 6 procent, vilket är hälften av gångerna som Romson blivit det.  
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Precis som Maria Edströms (2002) forskningsresultat om kvinnor inom svenskt näringsliv, 

visar den här undersökningens resultat på skillnader i ur vilket perspektiv språkrören är 

fotograferade. Edström (2002, 23-25) skriver att kvinnorna ofta porträtteras ovanifrån, vilket 

gör dem mindre hotfulla och ger betraktaren ett övertag. I det här sammanhanget framställs 

Romson på en större andel bilder ovanifrån än Fridolin, vilket gör att hon generellt sett kan 

klassas som mindre hotfull än Fridolin utifrån resultatet av de undersökta bilderna. Att 

Fridolin på en större andel bilder framställs underifrån gör att han ges mer makt över sin 

betraktare. Båda språkrören framställs dock främst i ögonhöjd, vilket skapar en maktbalans 

mellan de avbildade språkrören och betraktaren (Björkvall 2009, 52). 

 

 
Figur 7: Stapeldiagram som visar hur många bilder som tagits på respektive språkrör och 
vilket kön fotografen som tagit fotografiet har, avrundat till närmsta heltal. n=452 
 

Resultatet, som är avrundat till närmsta heltal, visar att 41 procent av fotografierna är tagna 

av män och att 21 procent av fotografierna är tagna av kvinnor. På 39 procent av 

fotografierna går det inte att utläsa vem som tagit fotografiet, vilket betyder att könet inte 

kunde fastställas efter personens namn, att fotokällan var en bildbyrå, exempelvis TT, eller 

att det inte fanns någon synlig källa (se figur 7). Variabeln “fotograf” har använts för att 
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undersöka vilket kön fotografen har, detta för att män generellt sett är längre än kvinnor 

(Samuelsson och Hagman 2012), vilket kan ha påverkat undersökningens resultat. År 

2010/2011 var en mans medellängd 179,4 centimeter och en kvinnas 165,7 centimeter 

(Samuelsson och Hagman 2012).  

 

Eftersom Åsa Romson, som kvinna, generellt sett är kortare än en man och även kortare än 

Gustav Fridolin, kan det ha betydelse för resultatet som visar att hon är fotograferad på ett 

större andel bilder ovanifrån än vad hennes manliga kollega Gustav Fridolin är (se figur 6). 

Om man går efter den logiken borde Fridolin vara fotograferad i ögonhöjd på en större andel 

bilder än underifrån, eftersom han generellt sett borde vara i samma höjd som de manliga 

fotograferna. Efter vad som går att utläsa ur bilder är Fridolin inte avsevärt längre än den 

manliga medellängden, vilket gör att hans längd inte borde påverka fotoperspektivet 

nämnvärt.  

 

Resultatet visar att 8 procent av fotografierna på Romson när hon syns ensam är tagna av 

kvinnor och 6 procent är tagna av män (se figur 7). Romson har fotograferats på störst andel 

bilder ovanifrån (se figur 6) vilket stämmer överens med teorin om att längden på fotografen 

spelar in. 9 procent av fotografierna på Fridolin när han syns ensam är istället tagna av män 

och 3 procent av kvinnor. Detta gör att längden på männen skulle resulterat i flest bilder på 

Fridolin i ögonhöjd, och eventuellt ovanifrån. Resultatet visar att Fridolin har fotograferats på 

störst andel bilder i ögonhöjd (se figur 6), vilket å ena sidan stärker tesen om att fotografens 

kön har inverkan på ur vilket perspektiv språkrören är fotograferade. Dock visar resultatet å 

andra sidan att Fridolin på ett stort andel bilder har fotograferats underifrån, vilket inte stärker 

tesen om att fotografens längd, och även kön, har betydelse vid val av fotoperspektiv.  

 

Kimberly Bissell (2000) skriver att hon, under sina år som bildjournalist, omedvetet 

behandlade kvinnor och män olika i fotosammanhang. Hon undvek till exempel att 

fotografera mäktiga män eftersom hon tyckte att det var jobbigt att fråga personerna efter 

nödvändig information (Bissell 2000, 10). Kopplat till den här undersökningen är detta 

intressant ur två perspektiv. Det ena är att Bissell behandlade kvinnor och män olika utan att 

tänka på det. Detta legitimerar Hirdmans (2004, 120-121) teori om genuskontrakt. Dessa 

osynliga kontrakt är föreställningar om hur en man respektive kvinna bör vara och bete sig. 

Bissell (2000, 10) skriver till exempel att hon inte ville fotografera kvinnor i osmickrande 

vinklar, medan hon inte brydde sig när det handlade om män. Föreställningen om hur en 
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kvinna ska vara och se ut kan antas ligga till grund för hennes omedvetna val vid 

fotografering. Liknande omedvetna tankemönster kring hur män respektive kvinnor ska 

fotograferas kan tänkas finnas hos fotograferna som fotograferat Romson och Fridolin. Det är 

även intressant att Bissell (2000, 10) skriver att hon undvek att fotografera mäktiga män. 

Detta kan vara en möjlig förklaring till varför fler kvinnor har fotograferat Romson ensam än 

Fridolin ensam (se figur 7). Oavsett hur processen sett ut vid fotograferingen, påverkar det 

bildens resultat och hur betraktaren uppfattar bilden. Björkvall (2009, 49-52) beskriver 

kameravinkeln som en kraftfull semiotisk resurs, vilket påverkar betraktarens makt till den 

avbildade. Det betyder att oavsett om fotografen medvetet eller omedvetet valt kameravinkel, 

kommer betraktaren läsa av bilden utifrån ett visst maktperspektiv.  

6.4 Jämförelse med krisen i april 2016 
Här presenteras resultatet av den andra undersökta perioden, från och med 15 april 2016 till 

och med 30 april 2016. Endast de variabler som ansågs relevanta och intressanta för en 

jämförelse med tidigare period presenteras här. Variablerna blickriktning, kroppsspråk och 

sammanhang visade alla på ett liknade resultat som under den första undersökta perioden. 

Det som urskiljde sig av dessa variabler var att Åsa Romson tittar rakt in i kameran på 4 

procent av bilderna, till skillnad från Gustav Fridolin som tittar rakt in i kameran på 1 procent 

av bilderna. Detta förklaras möjligen av att Romson är med på större andel bilder, samt på 

fler närbilder, vilket presenteras i resultaten nedan.  

 

Resultatet av krisperioden kan endast visa tendenser i skillnader mellan hur språkrören 

framställs under de undersökta perioderna. Detta eftersom endast 93 bilder undersökts under 

krisperioden till skillnad från 452 bilder under den första perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

Frågeställning: Hur framställs Åsa Romson respektive Gustav Fridolin i bilder under krisen i 

april 2016 jämfört med halvåret efter valet 2014? 

 
Figur 8: Stapeldiagram som visar hur många procent av bilderna språkrören syns i, avrundat 
till närmsta heltal. n=93 
 
Resultatet av de 93 kodade bilderna från april 2016 visar, avrundat till närmsta heltal, att Åsa 

Romson ensam eller tillsammans med annan/andra person/er syns på 32 procent av bilderna 

och Gustav Fridolin på 23 procent av bilderna. På allra störst andel av bilderna syns bara 

språkrören tillsammans på bild, 38 procent (se figur 8).  

 

Det här resultatet skiljer sig från den första undersökta perioden. Då syns Fridolin på störst 

andel bilder. I den här undersökta perioden i april syns istället Romson på störst andel bilder. 

En möjlig förklaring till detta kan vara att medier tenderar att rapportera mer kring kvinnliga 

politiska skandaler än manliga politiska skandaler, vilket Tobias Bromander (2012, 206-207) 

kommer fram till i sin forskning om svenska politiska skandaler. Möjligtvis är Romson med i 

fler bilder på grund av sitt uttalande om terrorattackerna 11 september 2001 i Gomorron 

Sverige (Ekdahl 2016), vilket i sig kan ha skapat ett mediedrev kring språkröret.  
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Figur 9: Stapeldiagram över vilket perspektiv språkrören har fotograferats ur. Majoriteten av 
procentandelarna i diagrammet avrundades uppåt eftersom decimalerna var fler än fem 
stycken. Därför överstiger den totala procentsiffran 100 procent med 14 procentenheter.  
Detta påverkar dock inte slutresultatet. n=93 
 

Även här har fotoperspektivet, attityden, undersökts på ett generellt plan. Varje bild har 

kodats utifrån endast ett perspektiv, vilket gör att bilder på språkrören tillsammans visar på 

ett enda perspektiv och inte olika för Åsa Romson respektive Gustav Fridolin.  

 

Resultatet visar att Åsa Romson har fotograferats ovanifrån, ensam eller tillsammans med 

annan/andra, på totalt 9 procent av bilderna, till skillnad från Gustav Fridolin som har 

fotograferats ensam eller tillsammans med annan/andra ovanifrån på totalt 1 procent av 

bilderna. Romson har fotograferats underifrån på 7 procent av bilderna och Fridolin på 13 

procent av bilderna. Resultatet skiljer sig även mellan språkrören rörande ögonhöjd, där 

Romson framställs i ögonhöjd på 16 procent av bilderna och Fridolin på 23 procent av 

bilderna. Då språkrören syns i bild tillsammans framställs de oftast i ögonhöjd (se figur 9).  

 



 

39 

Det här resultatet visar likheter med resultatet från den första undersökta perioden. Även 

under den undersökta perioden i april syns det skillnader i hur språkrören är porträtterade. 

Främst handlar det om att Fridolin är med på ännu större andel bilder ur ett underifrån-

perspektiv och Romson på större andel bilder ur ett ovanifrån-perspektiv. Av det resultatet 

tillskrivs Fridolin mer makt i och med att han är framställd fler gånger ur ett underifrån-

perspektiv och Romson ur ett ovanifrån-perspektiv (Björkvall 2009, 52). 

 

 
Figur 10: Stapeldiagram som visar vilken distans det är till språkrören i bilderna, avrundat till 
närmsta heltal. n=93 
 

Distans är kodat som “distans Romson” och “distans Fridolin” vilket betyder att varje bild 

har kodats två gånger både utifrån Romson och Fridolin. Resultatet visar att Åsa Romson och 

Gustav Fridolin oftast framställs från ett medelavstånd, båda språkrören syns på 49 procent 

vardera av bilderna från ett medelavstånd. Störst skillnad syns i närbild, där Romson syns på 

24 procent närbilder och Fridolin på 15 procent närbilder (se figur 10). 

 

Under den här undersökta perioden syns Romson oftare på närbild än Fridolin. Detta skiljer 

sig åt från den första undersökta perioden då språkrören syntes på exakt lika stor andel 
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närbilder. En möjlig förklaring till detta är att det varit mer fokus på Romson under den 

undersökta krisperioden i april 2016. Detta kan i sin tur förklaras utifrån tidigare forskning 

som visar att medier tenderar att skriva mer utbrett om skandaler kring kvinnliga politiker 

(Bromander 2012).   

 

 
Figur 11: Stapeldiagram över vilka ansiktsuttryck språkrören har framställts med, avrundat 
till närmsta heltal. n=93 
 

Även under den här perioden syns det störst skillnad under variabeln “ansiktsuttryck”, där 

Romson är fotograferad med ett förvirrat ansiktsuttryck på 31 procent av bilderna och 

Fridolin på 16 procent av bilderna. Romson har därmed framställts som förvirrad ungefär 

dubbelt så ofta som Fridolin. Det syns även skillnader i hur ofta språkrören framställs som 

allvarliga eller leende. Fridolin ler på 4 procent av bilderna och Romson på 20 procent. Det 

betyder att Romson framställs leende 5 gånger oftare än Fridolin. Fridolin har kodats som 

allvarlig på 29 procent av bilderna och Romson på 10 procent av bilderna. Det innebär att 

Fridolin har framställts som allvarlig nästan 3 gånger oftare än Romson (se figur 11).  

 

Detta visar att Fridolin ler på en större andel av bilderna under den första undersökta perioden 

och framställs som allvarlig på större andel av bilderna under krisperioden. Romson 

framställs leende på nästan lika stor andel bilder under båda perioderna. Hon framställs dock 
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som allvarlig på en större andel av bilderna under den första undersökta perioden. Båda 

språkrören framställs som förvirrade på en större andel av bilderna under krisperioden 

jämfört med den första perioden. För Fridolin är detta 9 procent under den första undersökta 

perioden och 16 procent under den andra undersökta perioden. För Romson är detta 13 

procent respektive 31 procent.  

 

Resultatet visar att Romson framställts i maktmässigt underläge under båda perioderna. 

Precis som första periodens resultat visar resultatet även under perioden i april 2016 att 

Fridolin framställts som den starka och trygga av språkrören och Romson som den 

lättillgängliga (Hirdman 2002, 49). Att le på bild kan göra att man framställs som 

oproblematisk och lättillgänglig till skillnad från att framställas med ett allvarligt 

ansiktsuttryck, vilket ofta är förbehållet män (Hirdman 2002, 50). I likhet med Åsa Kroons 

(Philblad 2010, 166-167) forskning, som tyder på att män i drevsituationer ofta porträtteras 

fundersamma eller argumenterande, visar vår forskning att Fridolin oftare framställs som 

allvarlig under krisperioden. Vår forskning visar inte lika tydligt att kvinnor framställs ledsna 

och utstötta, vilket Åsa Kroon (Philblad 2010, 166-167) menar. Vi kan dock se att Åsa 

Romson under denna period på en större andel bilder framställs som förvirrad, både på en 

större andel bilder än tidigare period och på större andel bilder än Gustav Fridolin. Detta trots 

att även Fridolin framställs som förvirrad på större andel bilder än tidigare period.  

 

 

7. Slutsatser och diskussion  
I det här avsnittet sammanfattas resultatet och undersökningens slutsatser utifrån 

frågeställningarna presenteras. Undersökningens resultat diskuteras utifrån den valda 

genusteorin samt bildanalysen. En djupare jämförelse mellan de två undersökta perioderna 

görs under diskussionen.  

7.1 Sammanfattning och slutsatser  
Hur mycket utrymme i bilder får Romson respektive Fridolin i de fyra tidningarna? 

Det av de två språkrören som syns i störst andel bilder i de valda medierna från och med den 

15 september 2014 till och med den 15 mars 2015 är Gustav Fridolin, han syns på 61 procent 

av bilderna. Det skiljer sig från Åsa Romson, som var med på totalt 59 procent av bilderna.  
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Detta blir totalt 120 procent eftersom resultatet även inkluderar alla bilder språkrören 

figurerar i. Det här betyder till exempel att värdet ”Bara språkrören i bild” räknas med i båda 

språkrörens resultat och därför räknas med två gånger. Siffran för det värdet blir då 14 

procent istället för 7. Detta gäller även för värdet ”Språkrören och annan/andra”. De bilderna 

räknas med två gånger eftersom de procenten bidrar till båda språkrörens resultat.  

 

Som vi tidigare skrivit visar undersökningen GMMP (Edström och Jacobsson 2015, 37) att 

67 procent av talespersonerna i det svenska nyhetsflödet utgörs av män och globalt sett är 

siffran för manliga yrkesföreträdare inom politik och ekonomi/företag 80 procent. Romson 

och Fridolin medverkar i den här undersökningen på nästan lika stor andel av bilderna. I 

relation till detta anser vi att Romson och Fridolin i hänseende bildmängd bör räknas som 

likvärdiga. Slutsatsen blir därför att språkrören fått likvärdigt bildutrymme i de undersökta 

tidningarna. Dock visar den här siffran endast hur ofta språkrören förekommit i bild och inte i 

vilken kontext de förekommit. 

 

Framställs Åsa Romson och Gustav Fridolin på ett jämställt sätt på bilder i de fyra valda 

tidningarna? 

Mycket av det undersökta materialet visar att språkrören på många sätt framställs likvärdigt, 

men mycket visar även på skillnader i deras framställning. Eftersom det fortfarande finns 

genusmässiga skillnader i hur språkrören framställs går det inte att säga att dem är jämställda, 

detta eftersom grundtanken med jämställdhet är att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter (NE 2016). Språkrören syns under den första 

undersökta perioden på nästan lika stor andel bilder. Att språkrören i princip får lika stort 

medialt bildutrymme kan ge en fingervisning om jämställdheten mellan de två, dock går 

jämställdhet inte att enbart utläsa från andel bilder språkrören figurerat i, utan måste sättas i 

relation till undersökningens övriga resultat. Vi drar slutsatsen att språkrören inte kan klassas 

som jämställda inom de undersökta tidningarnas bildjournalistik, men att språkrören på 

många sätt framställs likvärdigt. 

 

Vilka skillnader finns i framställningen av språkrören? 

Variablerna som visar genusmässiga skillnader är distans, ansiktsuttryck, sammanhang, 

kroppsspråk, blickriktning och attityd. Distans, kroppsspråk och blickriktning visar på ett 

liknande resultat för språkrören. Romson och Fridolin tittar exempelvis rakt in i kameran på 

nästan lika stor andel bilder och är porträtterade på lika stor andel närbilder. 
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I variablerna ansiktsuttryck och attityd syns störst skillnader mellan språkrören. Enligt 

resultatet ler Romson på en större andel bilder än Fridolin, samtidigt som Fridolin på en 

större andel bilder fotograferas med ett allvarligt ansiktsuttryck. Hirdman (2002, 49) skriver 

att det är vanligare att män framställs som allvarliga i maktsammanhang än kvinnor, vilket 

även det här resultatet visar. Även fotoperspektivet, det vill säga attityden, visar på 

genusmässiga skillnader mellan språkrören. Romson framställs på större andel bilder i ett 

ovanifrån-perspektiv än Fridolin, samtidigt som Fridolin på större andel bilder framställs i ett 

underifrån-perspektiv. Fridolin framställs dock på en större andel bilder än Romson i ett 

privat sammanhang. Värt att belysa är att Fridolin även framställs på en större andel bilder i 

ett offentligt sammanhang, vilket dock kan bero på att han syns på en något större andel 

bilder än Romson. Att Fridolin framställs mer i ett offentligt sammanhang kan bero på att det 

är svårt att avgöra när Romson befinner sig i ett offentligt sammanhang eftersom hon oftast 

inte har en bestämd klädkod när hon arbetar. 

 

Hur speglas Miljöpartiets tankar om två jämställda språkrör i den bildjournalistiska 

framställningen av språkrören? 

Vår slutsats är att den bildjournalistiska framställningen av språkrören inte speglar 

Miljöpartiets tankar kring två jämställda språkrör. Dock kan språkrören ses som likvärdiga. 

Resultatet visar att det finns ojämlikheter mellan språkrören kopplade till genus, vilket gör att 

de inte kan klassas som jämställda. Det syns framförallt i ur vilket perspektiv språkrören har 

fotograferats samt i variabeln “ansiktsuttryck”. Dock får språkrören ungefär samma plats 

bildmässigt i de undersökta medierna och blir fotograferade på ett liknande sätt när det 

kommer till blickriktning, kroppsspråk och distans, vilket gör att språkrören kan ses som 

likvärdiga. 

 

Hur framställs Åsa Romson och Gustav Fridolin i bilder under krisen i april 2016 jämfört 

med halvåret efter valet 2014? 

Till skillnad från tidigare period är Åsa Romson med på större andel bilder än Gustav 

Fridolin. Ensam eller tillsammans med annan/andra, är hon med på 32 procent av bilderna 

och han på 23 procent av bilderna. I likhet med den första undersökta perioden syns 

skillnader i vilket perspektiv Romson och Fridolin har porträtteras ur. Romson framställs 

även under krisperioden på större andel bilder utifrån ett ovanifrån-perspektiv än vad Fridolin 

gör, och Fridolin framställs på större andel bilder ur ett underifrån-perspektiv än Romson. 
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Det syns också en skillnad i med vilka ansiktsuttryck språkrören framställts. Båda språkrören 

framställs förvirrade på större andel bilder under den andra undersökta perioden, Fridolin 

framställs som förvirrad på 16 procent till skillnad från hans tidigare 9 procent. Romson 

framställs som förvirrad på 31 procent, till skillnad från hennes tidigare 13 procent. Stor 

skillnad syns även på hur stor andel språkrören framställs med ett allvarligt ansiktsuttryck. 

Fridolin framställs allvarlig på 29 procent av bilderna, medan Romson framställs allvarlig på 

10 procent av bilderna. Även under variabeln “distans” syns skillnader mellan perioderna. 

Under den andra undersökta perioden framställs språkrören till lika stor del från ett 

medelavstånd, men Romson syns på en större andel närbilder än Fridolin. Slutsatsen blir 

därför att det är större skillnader i språkrörens framställning ur ett genusperspektiv under 

krisperioden 2016 gentemot perioden efter valet 2014.  

7.2 Diskussion 
Innan vi började skriva uppsatsen trodde vi att undersökningen skulle visa skillnader mellan 

språkrören kopplat till genus, vilket resultatet till viss del gör. Resultatet visar dock även 

många likheter i den bildjournalistiska framställningen av språkrören. Till exempel visar 

resultatet att språkrören syns på nästan lika stor andel bilder under den första undersökta 

tidsperioden. En bidragande faktor till att Romson, som kvinna, syns på ungefär lika stor 

andel bilder som hennes manliga kollega Fridolin, kan vara att Romson även varit vice 

statsminister under den undersökta perioden. På så sätt har hon en något högre status i 

regeringssammanhang än vad Fridolin har. Att språkrören syns på nästan lika stor andel 

bilder behöver dock inte betyda att de har framställts på ett likvärdigt sätt. Kontexten som 

bilderna publicerats i kan ha betydelse, vilket inte har undersökts i den här studien. 

 

Vår slutsats är att språkrören framställs som likvärdiga inom de undersökta tidningarnas 

bildjournalistik, men inte som jämställda. Med detta menar vi att språkrören inte kan klassas 

som jämställda inom bildjournalistiken då det skulle innebära ett resultat där man inte kunde 

utläsa några skillnader utifrån ett genusperspektiv. Detta visar inte den här undersökningens 

resultat. Det finns fortfarande skillnader i hur språkrören framställs som kan kopplas till 

genusteorin. Åsa Romson framställs leende eller med ett förvirrat ansiktsuttryck på en större 

andel bilder, till skillnad från Gustav Fridolin som framställs som allvarlig på en större andel 

bilder. Detta bygger på ett isärhållande av könen, dikotomin, som utgår från att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas (Hirdman 2004, 116), vilket vi tidigare skrivit om i avsnittet 

Teoretisk utgångspunkt (se avsnitt 5.2). Genom detta isärhållande, att kvinnor gör en sak och 
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män en annan, anser vi att de undersökta tidningarna till viss del fortfarande legitimerar 

tankar om män som allvarliga och mäktiga inom politiken medan kvinnor fortfarande ses som 

mer oproblematiska (Hirdman 2002, 50). Att säga att språkrören framställs som jämställda 

ser vi därför som omöjligt. Dock visar resultatet att språkrören på många sätt framställs 

likvärdigt, vilket i sig är ett steg i rätt riktning för att uppnå jämställdhet. Att språkrören tittar 

rakt in i kameran på nästan lika stor andel bilder visar att kvinnliga politiker kanske börjar 

inneha samma maktposition som de manliga politikerna.  

 

I och med att Miljöpartiet genomgick en kris i april 2016 ville vi undersöka om språkrören 

framställdes på samma sätt som de gjorde under september 2014 till mars 2015. Det visar sig 

att Åsa Romson inte bara hade blivit bättre på att ha på sig sin Miljöpartiet-pin utan också 

hamnat på en större andel bilder än Gustav Fridolin. Vi kan konstatera att Romson även 

under denna period framställs som leende och förvirrad på en större andel bilder än Fridolin. 

När vi analyserade bilderna hade vi i åtanke att Romson också är vice statsminister och att 

hon eventuellt på grund av det får ta emot hårdare slag från medierna än Fridolin. När vi nu 

vet att Miljöpartiets kris i april 2016 till slut ledde till Åsa Romsons avgång som språkrör och 

minister, kan vi dra paralleller med ministerskandalen 2006 som Ester Pollack (2009, 107-

120) beskriver. Då fick de kvinnliga ministrarna lämna regeringen, medan männen satt kvar. 

Detta trots att både kvinnorna och männen gjort sig skyldiga till liknande misstag. Här vill vi 

mena att Romsons könstillhörighet kan ha spelat roll i sammanhanget, vilket till slut ledde till 

att hon fick avgå. Tobias Bromanders (2012, 206-207) forskning visar att medier ofta skriver 

mer utbrett om kvinnliga politikers skandaler, vilket verkar ha varit fallet även här. Romsons 

könstillhörighet kan ha medverkat till att hon blev straffad hårdare i medierna för sina 

misstag. Vi vill dock poängtera att det inte går att peka på endast en förklaring till Åsa 

Romsons avgång, utan att många faktorer samverkade till ministerns avgång. Vi menar dock 

att genusperspektivet kan ha varit en av dessa faktorer. För trots att språkrören har delat 

ansvar för partiet var det till slut Romson som blev tvungen att avgå och Fridolin som fick 

fortsatt förtroende som språkrör. Detta kan vara ett resultat av den genusordning vi lever i, 

där kvinnor fortfarande ses som “sort 2” och “den andre” och därför, kanske undermedvetet, 

straffas hårdare än sina manliga kollegor i medier.  

 

Exemplet Romson och Fridolin visar även på vilken makt medierna har i den offentliga 

debatten och hur viktigt det därför är att kvinnor och män får samma behandling av dessa. Ur 

ett demokratiskt perspektiv vill vi framhålla att detta är grundläggande. För att möjliggöra ett 
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demokratiskt och jämställt samhälle måste kvinnor och män få samma möjligheter i medierna 

och medierna behöver därför aktivt arbeta för könsrepresentation och för att framställningen 

av kvinnor och män är jämställd. 

 

 

8. Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning vore det intressant att studera bilder på språkrören i relation med text, 

särskilt i relation med rubriktext och/eller bildtext. Marinette Fogde (2010, 181-182) skriver 

att det är viktigt att studera relationen mellan text och bild. Hon skriver att man exempelvis 

kan ställa sig frågan “förstår vi bilden utan texten?” eller ”fixerar den tillhörande texten en 

möjlig läsning av bilden?” (Fogde, 181-182). Det vore intressant att undersöka om texten 

ändrar bildens innebörd och hur det i så fall påverkar bilden utifrån ett genusperspektiv. Till 

den här undersökningen valdes detta bort till förmån för att analysera ett större antal bilder 

för att på så sätt kunna dra säkrare generella slutsatser utifrån undersökningen.  

  
Det vore även intressant att göra en kvalitativ bildanalys för att kunna göra djupare analyser 

av bilder på språkrören. Man skulle i sådana fall kunna gå in djupare på den konnotativa 

nivån för att undersöka nyanser som är svårare att utläsa i en kvantitativ undersökning. Det 

vore intressant att se om resultatet från en kvalitativ undersökning visar på samma som 

resultatet av den kvantitativa undersökningen. 

 

En annan idé för vidare forskning är att undersöka Miljöpartiets krisperiod våren 2016 mer 

ingående. Det vore intressant att undersöka ett större antal bilder alternativt gå in djupare på 

både kvalitativ text- och bildanalys för att undersöka mediernas framställning av språkrören. 

Speciellt med tanke på att krisen ledde till Åsa Romsons avgång i maj 2016, medan Gustav 

Fridolin fick fortsatt förtroende som språkrör.  

 

Intressant vore också att intervjua fotografer på olika svenska nyhetsmedier för att undersöka 

hur de agerar i sitt arbete. Detta med tanke på Kimberly Bissell (2000) som redogjort för hur 

hon agerade i sitt arbete som bildjournalist. Det skulle kunna kombineras med en fältstudie 

där man iakttar bildjournalister för att se vilka val de gör vid fotografering. 

 

 



 

47 

9. Referenslista 

9.1 Litteratur  
de Beauvoir, Simone. 1949/2002. Det andra könet. Stockholm: Norstedt. [Ursprunglig titel: 

Le Deuxième sexe].  

 

Bissell, Kimberly. 2000. Culture and gender as factors in photojournalism gatekeeping. 

Visual Communication Quarterly, 7:2, 9-12, DOI: 10.1080/15551390009363429  

 

Björkvall, Anders. Den visuella texten. 2009. 2. uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Studieförlag AB. 

 

Bromander, Tobias. 2012. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i 

massmedia? Linnéuniversitetet: Institutionen för samhällsvetenskaper. 

 

Carroll, Susan J., Schreiber, Ronnee. 1997. Media Coverage of Women in the 103rd 

Congress. I Norris, Pippa. (red.). Women, Media and Politics. New York: Oxford University 

Press. 

 

Connell, Raewyn och Pearse, Rebecca. 2009. Om genus. 2. uppl. Göteborg: Daidalos. 

 

Edström, Maria. 2002. Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv. Stockholm: SNS 

Förlag. 

 

Eriksson, Yvonne., Göthlund, Anette. 2016. Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Fagerström, Linda., Nilson, Maria. 2008. Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerups 

utbildning AB. 

 

Fogde, Marinette. 2010. Bildanalys. I Moberg, Ulla och Jernudd, Åsa (red.). Metoder i 

kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gahrton, Per. 2011. Det gröna genombrottet: Mina 30 år med Miljöpartiet. Stockholm: 

Carlsson Bokförslag. 



 

48 

 

Haavind, Hanne. 1985. Förändringar i förhållandet mellan kvinnor och män. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3. 

 

Hammarlin, Mia-Marie., Jarlbro, Gunilla. 2014. Kvinnor och män i offentlighetens ljus. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hillesund, Terje. 1994. Står det noe nytt?: innføring i analyse av aviser og nyheter. 

Fredrikstad: Institutt for journalistikk. 

 

Hirdman, Anja. 2001. Tilltalande bilder - Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och 

Fib aktuellt. Stockholm: Atlas. 

 

Hirdman, Yvonne. 2004. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I 

Carlsson Wetterberg, Christina., och Jansdotter, Anna (red.). Genushistoria: en 

historiografisk exposé. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Jarlbo, Gunilla. 2006. Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kjeldsen, Jens E., Nygren, Gunnar. 2013. Planerad och iscensatt fotojournalistik. 

Journalistica nr 1.  

 

Newton, Julianne H. 2013. Photojournalism, Journalism Practice. 3:2, 233-243, DOI: 

10.1080/17512780802681363 

 

Nilsson, Åsa. 2010. Kvantitativ innehållsanalys. I Moberg, Ulla och Jernudd, Åsa (red.). 

Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Philblad, Anders. 2010. Drevet går - om mediernas hetsjakt. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Pollack, Ester. 2009. Extra! Extra. Hon sågas – hon avgår. I Allern, Sigurd och Pollack, Ester 

(red.). Skandalenes markedsplass - politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagboksforlaget.  

 

Quilliam, Susan. 2005. Kroppsspråket - Lär dig kroppens hemliga språk. Dubai: Ordalaget 

Bokförlag. 



 

49 

 

Wells, Liz. 2015. Photography: A critical introduction. Oxon: Routledge.  

 

Åsell, Yvonne. 2010. [Fotografi]. “Block mot block”. Stockholm: Svenska Dagbladet.  

9.2 Elektroniska källor 
Allmänhetens Pressombudsman. Etiska regler för press, TV och radio. Sigvardsson, Ola. 

http://po.se/regler/pressetiska-regler (Hämtad 2016-05-17) 

 

Andersson, Matilda. 2014. Gröna vägen till jämställdhet. Rapport Miljöpartiet de gröna.  

Miljöpartiets jämställdhetskommitté. 

http://www.mp.se/sites/default/files/grona_vagen_till_jamstalldhet_uppdaterad.pdf (Hämtad 

2016-04-05). 

 

Edström, Maria., Jacobsson, Josefine. 2015. Räkna med kvinnor - Global Media Monitoring 

Project 2015 Nationell rapport Sverige.  

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/national/Sweden.pdf 

(Hämtad 2016-05-04). 

 

Medlingsinstitutet. 2015. Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014 - Vad säger den 

officiella lönestatistiken?. Rapport/Medlingsinstitutet: 48. Stockholm: Medlingsinstitutet. 

 

Miljöpartiet. 2016. Stadgar - Miljöpartiet de grönas stadgar, antagna vid kongressen 2015. 

http://www.mp.se/om/stadgar (Hämtad 2016-05-16).  

 

Miljöpartiet. 2016. Årtal, personer och valresultat. http://www.mp.se/om/historia/fakta 

(Hämtad 2016-04-05).  

 

Nationalencyklopedin. 2016. Jämställdhet. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet 

(Hämtad 2016-05-10). 

 

O’Brien, Anne. 2014. It's a Man's World: A Qualitative Study of the (Non) Mediation of 

Women and Politics on Prime Time During the 2011 General Election. Irish Political Studies. 



 

50 

Routledge: Oxford. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07907184.2014.922960> 

(Hämtad 2016-04-27). 

 

Olsson, Heidi. 2001. Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken. I Nyberg, Mikael H. 

(red.). Maskorsbarn: Miljöpartiets första 20 år. 

http://www.mp.se/sites/default/files/maskrosbarn_marianne_samuelsson.pdf (Hämtad 2016-

04-07). 

 

Oneborg, Tomas. 2015. [Fotografi]. I Byström, Mats, Delling, Hannes och Efendic, Negra. 

“Överens om betyg från fyran”. Stockholm: Svenska Dagbladet. 

 

Samuelsson, Charlotte och Hagman, Anna. 2012. Vi växer på bredden. Statistiska 

centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/ (Hämtad 

2016-05-16) 

 

SCB. 2015. Styrelser och ledning i börsföretag 2015. Statistiska centralbyrån. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Jamn-

fordelning-av-makt-och-inflytande/Representation-i-naringslivet/Styrelser-och-ledning-i-

borsforetag-2015/ (Hämtad 2016-05-23) 

 

Svenska mediehus. 2016. Fakta om marknad och medier. Tidningsutgivarna. 

http://www.dagspress.se/images/stories/SvenskDagspress2015_2016_webb.pdf (Hämtad 

2016-05-18). 

 

Svensson, Erik, Karlsson, Anders. 2015. Kvinnor individer, manliga politiker. En kvantitativ 

studie om valrörelsen 2014. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, avdelningen 

för medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet. 

 

Who makes the news? GMMP 2015 Essential Information. 

http://whomakesthenews.org/gmmp-2015 (Hämtad 2016-05-04). 

9.3 Tidningsartiklar 
Ankersen, Dag. 2016. “De kvinnliga språkrören har alltid fått stå tillbaka”. Dagens ETC. 13 

maj. (Hämtad 2016-05-23) 



 

51 

 

Bergström, K-G. 2016. K-G Bergström om Kaplan: - Svag politiker - Dåligt omdöme - 

Löfvens största belastning. Expressen. 15 april. (Hämtad 2016-05-19) 

 

Eklundh, Johanna. 2016. Mehmet Kaplan avgår. SVT Nyheter. 18 april. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mehmet-kaplan-avgar (Hämtad 2016-05-05). 

 

Eklundh, Johanna. 2016. Romson: 11 september en ”olycka”. SVT Nyheter. 19 april. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-vagrar-romson-svara-pa-varfor-kaplan-fick-ga (Hämtad 

2016-06-03) 

 

Eriksson, Karin., Lund, Lina. 2016. Yasri Khan (MP) ville inte ta kvinnor i hand - tar tillbaka 

kandidatur. Dagens Nyheter. 20 april. (Hämtad 2016-05-19) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-mp-ville-inte-ta-kvinnor-i-hand-tar-tillbaka-

kandidatur/ (Hämtad 2016-05-05). 

 

Karlsson, Pär. 2015. “Intern kritik mot MP-ledningen.” Aftonbladet. 3 juni. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article20903911.ab (Hämtad 2016-05-05).  

 

Kudo, Per och Majlard, Jan. 2016. Hård kritik mot Mehmet Kaplan. Svenska Dagbladet. 15 

april. 

 

Lüning, Sanna. 2016. Kritikstormen kring Mehmet Kaplan: Detta har hänt. SVT Nyheter. 18 

april. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kritikstormen-kring-mehmet-kaplan-detta-har-hant 

(Hämtad 2016-05-05). 

 

Rosén, Hans. 2016. Åsa Romson avgår ur regeringen. Dagens Nyheter. 9 maj. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/asa-romson-avgar-ur-regeringen/ (Hämtad 2016-05-13) 

 

Stiernstedt, Jenny. 2015. Kvinnliga ministrar tar mer medieplats. Svenska Dagbladet. 8 mars. 

http://www.svd.se/kvinnliga-ministrar-tar-mer-medieplats (Hämtad 2016-05-18) 

 



 

52 

Svedberg, Regina., Forsblad, Mari. 2016. Språkrören: “Vi är beredda att lämna över”. SVT 

Nyheter. 25 april. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/romson-och-fridoli-kallar-till-

presskonferens (Hämtad 2016-05-05). 

 

Winberg, Yasmine. 2014. Klart: Expressens bildredaktion läggs ner från årsskiftet. Resumé. 

26 november. http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2014/11/26/klart-expressens-

bildredaktion-laggs-ner-fran-arsskiftet/?acceptCookies=true (Hämtad 2016-04-07). 

 

 
 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

Bilaga 1: Kodschema 
A: V1: Bild ID 

 

B: V2: Kodare 

1. Linn Lybäck 

2. Nina Hjalmarsson 

 

C: V3: Publiceringsdatum 

 

D: V4: Tidning 

1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

3. Expressen 

4. Aftonbladet 

 

E: V5: Person/er på bild 

1. Åsa Romson ensam 

2. Åsa Romson tillsammans med annan/andra 

3. Gustav Fridolin ensam 

4. Gustav Fridolin tillsammans med annan/andra 

5. Endast språkrör tillsammans 

6. Båda språkrören tillsammans med annan/andra 

 

F: V6: Person/er i fokus på bild tillsammans med annan/andra 

1. Åsa Romson 

2. Gustav Fridolin 

3. Annan/andra person/er 

4. Båda språkrören 

5. Går ej att utläsa 

6. Ej tillsammans med annan/andra 

7. Åsa Romson och annan person/personer 

8. Gustav Fridolin och annan person/personer 

9. Båda språkrören och annan person/personer 
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G: V7: Är bilden arrangerad? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Går ej att utläsa 
 

H: V8: Attityd 

1. Underifrån 

2. Ovanifrån 

3. Ögonhöjd 

 

I: V9: Blickriktning Fridolin 

1. Rakt in i kameran 

2. Under kameran 

3. Ovanför kameran 

4. Bredvid kameran  

5. Mot någon annan/andra person/er i bild 

6. Går ej att utläsa 

7. Språkrör ej i bild 

8. Bort från kameran 

 

J: V10: Blickriktning Romson 

1. Rakt in i kameran 

2. Under kameran 

3. Ovanför kameran 

4. Bredvid kameran 

5. Mot någon annan/andra person/er i bild 

6. Går ej att utläsa 

7. Språkrör ej i bild 

8. Bort från kameran 

 

K: V11: Ansiktsuttryck Fridolin 

1. Ler 

2. Allvarlig 



 

56 

3. Arg/sur 

4. Ledsen 

5. Neutral 

6. Går ej att utläsa 

7. Språkrör ej i bild 

8. Förvirrad 

 

L: V12: Ansiktsuttryck Romson 

1. Ler 

2. Allvarlig 

3. Arg/sur  

4. Ledsen 

5. Neutral 

6. Går ej att utläsa 

7. Språkrör ej i bild 

8. Förvirrad 

 

M: V13: Kroppsspråk Fridolin 

1. Öppen 

2. Sluten 

3. Går ej att utläsa 

4. Språkrör ej i bild 

 

N: V14: Kroppsspråk Romson 

1. Öppen 

2. Sluten 

3. Går ej att utläsa 

4. Språkrör ej i bild 

 

O: V15: Distans Fridolin 

1. Långt medelavstånd 

2. Medelavstånd 

3. Närbild 

4. Extrem närbild 
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5. Språkrör ej i bild 

6. Distansbild 

 

P: V16: Distans Romson 

1. Långt medelavstånd 

2. Medelavstånd 

3. Närbild 

4. Extrem närbild 

5. Språkrör ej i bild 

6. Distansbild 

 

Q: V17: Kroppsdel i fokus Fridolin 

1. Läppar 

2. Ben 

3. Öron 

4. Ögon 

5. Hår 

6. Näsa 

7. Armar 

8. Fötter 

9. Ingen kroppsdel i fokus 

10. Språkrör ej i bild 

 

R: V18: Kroppsdel i fokus Romson 

1. Läppar 

2. Ben 

3. Öron 

4. Ögon 

5. Hår 

6. Näsa 

7. Armar 

8. Fötter 

9. Ingen kroppsdel i fokus 

10. Språkrör ej i bild 
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S: V19: Sammanhang Fridolin 

1. Privat 

2. Offentlig 

3. Går ej att utläsa 

4. Språkrör ej i bild 

 

T: V20: Sammanhang Romson 

1. Privat 

2. Offentlig 

3. Går ej att utläsa 

4. Språkrör ej i bild 

 

W: V21: Fotograf 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Går ej att utläsa 
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Bilaga 2: Kodbok 
Tidning 

Rubriken Tidning syftar till vilken tidning bilden är publicerad i av våra valda tidningar: 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen eller Aftonbladet.  

 

Person/er på bild 

Med denna rubrik vill vi veta vilka personer som syns på bilden, framförallt vem av 

språkrören som syns eller om båda språkrören syns. 

 

Person/er i fokus på bild tillsammans med annan/andra 

Under den här rubriken vill vi undersöka om språkröret själv står i fokus eller om hen är 

tillsammans med andra personer. Vi vill även undersöka om språkrören porträtteras 

tillsammans eller var för sig. Med fokus menar vi vilken person/personer som upptar bildens 

huvudfokus, vem/vilka som först fångar läsarens uppmärksamhet. Vi menar nödvändigtvis 

inte vem/vilka som har bäst skärpa. 

 

Attityd 

Under den här rubriken intresserar vi oss för kameravinkel. Närmare bestämt om bilden är 

tagen ovanifrån, underifrån eller i ögonhöjd med personen/personerna på bilden. 

 

Blickriktning 

Under den här rubriken intresserar vi oss för språkrörets/rörens blickriktning. Vi undersöker 

om språkröret/rören tittar rakt in i kameran, under kameran, ovanför kameran, bredvid 

kameran, mot någon annan person/personer som syns i bild eller bort från kameran.  

 

Språkrörets ansiktsuttryck 

Här vill vi undersöka vad språkröret/rören har för ansiktsuttryck, glad, arg, ledsen, allvarlig 

eller neutral. Det finns även ett värde som vi döpt till “förvirrad”. Med förvirrad menar vi de 

bilder där språkröret/rören har öppen mun, har uppspärrade ögon eller är porträtterade på ett 

sätt som gör att hen förlöjligas.   
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Kroppspråk 

Under den här rubriken vill vi undersöka språkrörens kroppspråk. Kroppsspråket definieras 

av fyra stycken värden. Öppet, slutet, om språkröret inte är i bild eller om det inte går att 

utläsa språkrörets kroppsspråk. Ett öppet kroppsspråk betyder att språkröret har utsträckta 

armar, gör stora eller livliga  gester,  blottar magen och bröstkorgen eller står upp rakt och 

ståtligt. Det innefattar även när språkröret står upp med armarna längs sidorna. Ett slutet 

kroppsspråk innebär att språkröret har korsade armar, som för att skydda sig mot något eller 

någon, och/eller ben, eller är ihopkurad. Det innefattar även när händerna är slutna framför 

språkröret. Vi har valt att inte ta med neutral, då vi anser att man antingen har ett öppet eller 

slutet kroppspråk. För närbilder på språkrören används värdet “går ej att utläsa” eftersom vi 

då inte ser kroppen.  

 

Distans 

Med distans menar vi hur nära språkröret läsaren får komma. Det kan vara en närbild, där 

huvudet täcker det mesta av bilden, medelavstånd, där fotografen har beskurit bilden från 

spåkrörets knän och uppåt eller midja och uppåt/neråt, långt medelavstånd, där språkröret är 

avbildat i helkropp precis innanför ramen eller distanserad där språkröret tar upp mindre än 

hälften av bilden i helkroppsavbildning. Vissa bilder där endast språkrörets/rörens halva 

kroppar har synts har vi ändå tolkat som distansbild, detta för att de upptagit en så 

obetydande del av bilden generellt sätt. 

 

Är bilden arrangerad? 

Vi vill under den här rubriken undersöka om bilden är arrangerad eller inte. Arrangerad i 

bemärkelse att fotografen har placerat ut språkröret/rören. En bild där språkröret har placerats 

ut för att bli fotograferad är arrangerad, alltså inte en bild på språkrören när de blir 

intervjuade eller står på presskonferens. Skärmdumpar från tidningens tv-sändningar är inte 

arrangerade bilder. 

 

Kroppsdel i fokus 

Här vill vi undersöka om någon kroppsdel av språkröret/rören är i fokus. Vi vill undersöka 

om vissa kroppsdelar (till exempel ben eller läppar) får större uppmärksamhet, särskild i 

jämförelse mellan språkrören.  
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Sammanhang 

Men den här rubriken vill vi undersöka i vilket sammanhang språkrören avbildas, i ett privat 

eller ett offentligt sammanhang. Med privat menar vi till exempel i en familjär hemmamiljö, 

tillsammans med barn eller när de porträtteras på fest, medan vi med offentligt menar att 

bilden är tagen i ett professionellt sammanhang, det vill säga där yrkesrollen är i fokus, när 

Fridolin har slips och kostym och Romson har MP-pin, när de är på presskonferens, när de 

sitter i plenisalen eller när de medverkar i en debatt. Bilder där språkrören är utklippta ur 

sammanhanget går sammanhang ej att fastställa.  

 

Fotograf 

Här vill vi veta om fotografen är kvinna eller man. Detta för att män i genomsnitt är längre än 

kvinnor, vilket kan påverka kameravinkeln. En längre person tar lättare bilder ovanifrån, 

medan en kortare person lättare tar bilder underifrån. För att bedöma om fotografen är man 

eller kvinna utgår vi från fotografens namn och bedömer det utifrån könsstereotypa namn. 

Om vi inte kan tolka namnen, om det är en bild från en bildbyrå (exempelvis TT) eller om det 

inte går att läsa bildtexten för att artikeln på Mediearkivet inte kan öppnas upp i stort format,  

använder vi värdet “går ej att utläsa”.  


