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Abstract 

Denna uppsats syftar till att ta reda på om män och kvinnor porträtteras olika i längre intervjuer baserat 

på deras kön. Åtta intervjuer i Dagens Nyheters lördagsbilaga från 2015 har analyserats enligt kvalitativ 

textanalys och retorisk bildanalys. Undersökningen har sin utgångspunkt i Queerteori. Undersökningens 

resultat visade att det finns strukturella skillnader mellan analysenheterna baserat på intervjupersonens 

kön. Skillnaderna fanns framför allt i hur intervjupersonens kropp porträtterades genom bild och text, 

samt skillnader i de samtalsämnen som intervjun behandlade. De kvinnliga intervjupersonerna talade i 

större utsträckning om jämställdhet och religion. De manliga intervjupersonerna var mer personliga och 

texterna handlade då om mer varierande ämnen. Kvinnorna talade om sina erfarenheter av att vara 

kvinna medan ingen av de manliga intervjupersonerna talade om hur det är att vara man. Även de 

händelser i vilken bilderna var tagna skiljde sig åt, de manliga intervjupersonerna var mer aktiva och de 

kvinnliga intervjupersonerna var mer fysiskt passiva. 

Nyckelord: Dagens Nyheter, Genus, Intervju, Intervjuperson, Journalistik, Kön   
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1. Inledning 
De flesta av oss tar del av journalistik på ett eller annat sätt. Via tidningar i tryck eller på webben, i tv 

eller på radio. Vi förlitar oss på att det som journalistiken förmedlar är en korrekt bild av omvärlden, 

händelser eller personer. Samtidigt vet vi att vårt genus kan påverka om vi får ett jobb eller inte, hur vi 

uppfattas och hur det vi säger och gör uppfattas. Till hur stor utsträckning påverkar då vårt genus 

journalistiken och hur den förmedlar information av en person? 

 

Intresset för ämnet bottnar i att vi båda har studerat genusvetenskap. Det är ett viktigt och 

tvärvetenskapligt ämne. Genusvetenskapens teorier kan appliceras på det mesta och det är viktigt att 

göra en genusanalys av dagens journalistik.    

 

Undersökningen är en kvalitativ studie som behandlar åtta personporträtt. Vi undrade om män och 

kvinnor får samma frågor, får de prata om samma ämnen? Vi undrade också i vilken utsträckning män 

och kvinnor beskrivs annorlunda. 

 

Uppsatsen är disponerad i enlighet med de riktlinjer som Södertörns högskola har satt upp för uppsatser 

på grundnivå. Bakgrund samt syfte och frågeställningar presenteras innan tidigare forskning. Sedan 

följer ett avsnitt gällande teori. Metod och material samt analysschema finns innan resultat och analys. 

Efter det kommer slutsatser och diskussioner. På slutet finns en fullständig litteraturlista.   

 

1.1 Bakgrund 
Linda Fagerström skriver i sin bok Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv att i en 

undersökning från 2005 är 70 procent av alla människor som förekommer i nyhetsrapporteringen i 

Sverige män. Kvinnorna är då endast 30 procent. Resultatet av undersökningen pekade på att kvinnors 

underrepresentation i nyheterna har haft samma mönster i tio år. Fagerström påpekar att ett jämställt 

utbud inte bara handlar om att räkna huvuden, men det kan vara en bra början.1  

 

Även idag dominerar män i medier. Maria Edström och Josefin Jacobsson har skrivit rapporten Räkna 

med kvinnor: Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige, som visar att det är 

män som dominerar i det globala nyhetsflödet. Det går tre män på varje kvinna i det globala nyhetsflödet 

och två män på varje kvinna i det svenska nyhetsflödet. För 15 år sedan var det 69 procent män som 

                                                
1 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerup, Malmö, 2008, S.119-129 
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kom till tals i press, radio och TV. År 2015 är andelen densamma.2 Edström och Jacobsson menar precis 

som Fagerström att ett jämställt utbud inte bara handlar om att räkna huvuden, men det kan vara det 

första steget till ökat medvetande om genus och jämställdhet. Kvinnors underrepresentation måste ses 

mot bakgrunden av den hårda exponeringen av kvinnor som sexuella varelser och kön i andra 

mediegenrer. I nyhetsförmedlingen är det viktigt att ge utrymme åt kvinnors röster. Journalistkåren och 

branschen som helhet måste öka genusmedvetandet.3  
 

Jämställdhet är ett ämne som inte får så stort fokus i medier. Det är få nyheter som har kvinnor som 

huvudperson och ännu färre, 9 procent, fokuserar på jämställdhet eller brist på jämställdhet. Politik och 

sport är två mansdominerade ämnen.4 I vår studie vill vi ta reda på om dessa mönster märks i 

intervjuerna. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Punkt 10 i de pressetiska reglerna lyder: “Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, 

nationalitet, yrke, politiska tillhörighet, religiösa åskådning eller sexuella läggning om det saknar 

betydelse i sammanhanget och är missvisande”. Innebörden av denna mening är väldigt bred. En 

persons kön kommer att framgå i ett personporträtt med text och bild men ordvalet ”framhäv” gör att 

innebörden blir större då de pressetiska reglerna inte definierar den praktiska innebörden av ordet. Om 

det är så att en förutsättning för intervjun eller personporträttet ändras baserat på intervjupersonens kön 

skulle det kunna antas vara att framhäva personens kön. Att en intervju har andra förutsättningar skulle 

kunna vara att personen tilltalas på en mer eller mindre personlig nivå, får annorlunda följdfrågor, får 

uttala sig om olika saker eller fotograferas i andra händelser, miljöer eller vinklar. 

 

Vi vill undersöka om en intervjupersons genus påverkar hur personen blir porträtterad. Vi vill ta reda på 

om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor porträtteras, om dessa skillnader är återkommande i 

flera artiklar. För detta ändamål har vi valt intervjun i Dagens Nyheter Lördag. Varje lördag görs i 

denna bilaga en längre intervju. Den är lämplig för denna undersökning då en längre intervju ger större 

frihet och plats för beskrivningar och gestaltning. Vi vill ta reda på om intervjupersonens genus 

påverkade fyra faktorer, hur personen beskrivs, hur personens beteende beskrivs, hur personens känslor 

                                                
2	  Edström, Maria & Jacobsson, Josefine, Räkna med kvinnor: Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport 
Sverige, [Allt är möjligt], 2015, S.22	  
3	  Ibid, S.76 
4	  Ibid, S.28	  
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beskrivs samt vilka ämnen intervjun berörde. Undersökningen berör både text och bild och därför 

konstrueras två olika analysscheman.  

 

Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på om intervjupersonens genus påverkar en journalists sätt 

att beskriva en person och beroende på analysens resultat i så fall problematisera formuleringen och 

tolkningen av punkt 10 i de pressetiska reglerna.  

 

Vår frågeställning är: 

1. Hur framställs intervjupersonernas yttre personlighet (kropp och beteende) och skiljer det sig 

beroende på intervjupersonens kön? 

2. Hur framställs intervjupersonernas inre personlighet (känslor och personlighet) och skiljer det 

sig beroende på intervjupersonens kön? 

3. Finns det skillnader i vilka ämnen som texterna behandlar beroende på intervjupersonens kön?  

4. På vilket sätt behandlas jämställdhet i texterna, och skiljer det sig beroende på om 

intervjupersonen är en man eller kvinna? 

5. Skiljer sig bildernas komposition och händelserna i bilderna beroende på intervjupersonernas 

kön? 

 

1.3 Teori 
Vi använder oss av Queereorin som teoretisk ram i uppsatsen. Det är en av många teorier inom 

genusvetenskapen. Queerteorin är relevant för vår uppsats då den till stor del fokuserar på hur ett 

samhälle med en två-köns modell skapar och reproducerar manligt och kvinnligt kodade egenskaper 

samt hur män/manligt och kvinnor/kvinnligt bör förhålla sig till varandra för att accepteras som män 

eller kvinnor.5  

 

Queerteorin uppkom runt 1990 och är därför ett relativt nytt vetenskapligt teoribegrepp. Queerteoretisk 

forskning undersöker inte det som är avvikande utan undersöker hur normen skapas och återskapas.6 

Queerteori fokuserar främst på att problematisera sexualitet som begrepp och identitet, samt skapandet 

av och upprätthållandet av sexualitet. Queerteorin applicerar även samma problematisering på genus och 

skiljer på kön och genus. Kön är det biologiska könet medan genus är vår könsidentitet. Genus är det 

kön vi identifierar oss med och de uttryck som vår könsidentitet tar.  
                                                
5	  Ambjörnsson,	  Fanny,	  Vad	  är	  queer?,	  Natur	  och	  Kultur,	  Stockholm,	  2006,	  S.112-‐113	  
6 Ibid, S.35 
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Queerteorin motsätter sig att det finns ett essentiellt jag inom oss alla. Vår identitet eller vårt “jag” 

skapas genom interaktion mellan människor och “speglingen i andras blickar”7 På detta sätt är inte 

heller vårt kön eller vårt genus ett naturligt uttryck utan någonting som skapas och återskapas genom 

vårt uttryck för det, vilket bekräftas i relation med andra. De egenskaper som är manligt eller kvinnligt 

kodade är alltså inte medfödda egenskaper som kommer naturligt från vår biologi, utan har skapats i 

sociala interaktioner och i olika kontexter.8  

 

Centralt i uppsatsen är Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen. Den utgår från att i det 

samhälle vi lever i kan vi välja att vara antingen kvinnor eller män. För att upprätthålla detta behöver vi 

bete oss på det sätt som vår könsroll tillåter, vår kropp måste stämma överens med vår könsroll och vi 

måste rikta vårt begär mot den motsatta könsrollen, alltså vara heterosexuella. För att vara en del av 

normen måste dessa tre saker vara uppfyllda, vår kropp, vårt beteende och vårt begär.9 Eftersom “jaget” 

skapas genom reflektion hos en annan person är det viktigt att den personen uppfattar vårt beteende som 

kodat till vår kropp. Vi kommer att undersöka om journalistiken skiljer på hur den beskriver män och 

kvinnor, och alltså blir en del av den heterosexuella matrisen. 

 

Maria Edström skriver i sin avhandling TV-rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och 

fiktion att könsmärkning ser inom journalistiken. Ett exempel på det är vilka ämnen som anses manliga 

och kvinnliga. Politik, ekonomi och kriminalitet är vad som kallas hårda nyheter och könsmärks som 

manliga. Det som könsmärks som kvinnligt benämns mjuka nyheter och berör ofta ämnen som omsorg 

och kultur.10 Edström har i sin studie undersökt könsmärkningen inom TV. En del av studien har handlat 

om att analysera vilka områden som eliterna kommer till tals i, alltså vilka ämnen de talar om. Edström 

definierar eliten som “... personer som har en position som ger dem möjlighet att fatta beslut som har 

betydelse på minst nationell nivå”11 Det enda område där kvinnor kom till tals oftare än män är 

mänskliga rättigheter, 59 procent av de som talade om detta ämne var kvinnor. I övriga ämnen var det 

fler män än kvinnor som talade. Kvinnor talade oftast om Mänskliga rättigheter, relationer och privatliv, 

kultur, livsstil, religion och sociala frågor. Män talade mest om sport, ekonomi och arbetsmarknad, 

                                                
7	  Ibid, S.41 
8	  Ibid, S.42	  
9	  Ibid, S.112-113	  
10 Edström, Maria, TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion, Institutionen för journalistik och 
masskommunikation, Göteborgs universitet (JMG), Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006,Göteborg, S.17 
11	  Ibid, S.18 
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kommunikation och bostäder, vetenskap, politik och krim/rättsväsende. Enligt Edströms studie skiljer 

sig alltså ämnena som kvinnor och män talar om.12 

 

1.4 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som vi ansett vara relevant för vår undersökning handlar till stor del om 

framställningen av genus i medier. Anja Hirdman har skrivit en avhandling om hur genus framställs i 

bild, och i viss mån text, i veckorevyn och Fib aktuellt. Även Madeleine Kleberg skriver om hur kvinnor 

framställs i medier. Maria Edströms undersökning handlar främst om representation i medier och är 

fokuserad på tv-mediet. Hon skriver om vilket kön som oftare kommer till tals, syns oftare och vilka 

ämnen män och kvinnor får uttala sig om. Större delen av den tidigare forskning vi fann på genus i 

medier fokuserar på hur kvinnor framställs i text och bild. Män och maskuliniteten problematiserades 

betydligt mindre. R.W. Connells bok Masculinities, behandlar medier men fokuserar på flera aspekter 

av maskulinitetsforskningen bland annat vilka förväntningar som finns på mäns beteende och kroppar. 

 

I sin avhandling Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt 

undersöker Anja Hirdman Veckorevyn och Fib aktuellt. Hirdman kommer fram till att de bilder som 

dominerar i Veckorevyn är öppet arrangerade. Människor poserar tydligt. I Fib aktuellts bilder binds 

poserandet med personens uttalanden. Hirdman förklarar att maskuliniteter är i vår kultur förknippat 

med aktivitet. Vi får se och läsa om vad män gör eller har gjort. I Fib aktuellt är sällan mäns blickar 

riktade mot publiken. De gör någonting i bilden. Publikens betraktande av män måste motiveras menar 

Hirdman. I veckorevyn är mäns blickar riktade mot publiken. Män ska väcka en blick av begär hos 

kvinnor. Hirdman förklarar att kvinnor utmålas som kamerans främsta objekt i Fib aktuellt. Kvinnorna 

på bilderna är vända mot kameran som inbjuder till engagemang och involvering med de som visas. Så 

den egentliga huvudrollsinnehavaren är betraktaren. I Veckorevyn möts vi av en leende kvinna. I 

annonser och skönhetssidor handlar bilder om ett illustrerat utlärande. Kvinnor visar till exempel hur 

kroppen ska skötas.13 Yvonne Hirdman skriver att båda tidningar accepterar idén om att kvinnor är sex 

och att deras kroppar betyder sex. I Veckorevyn representerar denna kropp ett arbete för publiken i form 

av förbättringar, skötsel och förändringar. I Fib aktuellt representerar den löften om tillfredsställande för 

                                                
12	  Edström, S.110-111 
13 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, Atlas, Diss. Stockholm : 

Univ., 2002,Stockholm, 2001, S.253-262 
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publiken.14 Kvinnor beskrivs som altruistiska och förförande, de väntar på att hitta rätt man och deras 

handlingar grundas i sökandet efter en make. Män beskrivs som äventyrliga och åtråvärda. Kvinnor kan 

problematiseras men mannen är normen, han är självklar och behöver inte problematiseras.15 Mannen 

kan även han leta efter en hustru men han gör detta när han gjort allt annat, det är inte orsaken till hans 

beteende eller hans handlingar.16  

 

En närbild av en person gör att personen uppfattas som mer personlig med ett intimt tilltal. En bild med 

lång distans till personen där miljön runtomkring denne upptar en lika stor del av bilden skapar en 

formell känsla. I detta avseende skiljer sig dock tolkningen beroende på om det är en man eller kvinna 

som porträtteras. När en kvinnokropp porträtteras skapar det snarare en personlig närhet mellan 

personen i bilden och betraktaren.17  

 

I en journalistisk kontext tolkas bilder på personer som gestikulerar med bortvänd blick som att det är en 

person som tillhör en elit i samhället.18 

 

Maria Edström skriver i Mediebilden av kvinnliga chefer i Svenskt näringsliv att förväntningarna på att 

en kvinna ska le på bild är mycket stora. Det förekommer även leende män men det behovet verkar inte 

vara lika stort skriver Edström. Kvinnan är ofta fotograferad, det ger betraktaren ett visst övertag och de 

kvinnliga Vd:arna framstår som mindre hotfulla. Edström skriver också att kvinnor förekommer i 

personporträtt. Det är en form som tillåter ett mer könsmärkt språk, det är då vanliga schabloner blir 

tydliga. Så fort en kvinna nämns vid namn så kan man räkna med att hon kommer att finnas med på bild. 

Edström förklarar att det kan bero på att medierna har dåligt samvete över att det är för mycket män i 

pressen när det handlar om näringslivet.19  

 

Maria Edström skriver också att när journalister porträtterar kvinnor i näringslivet så används ofta 

schabloner eller stereotyper för att beskriva kvinnorna. I stereotyperna finns det en inbyggd maktaspekt. 

Oftast gynnar de en grupp och missgynnar en annan. När det kommer till könsstereotyper tenderar de att 

förstora och förhärliga det manliga medan de förminskar och förenklar det kvinnliga. Samma handling 

                                                
14	  Ibid, S.266 
15	  Ibid, S.77	  
16	  Ibid, S.75	  
17	  Ibid, S.48-49	  
18	  Ibid	  
19 Edström, Maria, Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv, 1. uppl., SNS förl., Stockholm, 2002,S23-25 
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utförd av en man eller kvinna beskrivas på helt olika sätt. Dock sägs inte schablonerna rakt ut, utan det 

verkar som att journalisten har en förkärlek för att vara budbärare av dessa negativa bilder utan att själv 

stå för uttalandet.20  

 

Edström skriver att man kan utgå ifrån att både journalister och intervjupersoner gör sitt bästa utifrån 

sina respektive perspektiv. En enskild artikel kan tyckas vara könsneutral men när bilder läggs bredvid 

varandra kan tydliga könsmönster synas.21  

 

Maria Edström skriver även i sin avhandling Tv-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta 

och fiktion att kvinnor är överlag underrepresenterade i nyhetsmedierna. Hon skriver att de kvinnliga 

journalisterna har blivit fler men att det fortfarande finns en stark mansdominans i utbudet. Villkoren för 

medverkan i journalistiken har också ändrats. Om utseendet inte passar in så räcker inte professionalitet. 

I USA har det blivit allt vanligare att modellutseende krävs för att bli nyhetsuppläsare, de har vad som 

kallas för “Barbie news”.22 

 

Edström ser tv-rummet som en plats där kön och makt reproduceras, utmanas och omförhandlas. Hon 

menar att genusforskningen om medier visar att kön spelar roll för vem som syns i medierna. Kön och 

makt hänger ihop och olika maktfält har olika logiker som gynnar eller missgynnar kvinnors möjligheter 

att nå maktpositioner.23  

 

Edström skriver att hennes resultat tyder på att könsnormen är stark i TV-rutan. I snitt går det två män 

på varje kvinna.24 Däremot har svensk television en hög andel kvinnor i sitt utbud. Både nyhetsprogram 

och samhällsprogram har bättre kvinnorepresentation jämfört med andra länder. I USA är andelen 

kvinnor väldigt låg i aktualitetsprogram. År 2000-2001 var 11 procent av gästerna kvinnor. År 2005 

hade det ökat till 15 procent. Svensk politisk debatt är mer balanserad.25  

 

Madeleine Kleberg skriver i sin bok Genusperspektiv på medie -och kommunikationsvetenskap att vi 

oftare möts av leende kvinnor än leende män i medieutbudet. Hon skriver att de bilder av kön som 

                                                
20	  Ibid, S.30-32 
21	  Ibid, S.70	  
22	  Edström 2006, S.60-61 
23	  Ibid, S.154 
24	  Ibid, S.201	  
25	  Ibid, S.214-215	  
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kommer till uttryck i medierna har betydelse för könsmärkta föreställningar som återfinns såväl i 

arbetslivet som i privatlivet.26  

 

Kleberg skriver också att representationen av kvinnor i medier är låg. På 1970-talet visade i en 

undersökning att kvinnor var underrepresenterade i journalistiska texter och i tidningars bildmaterial. 

När de väl var representerade så var det ofta utifrån stereotypa föreställningar om könsroller.27  En 

genomförd kartläggning av kvinnors och mäns förekomst i svensk nyhetsjournalistik visar att 30 procent 

av dem som förekommer i bild och text är kvinnor. Manlig dominans i nyhetsutbudet har sedan i mitten 

av 1990-talet varit omkring 70 procent.28 Hon menar också att vi idag vet att könens representation i 

massmedierna är mångfasetterad och beroende av medier och genrer.29  

 

Maria Edström och Josefine Jacobsson skriver i sin rapport Räkna med kvinnor: Global Media 

Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige, att få nyheter har kvinnor som huvudpersoner och 

ännu färre endast 9 procent fokuserar på jämställdhet eller brist på jämställdhet. I nästan hälften av 

nyhetsmaterialet reproduceras traditionella könsmönster. Globalt sett är det bara 4 procent av artiklarna 

som utmanar könsrollerna. När sådana nyheter förekommer är sannolikheten stor att de har skrivits av 

kvinnliga journalister.30  

 

R.W. Connell har skrivit boken Masculinities som tar upp flera ämnesområden och teorier från 

maskulinitetsforskning. Connell skriver att det som benämns som den ”sanna” maskuliniteten är 

någonting biologiskt och är därför starkt kopplad till den manliga kroppen. Kroppen kan antingen vara 

aktiv och kraftfull eller hindra aktivitet. Den manliga kroppen kan antingen vara aktiv och stark eller 

sätta hinder för aktiviteter som inte anses manliga.31 Genom att förklara könsmärkta manliga beteenden 

med biologiska argument blir patriarkala strukturer och hierarkier naturliga och ärftliga. Biologiska 

argument för att män och kvinnor är olika har kommit att ersätta religionens argument.32  
 

 
                                                
26	  Kleberg, Madeleine, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, Högskoleverket i samarbete med 
Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, 2006, S.8	  
27	  Ibid, S.33 
28	  Ibid, S.34	  
29	  Ibid, S.41	  
30	  Edström & Jacobsson, S.28 
31 Connel, R. W., Masculinities, second edition, Berkley and Los Angeles, California, University of California press, 1995, 
S.45 
	  
32	  Ibid, S.46-47 
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1.5 Metod  
Materialet är den återkommande intervjun i Dagens Nyheters lördagsbilaga. Lördagsbilagan utkom 33 

gånger under 2015. 19 gånger var intervjun med en kvinna och 14 gånger var intervjun med en man. 

Journalistens könsidentitet eller resterande innehåll i tidningen har inte tagits i beaktning. 

 

Materialet som använts i uppsatsen är åtta intervjuer från Dagens Nyheter lördag under år 2015. 

De intervjuer som kommer analyseras är: 

Karin “Kakan” Hermansson (publicerad 2 maj 2015) 

Christine Lagarde (publicerad 7 mars 2015) 

Ann Heberlein (publicerad 4 april 2015) 

Ebba Buch Thor (publicerad 25 april 2015) 

Leif GW Persson (publicerad 19 september 2015) 

Zlatan Ibrahimovic (publicerad 5 september 2015) 

Marcus Birro (publicerad 21 februari 2015) 

Anders Lindström (publicerad 14 november 2015) 

 

Vi har gjort ett slumpmässigt urval ur en urvalsram som vi delat upp i två grupper, män och kvinnor. Då 

det som skulle undersökas var den återkommande, längre intervjun i Dagens Nyheters lördagsbilaga 

gjordes urvalsramen av samtliga nämnda intervjuer i bilagan under år 2015. Därefter delades 

intervjupersonerna in i två grupper, manliga intervjupersoner och kvinnliga intervjupersoner. 4 

intervjuer lottades fram ur varje del av urvalsramen och det är dessa 8 intervjuer som undersökningen 

baseras på. 

 

I uppsatsen används två olika metoder, en för bildanalys och en för textanalys. Textanalysen som vi har 

genomfört grundar sig på en metod beskriven av Johanna Ledin och Ulla Moberg.33 Ett analysschema 

har konstruerats som utgår från två punkter: Intertextualitet mellan de olika analysenheterna samt lokal -

och global koherens. Med intertextualitet menas samspel och interaktion mellan texter och deltagare. 

Intertextualitet ses när ord, fraser och hela textpartier upprepas från andra texter.34 Ledin och Moberg 

skriver att en koherent text innebär att den är sammanhängande och meningsfull på både en global och 

lokal nivå. På en global nivå försöker man som läsare förstå vad det är för typ av text. Analysen 
                                                
33 Ledin, Johanna, Moberg, Ulla, “Textanalystisk medtod” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010,  

	  
34	  Ibid, S.156 
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omfattar allt från textens kommunikationssätt, layout, typografi till disposition och språk. På den lokala 

nivån undersöker man textens stycke - och meningsnivå. Textens delar kan ha olika funktioner: att 

berätta, beskriva, argumentera och utreda. De här delarna bidrar tillsammans till den globala 

koherensen.35  

 

I analysen har även ordval, fraser och metaforer för att beskriva kvinnliga respektive manliga 

intervjupersoner undersökts. Deras beteenden och känslor har också undersökts.  

 

De bilder som analyseras i undersökningen är endast de som porträtterar intervjupersonen i fråga och 

intervjupersonens omgivning. Bildanalysen görs enligt en retorisk bildanalys. Retorik kan förklaras som 

“konsten att övertyga”. En bild kan förmedla ett budskap och är ofta komponerad för att påverka. På så 

sätt är även bilder retoriska.36 Retorik återfinns i all vår kommunikation och kan sägas vara “det 

mänskliga bruket av symboler i syfte att kommunicera”37 Bilden, i den journalistiska kontext som 

undersökningen fokuserar på, står inte för sig själv utan som ett komplement till texten. Bildens 

retoriska budskap står därför inte för sig själv utan tillsammans med textens retoriska budskap. En 

journalistisk text har en vinkel och är på så sätt retorisk. Det är därför inte intressant att analysera bilden 

som en fristående enhet, utan istället fokusera på det budskap som bilden förmedlar för att sedan sätta 

det budskapet i relation till texten. 

 

Det finns tre utgångspunkter för en retorisk analys. Att det finns ett problem eller en tvingande 

omständighet eller en problematisering som ska lösas genom kommunikation, ofta genom text och 

symboler.38 I undersökningen är det den journalistiska texten. Det ska finnas en mottagare till 

analysobjektet som är påverkningsbar. I undersökningen är det målgruppen för hela Dagens Nyheter 

lördag. Den sista utgångspunkten är att det finns en ram för vad situationen och kontexten tillåter för 

uttryck. Till detta hör exempelvis yrkeskoder som i undersökningen blir de pressetiska reglerna.  

 

 

 

 
                                                
35	  Ibid, S.159	  
36	  Mral, Brigitte & Olinder, Henrik, Bildens retorik: i journalistiken, Norstedt, Stockholm, 2011, S.7	  
37	  Ibid, S.15 
38	  Ibid, S.15-16	  
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1.5.1 Analysschema 

Analysschema för textanalys: 

Vi kommer att analysera texten utifrån om följande frågor skiljer sig beroende på intervjupersonens kön: 

Vad är i fokus i texten och vad är orsaken till intervjun?  

Vilka ämnen behandlas i intervjuerna och i vilka kontexter?  

Hur beskrivs intervjupersonen? Vilka ord används och för att beskriva personens känslor, beteende, 

kropp och personlighet? 

 

För att ta reda på hur personerna beskrivs kommer vi att undersöka den lokala och globala koherensen. 

Slutligen kommer vi att jämföra intertextualiteten mellan de olika analysenheterna för att se om det 

finns strukturer som upprepas och skiljer sig beroende på om intervjupersonen är en man eller kvinna.  

 

Analysschema för bildanalys: 

Vi kommer att analysera bilderna utifrån följande frågor. 

Vilken kameravinkel används? 

Är det en närbild, halvbild eller helbild? 

Vilken färgskala används? 

Vad gör personen i bilden? 

Var riktas personens blick? 

Vilket kroppsspråk använder personen? 

 

Vi kommer sedan att analysera vad svaren på dessa frågor innebär för hur personen uppfattas av läsaren. 

Vi kommer att analysera om det finns strukturer som upprepas beroende på intervjupersonens genus. Vi 

kommer att sätta bildanalysen i relation till texten för att se hur personen porträtteras i helhet. 

 

1.6 Begrepp 
 

Könsmärkning: Det handlar om processer som gör att man betraktar något som en manlig syssla och 

något annat som en kvinnlig syssla. Ett exempel på könsmärkning av journalistiken är den allmänna 

uppfattning om vad som är “manliga” och “kvinnliga” ämnen, ofta kallat “hårda” och “mjuka” nyheter. 

De presenteras som motsatser då manligt ses som hårt och kvinnligt som mjukt. Hårda nyheter brukar 
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oftast vara politik, ekonomi och kriminalitet medan kultur, vård, skola och omsorg betraktas som mjuka 

nyheter.39    

 

Kön: ordet kön refereras i Sverige till biologiskt kön men även dels till socialt och kulturellt skapat 

kön.40  

 

Genus: Det används för att beskriva det sociala och kulturellt skapade könet. Så idag används inte kön 

för att beskriva detta.41  

 

2. Resultat och analys 

Analysen inleds med en kort beskrivning av varje intervju följt av underrubriker med de analyserade 

ämnena för samtliga texter. I bilagan finns de två första sidorna av varje intervju.  

 

Kakan Hermansson talar i egenskap av kvinna, feminist och medieperson. Hon talar inte främst i 

egenskap av konstnär. Intervjun med Kakan Hermansson består mestadels av utskrivna frågor och 

Kakan Hermanssons svar i talminus. De saker som journalisten skriver med egna ord är, förutom 

ingress, var intervjun äger rum, hur Kakan Hermansson interagerar med sina studenter, hur hon 

uttrycker sig och vad konsekvensen av det blir. Resten av informationen förmedlas i talminus. Intervjun 

fokuserar på hennes privatliv och hennes åsikter. Texten är beskrivande och utredande. Den vill ta reda 

på vad Kakan Hermansson har för åsikter och varför hon är som hon är. Intervjun fokuserar på hennes 

privatliv och hennes åsikter. Den snuddar vid hennes arbete och berör det främst i kontext till hennes 

åsikter. 

 

Den bild av Kakan Hermansson som förmedlas i text stämmer till stor del överens med den bild av 

henne som förmedlas i bild. Hon är allvarsam och har mycket åsikter. Bilderna visar en ganska 

dominant person, hon står med nävarna i sidorna, håller huvudet högt och är framåtlutad med breda 

armar. På två av bilderna interagerar hon med elever och även då är hon dominant. Hon tar över bilden 

med sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck, och det är inte smickrande bilder utan poser som ser 

annorlunda ut, som inte liknar de andra bilderna. 

 

                                                
39	  Edström 2006, S.17 
40	  Ibid, S.15	  
41	  Ibid, S.15 
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Ann Heberlein talar i egenskap av en religiös kvinna och ibland även i egenskap av författare. Hon 

beskrivs som en splittrad, ambivalent person med många motsättningar. Ann Heberlein är en aktiv 

person i ett passivt förhållande, hon står inte själv i texten utan är en del av en tvåsamhet med Gud. 

Texten tar avstamp i boken hon skrivit och utvecklas till att handla om hennes syn och förhållningssätt 

mot Gud. När hon talar gör hon det inte i egenskap av varken akademiker eller teolog, utan som en 

kvinna med ett dysfunktionellt förhållande. Texten tillskriver henne identiteten kvinna före identiteter 

som rör hennes arbete. Journalisten skriver med egna ord om Ann Heberleins uppväxt, sedan går citaten 

i samma anda som journalistens egna ord. De berör samma saker och hålls på samma nivå. Journalisten 

beskriver henne varken med ett ovan eller underifrån perspektiv, utan är på exakt samma nivå som 

henne. Journalisten konkretiserar inte kontexten till citaten, mycket hålls på en teoretisk och 

känslomässig nivå. Texten kretsar runt själs- och känsloliv, inte faktiska händelser. 

 

Det finns två stora bilder på Ann Heberlein och en väldigt liten som ser ut som en pressbild. Första 

bilden är en närbild som fyller en hel sida. Hon har huvudet på sned och hon ser lite rädd ut. Hennes 

kroppsspråk säger att hon är osäker framför kameran. Den andra stora bilden är en helbild som är tagen 

med fågelperspektiv. Det är en stökig omgivning och Ann Heberlein sitter med en väska, som om hon 

strax skulle iväg. Håret täcker merparten av hennes ansikte vilket gör att hon nästan blir anonym. Även 

om hon skriver på sin dator i bilden så är hon passiv, hon sitter mitt i ett rum och vi ser inte hennes 

ansikte. Hon blir distanserad och nästan en del av möblemanget. Bilderna går hand i hand med den 

person som texten beskriver, en känslomässig, lite rädd kvinna fast i en relation där hon är passiv. 

 

Christine Lagarde talar i egenskap av en person med makt, en person med stor kunskap i ekonomi och 

även i egenskap av kvinna. Makten är kopplad till att hon är kvinna, makthavaren får inte vara en egen 

del utan kopplas till hennes kön gång på gång. Hon beskrivs som en ensam kvinna i centrum bland män 

i mörkgrå kostymer. En del ekonomiska frågor får hon dock tala om utan att hon behöver göra det i 

egenskap av kvinna. 

 
Christine Lagarde har i många sammanhang talat om sina erfarenheter som ung, kvinnlig jurist i 

en förtvivlat mansdominerad miljö. 

 

Texten handlar också mycket om jämställdhet och ekonomi kopplat till jämställdhet. Hur hon gjort 

karriär är sammanvävt med hennes kön och hur hon lyckats är beroende på samhällets inställning till 

kön. Hon får också ge råd till tjejer i hur de ska lyckas. Merparten av texten är skriven med journalistens 

egna ord. Christine Lagarde uttalar sig främst i sakfrågor i citaten, de är inte personliga utan raka svar på 
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ställda frågor. Generellt är texten inte så personlig utan handlar främst om ekonomi och jämställdhet. 

Journalisten skriver om hur Christine Lagarde bemöttes som kvinna inom sitt yrke som jurist. Hon hade 

inte samma förutsättningar, hon kunde inte förvänta sig att bli delägare eftersom hon var kvinna. Hon 

beskriver hur hon och många andra kvinnor måste bete sig för att kunna ha den karriär som hon har. De 

måste förhålla sig till sitt kön, inte ignorera det. 

 

I alla bilder är Christine Lagarde passiv, förutom en som är tagen snett bakifrån med fokus på hennes 

händer när hon gestikulerar. Bilderna visar en rakryggad person med makt och högt hållet huvud i en 

omgivning som ger personen pondus och visar hur viktig personen är. Kontoret är stort och påkostat och 

tillägnas en egen bild. Bilderna förmedlar samma bild av en kvinna med makt som texten förmedlar. 

 

Ebba Busch Thor talar i egenskap av en ung politiker. Ebba Busch Thor beskrivs som ny partiledare 

och att hon har en utmaning framför sig. Hon framstår som en beslutsam person som är driven och 

orädd. Texten handlar främst om Ebba Busch Thor som person men mycket fokus läggs på religion och 

sakfrågor som rör jämställdhet. Ebba Busch Thor pratar väldigt lite om hennes yrke i relation till att hon 

är kvinna. 

 

Den första bilden av Ebba Busch Thor tar upp en hel sida. Hon står med armarna i kors, det är en 

halvbild med mycket luft ovanför henne. Hon ser bestämd och orubblig ut. Den bilden går hand i hand 

med den person som texten beskriver, en beslutsam kvinna med makt. De andra tre bilderna är tagna i 

situationer där hon interagerar med andra, främst män. På en av bilderna syns bara hennes rygg när hon 

poserar med en man för att ta en bild, på de andra två bilderna pratar hon med män och ler stort. Även 

om hon pratar och gestikulerar i bilderna förblir hon ändå passiv. Hon rör inte på sig, hon är inte på väg 

någonstans eller använder kroppen annat än sina händer. 

 

Zlatan Ibrahimovic talar i egenskap av en internationellt känd och framgångsrik person. Han talar 

mycket i egenskap av sig själv, och identifierar sig som en framgångsrik person. Bilden av Zlatan 

Ibrahimovic är bilden av en man som är kontrollerad och medveten om vilka val han gör.  Zlatan 

Ibrahimovics kropp tillägnas en hel sida med en stor tecknad bild av hans kropp där han är barbröstad 

och muskulös. 

 

Alla bilder på Zlatan Ibrahimovic är i svartvitt förutom en, som är i en miljö där bilden framstår som att 

vara i gråskala. På den bilden syns hela Zlatan Ibrahimovic med breda ben gå ned för en trappa. Den är 

tagen i grodperspektiv vilket gör att personen som fotograferas framstår som en person med makt. I 
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förgrunden går hans varumärkesvårdare, en smal man som gör att Zlatan Ibrahimovic ser ännu mer 

muskulös ut. En annan bild är en närbild på hans knäppta händer, det ser ut som en ansträngd bild då 

ådrorna syns och händerna är spända. Bilden är på en helsida, ur bildtexten förstår vi att händerna ska 

representera respekt och disciplin. Bilderna ger ett intryck av en hård och kontrollerad person, vilket 

stämmer överens med hur han porträtteras i texten. 

 

Leif GW Persson talar i egenskap av sig själv och i egenskap av sitt arbete, eftersom det är det som han 

identifierar sig med. Texten är berättande och undersökande. Den fokuserar på honom som person och 

hans privatliv. Han får uttala sig om allt möjligt, mycket om hur han är och hans karriär och arbete. 

Halvvägs genom texten förklarar journalisten att texten här skulle vara klar, men att Leif GW Persson 

inte kände igen sig i det hon skrivit och att hon därför åkte dit igen och gjorde en till intervju. Den delen 

handlar främst om hur han ser på sig själv. 

 

Den första bilden på honom är en helbild tagen utomhus, det ser ut som han går på promenad. På bilden 

sträcker han sig samtidigt som han bröstar upp sig. Han har knutna nävar och ser med sur min ut i 

fjärran. Han ser ilsken och maktfull ut. Den andra bilden på honom är en mörk porträttbild där ljuset 

ligger på halva ansiktet, han ser inte glad ut. Bildtexten säger att han är butter. Han ler inte på någon av 

bilderna. Vilket upprätthåller bilden av att han skulle vara en butter man. Porträttbilderna är arrangerade 

och mörka, det är två bilder tagna från samma plats. De andra bilderna är ljusa och tagna i en händelse. 

På en av bilderna sitter han i en stol och pratar i telefon, han är barfota. 

 

Anders Lindström talar i egenskap av en person som fallit från karriärstegen samt i egenskap av en 

person som begått ett brott. Anders Lindström beskrivs som en person som haft mycket makt tack vare 

sin karriär. Anders Lindström dömdes för att ha stulit en korthållare vilket ledde till att han fick sluta 

som direktör på SL. Detta är också fokus i intervjun. Händelsen redogörs för med stor detaljrikedom. 

Även Anders Lindström tankar och känslor kring det är fokus. Anders Lindström pratar nästan 

uteslutande om sina tankar, känslor och hur han byggt upp sin karriär. Han talar inte om att vara man 

eller om jämställdhet. Intervjun behandlar inte många andra ämnen. Detta syns även i frågorna som 

kretsar kring stölden. De blir också personliga i samband med det och journalisten undrar om han har 

något missbruk, om han är alkoholist eller kleptoman. Texten blir på så sätt personlig, även om den inte 

går in på djupet i annat än stölden. Journalistens egna ord skiljer sig inte mycket i vilka ämnen de berör 

än citaten. 
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Den första bilden på Anders Lindström är en porträtt bild och det är en närbild, han ser lugn ut på 

bilden. Han ser också bekväm ut och tittar rakt in i kameran och ler inte. Två helbilder och en halvbild 

finns med. De båda helbilderna är tagna i en händelse, på ena bilden arbetar han med huset. På den 

andra bilden går han på ett fält i skogen med sin hund Malte. På halvbilden har han på sig arbetskläderna 

och går i högt gräs. På bilderna framstår han som händig man, en person som trivs utomhus och vågar ta 

i. 

 

Marcus Birro talar i egenskap av sig själv, intervjun är privat och frågorna fokuserar på flera olika 

ämnen och berör hans åsikt och tankar om dessa ämnen. Marcus Birro beskrivs som en poet, författare, 

krönikör, debattör och fotbollsexpert, ord som beskriver en framgångsrik och mångfacetterad person. 

Men tillsammans med hans framgångar beskrivs han också som missförstådd och utsatt. Journalisten 

beskriver hans sinnestillstånd som melankoliskt och porträtterar honom som en person som haft stor 

framgång men gjort snedsteg på grund av sin frånvaro av konsekvensanalys och därför nu har fallit ned 

från den position han tidigare haft. Han beskrivs ovanifrån, texten är inte en person som tittar upp på en 

framgångsrik person utan någon som tittar ner på en person som mår dåligt och tar konsekvenserna av 

sitt handlande. Generellt skriver journalisten med egna ord om händelser och saker som hänt och sedan 

får Marcus Birro tala om sin uppfattning av det. Artikeln består till stor del av utskrivna frågor med svar 

i form av talminus. 

 

Både den första bilden och andra bilden visar att han är fotbollsfantast. Det tyder på att fotboll är ett av 

hans största intressen. På en annan bild som tar upp ett helt uppslag sitter han i en kyrka och tittar uppåt. 

Det finns även en liten bild från hans hem där han har satt upp gudabilder. Bilderna säger att han är 

djupt religiös. Att han tittar upp kan tolkas som att han söker kontakt med Gud eller att han är i 

underläge, att han behöver råd eller vägledning. Det finns en liten bild mitt bland brödtexten där han 

dansar i Let´s dance, det visar att han är en folkkär person. Det gör honom också till en känslig person. 

Bilderna stämmer överens med den person som förmedlas i texten. 

 

 

2.1 Analys av intervjupersonernas yttre personlighet (beteende, kropp) 

Eftersom kvinnorna har olika typer av kroppar beskrivs de på olika sätt. Två kvinnors kroppar beskrivs i 

samband med hur omgivningen reagerar på dem. I Kakan Hermanssons och Ann Heberleins intervjuer 

beskrivs hur de får ta emot hat och hot på grund av sina kroppar. Omgivningens reaktioner på deras 
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kroppar blir centralt i hur de beskrivs, deras kroppar skapas i texten genom att de speglas i andra 

människors ögon.  

 
Allra värst är, enligt Ann Heberlein, att hon som kvinna ständigt reduceras till en kropp. I stället 

för att bemötas med sakargument häcklas hon för sitt utseende. 

 

Tre av kvinnornas kroppar beskrivs med mjuka ord, Christine Lagarde, Ebba Busch Thor och Kakan 

Hermansson. Ebba Busch Thors kropp beskrivs med mjuka ord som fokuserar på hennes ansiktsuttryck. 

Hon ser förlägen ut, ler och hon har ett skevt leende. Dessa mjuka formuleringar bryts av med en 

beskrivning av hennes kläder och frisyr: 

 
Hon bär en rosa dräktjacka med trekvartsärm och har en pagefrisyr som får henne att se ut som 

den smartaste tjejen i en amerikansk high schoolklass. 

 

Det är ett annorlunda sätt att beskriva en partiledare och även förminskande då journalisten jämför 

henne med en elev i high school. Christine Lagarde drar på mungipan och dagsljuset faller över hennes 

ansikte. Hennes kropp beskrivs också genom de aktiviteter hon utövar med den. Hon höll på med 

konstsim och hon cyklar. 

 
Christine Lagarde är anslående och slagfärdig – och svår att slita blicken från. 

 

Kakan Hermanssons kropp beskrivs dels med mjuka formuleringar som att hennes mamma och pappa 

flätade hennes hår och att hon är utseendemässigt lik sin pappa. De hårdare ord som beskriver hennes 

kropp är de som omgivningen säger, journalistens ord beskriver henne mjukt. Det är också 

anmärkningsvärt att Ebba Busch Thor liknas vid “den smartaste tjejen i en amerikans high schoolklass”, 

det förminskar hennes kropp till ett barns kropp, en elev. 

 

Ebba Busch Thor och Christine Lagardes beteende är liknande, de är handlingskraftiga och 

beslutsamma. Ebba Busch Thor fick en handläggare på skolinspektionen sparkad när hon gick i åttan 

och gjorde uppror mot systemet för att hjälpa sin mormor. Christine Lagarde “avverkade” två äktenskap 

och skojar sällan bort frågor. Även Ann Heberlein är beslutsam men med en ambivalens och ett 

sökande. Kakan Hermansson är den som står ut från mängden här då hon beskrivs som aggressiv och 

kontroversiell. 
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Kakan Hermansson uttrycker sig ofta drastiskt och i termer av slagord. Inte sällan 

kontroversiellt. Flera gånger har hon hamnat i blåsväder när uttalanden utanför sina sammanhang 

har uppfattats som stötande. 

 

Tre av männen, Marcus Birro, Anders Lindström och Leif GW Persson, förhåller sig inte till sin egen 

kropp i texten och det tas inte upp hur andra reagerar på deras kroppar. Zlatan Ibrahimovic får frågor om 

när han känner sig sexig, vilket kan tolkas som att han får prata om sin egen kropp, vilket han själv inte 

vill prata om. Det enda som tas upp i kontexten hur andra reagerar på hans kropp är en beskrivning av 

en liten pojke som vill ha samma frisyr som honom, men som inte fick ha kvar den. Ingen av männen 

talar alltså om hur de blir bemötta på grund av sin kropp, och talar inte om hur de själva ser på den. 

Deras kroppar är inte till för att andra ska reagera på dem. Zlatan Ibrahimovics kropp beskrivs ingående 

och dedikeras en hel sida, hans kropp blir ett arbetsverktyg och nästan hyllas i texten.  

 
Hans mimik är hästlik. Han frustar med läpparna för att markera mot svåra frågor. Ruskar lite på 

hästsvansen i protest. När han sträcker på sig känns det som om en hingst stegrar sig. Man 

backar instinktivt. 

 

Men det är med hårda ord, vilket även beskriver Leif GW Persson och Anders Lindström. Den enda av 

männens kroppar som beskrivs med mjuka ord är Marcus Birro. 

 
Marcus Birro sätter handen för munnen, den som det så lätt kommer både sensibel, känslostark 

poesi och brådstörtat genomtänkt, självömkande klagosång genom. Han är klädd i italienska 

fotbollslandslagets tröja. Blicken i hans ögon är en öken. Tom. Full av sandkorn. 

 

Tre av männen varken förhåller sig till sin kropp eller andra förhåller sig till deras kroppar. Kvinnornas 

kroppar objektifieras genom att de finns till för att andra ska reagera på dem. Det är bara Zlatan 

Ibrahimovic av männen vars kropp diskuteras ingående och blir också objektifierad men samtidigt 

hyllas hans kropps funktion och den makt som det ger. Genom det skulle man lika gärna kunna tolka det 

som att han blir ett subjekt. När kvinnorna får reaktioner på sina kroppar är det enbart negativa 

reaktioner, den enda gången i någon av texterna som en utomstående person reagerar på en manskropp 

är det en liten pojke som vill ha samma frisyr som Zlatan Ibrahimovic. Reaktionen är alltså hyllande, 

tvärtemot reaktionen på kvinnokroppen. Det framgår tydligt att den manliga kroppen är normativ 

eftersom det som inte diskuteras blir ett faktum, det normala, medan kvinnokroppar blir föremål för 

problematisering. Intervjupersonernas beteende skrivs på väldigt olika sätt, Leif GW Perssons beteende 

kopplas till hans humör, Zlatan Ibrahimovics beteende kopplas till makt och framgång, Anders 
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Lindströms beteende förhåller sig någonting kriminellt som han har gjort, och Marcus Birros beteende 

beskrivs i förhållande till att han inte tänker innan han agerar och gör misstag. Det går inte att se något 

mönster mellan intervjupersonernas beteende då de alla är väldigt olika och beskrivs på olika sätt.  

 

2.2 Analys av intervjupersonernas inre personlighet (känslor, personlighet) 
 

Mellan texterna om kvinnor finns det endast likheter mellan porträtteringarna av Christine Lagarde och 

Ebba Busch Thor. Annars porträtteras de på väldigt olika sätt. Christine Lagarde och Ebba Bush Thor 

beskrivs båda två som personer som gillar eller har makt. Kakan Hermansson beskrivs som en analytisk 

person med genomtänkta svar på varje fråga. Hon är en person med lite tålamod som har lätt till ilska 

och blir upprörd av de begränsningar som hennes kön innebär.  

 
Adjunkt Hermansson är inte mycket för sjåp. 

 

Ord som används för att beskriva henne är främst multikonstnär, medieprofil, radikal feminist och 

Adjunkt Hermansson. Dessa är titlar som fokuserar främst på hennes arbete, vilket är anmärkningsvärt 

då lite av texten handlar uteslutande om hennes arbete.  Texten går inte på djupet i hennes känslor utan 

fokuserar mer på hennes åsikter. I texten om Ann Heberlein står hon inte själv utan är en del av en 

tvåsamhet med Gud. Hon beskrivs som en känslomässig person med många känslor, längtan, rädsla och 

en desperat känsla av brist. Hon beskrivs som Svenska folkets favoritdoktor i etik, teolog och 

akademiker. 

 

Christine Lagarde beskrivs som en av världens mäktigaste kvinnor, det poängteras flera gånger att hon 

har makt. Hon beskrivs som en karriärmässig kvinna som har en lång och framgångsrik karriär. 

Journalisten skriver inte mycket om hennes känslor, annat än att hon överraskades av finanskrisen. Hon 

beskrivs som den första kvinnliga delägaren i advokatfirman hon arbetade på, deras första kvinnliga 

styrelseledamot, hård, misstänkt i en utredning, sina föräldrars första barn, slagfärdig och anslående. 

Ebba Busch Thor framstår som en beslutsam person som är driven och orädd, Hon har haft en aktivism 

för livets ords kristna skola i Uppsala. Återkommande i texten är att hon beskrivs med sin ålder. Hennes 

känslor är övervägande positiva även om hon kände sig kränkt över människors åsikter om Livets ords 

kristna skola. 

 
Redan som tonåring fick hon smak för makt. I dag blir Ebba Busch Thor ny partiledare för 

Kristdemokraterna. En stor utmaning väntar 28-åringen: 
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Zlatan Ibrahimovic porträtteras som en otroligt självsäker person som aldrig tvivlar på sig själv. Han 

excellerar i det han tar sig för och vill ständigt ha nya utmaningar och nya saker att vara bäst på. 

Förutom att beskrivas som en idrottsman beskrivs han som en affärsman. Texten behandlar hur mycket 

pengar han tjänat, hur mycket han investerat i fastigheter och hans nya parfym. Han beskrivs även som 

tvåbarnsfar och när han talar om barnen är det främst i relation till sin egen barndom. När Zlatan 

Ibrahimovic vill beskriva en ny del av hans barndom och motsäger det han sagt tidigare skriver 

journalisten att han förmodligen vill korrigera bilden av sin barndom. Bilden av Zlatan Ibrahimovic är 

en man som är kontrollerad och medveten om vilka val han gör. Journalisten låter i intervjun en lektor i 

idrottsvetenskap uttala sig om Zlatan Ibrahimovics känslor och säger att han nog är rädd för dem och att 

det är kopplat till maskulinitet. Zlatan Ibrahimovic själv kommenterar inte detta. 

 
Nya Zlatan – en ekonomiskt måttfull tvåbarnsfar som hämtar på dagis och sms:ar med Albert 

Bonnier 

 

Leif GW Persson beskrivs som en citatmaskin och Sveriges mest kände kriminolog. Leif GW Persson 

beskrivs som en smart och logisk person med ett kontrollerat kaos inom sig. Han prioriterar sitt arbete 

där han excellerar men i sitt privatliv är han mindre framgångsrik. Han beskrivs också som religiös och 

har ett växlande humör. Journalisten skriver att han är skrämmande och att han själv vet om det. 

Intervjun fokuserar mycket på hans känslor och han framstår som en mångfacetterad person. 

 

Anders Lindström beskrivs som en person som haft mycket makt tack vare sin karriär. Journalisten 

skriver att han är före detta verkställande direktör på SL, yrkesmilitär och “en man av den kalibern…” 

Han har ett driv för att klättra i karriären och hade som ambition att stanna på sin post på SL länge. Han 

får beskriva sig själv som en lättläst person, ansvarfull, normal och inte en risktagare. Omgivningen som 

beskrivs är Värmland och Anders Lindström porträtteras i den lantliga miljön som en snäll, normal man 

med ett driv och som haft mycket makt. Anders Lindström talar om sina känslor främst i relation till 

stölden som intervjun handlar om. Han beskriver sorg och ilska men också rationalitet och framstår som 

en person som gärna pratar om sina känslor. 

 
Anders Lindström ägnade sommaren åt att rannsaka sig. Dissekera allt. Bearbeta för att kunna 

släppa. När han var färdig hade han klart för sig vad han skulle göra. 
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Marcus Birro beskrivs som en poet, författare, krönikör, debattör och fotbollsexpert, ord som beskriver 

en framgångsrik och mångfacetterad person. Han beskrivs också som djupt religiös. Men tillsammans 

med hans framgångar beskrivs han också som missförstådd och utsatt. Det är mycket som han inte 

förstår och många som inte förstår honom. Saker som inte beskriver en endast framgångsrik person. 

Journalisten skriver om hans sinnestillstånd som melankoliskt och porträtterar honom som en person 

som haft stor framgång men gjort snedsteg på grund av sin frånvaro av konsekvensanalys och därför nu 

har fallit ned från den position han tidigare haft. Han beskrivs ovanifrån, texten är inte en person som 

tittar upp på en framgångsrik person utan någon som tittar ner på en person som mår dåligt och tar 

konsekvenserna av sitt handlande. Han är en person som finns i centrum av konflikterna och inte tänker 

innan han agerar, Hans har nära till sina känslor och kastas mellan sorg och glädje. 

 

Zlatan Ibrahimovic och Leif GW Persson beskrivs båda som Sveriges främsta i sin kategori. Både Leif 

GW Persson och Marcus Birro beskrivs som religiösa. Samtliga män beskrivs som framgångsrika men 

bland kvinnorna är det endast Christine Lagarde som beskrivs som framgångsrik. Männens texter är mer 

hyllande än kvinnornas. Både Zlatan Ibrahimovic och Leif GW Persson sätts på en piedestal, det är 

nästan som om journalisten skriver om sina idoler. I övrigt beskrivs alla intervjupersoners inre 

personlighet på väldigt olika sätt och med väldigt olika ord, fraser och metaforer. 

 

2.3 Analys av ämnen som behandlas i intervjuerna:  
 

Ett återkommande ämne i flera av intervjuerna är religion. Huvudsakligt fokus i intervjun med Ann 

Heberlein är religion. Det beskrivs att hon har dysfunktionella relationer med Gud och med män, hon 

kan inte skiljas från Gud men har svårt för många av de saker han står för. Journalisten skriver:  

 
Ann Heberlein kan inte skiljas, alltså måste Gud och hon jobba på sin relation. 

 

En annan person som beskrivs som djupt religiös är Marcus Birro. Citat beskriver en aktivt religiös man. 

Religionen tas inte upp som en sakfråga utan som en del av hans personlighet. Det syns tydligt i 

bilderna, på en bild sitter han i en kyrka, på en annan bild ser man att han har ställt upp gudabilder i sin 

lägenhet.  

 
Marcus Birro, här i Katolska kyrkan på Södermalm i Stockholm som han besöker i stort sett 

varje dag. 
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Ebba Busch Thor beskrivs också som religiös, texten behandlar till viss del den tro som hon växte upp 

inom. Texten är problematiserande och tar upp den kritik som riktats mot Livets Ords kristna skola som 

Ebba Busch Thor gick i. I beskrivningen av hennes religion förblir texten saklig och opersonlig. Den del 

av texten som handlar om religion skrivs mest av journalisten själv, med få citat av Ebba Busch Thor.  

 
Ebba Busch Thor lämnade Livets ord inför gymnasiet, föräldrarna några år efter henne. Hon 

nämner politiska skäl men vill inte specificera vilka hon slutade tro på. 

 

Den här texten skiljer sig mycket från Ann Heberleins och Marcus Birros då deras texter är mycket mer 

personliga när det kommer till religion. Ann Heberlein och Marcus Birro talar mer fritt om sina känslor 

och tankar kring religion samt utgår från sin egen uppfattning av religion. 

 

Leif GW Persson och Zlatan Ibrahimovic får också uttala sig om religion men det är inte en stor del av 

texten. I Anders Lindströms intervju nämns endast att hans mamma var religiös. Leif GW Persson 

nämner att han har en gammaldags tro och tror på himmel och helvete, men det problematiseras inte på 

något sätt. Varför han blev troende eller när han blev det berörs inte. Zlatan Ibrahimovic får frågan om 

han är troende men hans svar är att han har tro på sig själv. Religion är en väldigt liten del av texten.   

 

Utrymmet för religion i texterna varierar men det tas upp på något sätt i alla intervjuer med männen i vår 

undersökning. Bland kvinnorna är det endast två texter som behandlar religion. Ingen av texterna med 

männen problematiserar religion och endast en, Marcus Birro, är djupgående. Båda texterna om Ebba 

Busch Thor och Ann Heberlein är problematiserande men på olika sätt. I texten om Ebba Busch Thor 

problematiserar journalisten religion i relation till skola och utbildning. I texten om Ann Heberlein 

problematiseras religion i förhållande till jämställdhet samt de problem som Ann Heberlein upplever. I 

övrigt skiljer de sig mycket. Texten om Ann Heberlein är väldigt personlig i sin beskrivning av religion 

medan texten om Ebba Busch Thor i samma hänseende är saklig. 

 

Ett annat återkommande ämne är yrke, i alla texter nämns intervjupersoners yrke. I Christine Lagardes 

och Ebba Busch Thors texter finns det ett stort utrymme till deras respektive yrken. Det poängteras flera 

gånger att Christine Lagarde har mycket makt och om Ebba Busch Thor skriver journalisten att hon har 

haft smak för makt sedan hon var liten. Det står att Christine Lagarde är chef för och ordförande för 

IMF. Det redogörs också för hennes tidigare karriär.  
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Christine Lagarde valdes av en enhällig styrelse till chef och ordförande för IMF år 2011 sedan 

hennes företrädare och landsman Dominique Strauss-Kahn avgått efter att ha anklagats för 

våldtäkt och sexuella övergrepp. Hennes förordnade sträcker sig fem år. 

 

Ebba Busch Thor beskrivs också som en kvinna med makt, den nya partiledaren för Kristdemokraterna. 

Journalisten beskriver hennes resa genom Kristdemokraterna och vägen till partiledarskapet.  

 
I dag blir Ebba Busch Thor ny partiledare för Kristdemokraterna. En stor utmaning väntar 28-

åringen: Att ena partiet och hålla det på rätt sida fyraprocentsspärren. 

 

I intervjuerna med Ann Heberlein och Kakan Hermansson behandlas också deras arbete men inte alls i 

samma utsträckning.  Det nämns att Ann Heberlein är författare och akademiker men det tar upp en 

väldigt liten del av texten. Eftersom hennes bok handlar om religion kopplas texten en del till boken, 

men det är inte främsta fokus och texten fokuserar mer på hennes egen relation till Gud. 

 
Trots att Ann Heberlein är teolog i grunden, och frågorna om Guds beskaffenhet tillhör hennes 

yrkesliv, så har hon fram tills nu skrivit väldigt lite om ämnet. 

 

I Kakan Hermanssons intervju får hon endast en enstaka fråga om hennes yrke som konstnär. Hennes 

yrke på Konstfack berörs i början och slutet men är inte en så stor del av texten. Hon beskrivs som en 

sträng lärare på Konstfack. 

 
Adjunkt Hermansson är inte mycket för sjåp. 

 

Samtliga fyra intervjuer med männen beskriver ingående intervjupersonens arbete och karriär. Två av 

dem, Zlatan Ibrahimovic och Anders Lindström, får även frågor om hur deras karriärer kommer se ut i 

framtiden. Anders Lindström beskrivs som en person med makt och Zlatan Ibrahimovic beskrivs som en 

person som umgås med mäktiga män. Han framställs som en av Sveriges främsta idrottsmän någonsin 

och journalisten tar upp hur mycket pengar han har tjänat. Hans yrke får en ganska stor plats i artikeln 

och han får frågor om sin karriär.  

 

I intervjun med Anders Lindström står det att han tidigare jobbade som SL:s direktör men att han var 

tvungen att avgå på grund av stölden. Texten fokuserar på stölden och hans känslor och tankar kring 

den. Texten beskriver hans karriär från lumpen till SL, hur han byggt upp sin karriär och vad han ska 

fortsätta arbeta med i framtiden.  
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Anders Lindström tog över styrspaken i ett företag som omsätter nästan 19 miljarder kronor och 

investerar för 4–6 miljarder. Det var fantastiskt roligt och en utmaning. Att genomföra 

förändringsarbetet som ägaren efterfrågade. Hålla i den alltid ansträngda ekonomin. Samarbeta 

med kommunerna, som är markägare, och de olika operatörerna för tåg-, buss- och båttrafiken. 

 

Samtliga fyra män talar om sitt arbete och/eller sin karriär utan att behöva sätta det i relation till 

någonting. Marcus Birro beskrivs som poet, författare, krönikör, debattör. Det nämns att han har fått 

sparken från flera jobb. Det finns en bild där en taxichaufför har stannat vid gatan för att prata med 

honom. Han säger att han tycker om det som Marcus Birro skriver. 

 
Han är 42 år, tvåbarnspappa, nykter alkoholist, poet, författare och krönikör. 

 

Leif GW Perssons yrke är en mindre del av texten, den fokuserar istället på hans personlighet. Trots det 

nämns det att han är författare och professor i kriminologi. Det står även att han arbetar i en panel på 

Expressen och att han är expert i SVT:s “Veckans brott”. Han får även några frågor om sitt yrke. Leif 

GW Persson får själv uttala sig om hur bra han är på sitt yrke.  

 

Allas yrke finns med på något sätt i texterna. Av kvinnorna är det två som har mycket större fokus på 

yrke än de andra två. I Ann Heberleins och Kakan Hermanssons intervjuer är fokus på yrke litet. I 

samtliga av männens texter är yrket ett framträdande tema. Två av männen pratar om sitt yrke som en 

fristående sak, yrket sätts inte i relation till någonting. De andra två männen pratar om sitt yrke i relation 

till en händelse, att de fått sparken, inte i relation till sitt kön, vilket tre av kvinnorna gör.  

 

Ett annat återkommande ämne i intervjuerna är privatliv och samtliga texter är personliga, vilket de bör 

vara eftersom det är längre intervjuer. På något sätt berörs alla kvinnors privatliv och allas uppväxt 

beskrivs. Ann Heberleins intervju är den mest privata som fokuserar på hennes religion och hennes 

relationer. Texten går igenom hennes barndom kort. Det beskrivs att hon tog sig själv till och från 

biblioteket som barn då hon läste allt hon kom över. Christine Lagardes text är också personlig som 

beskriver hennes barndom men som sedan fokuserar på hennes karriär. Ebba Busch Thors text beskriver 

hennes uppväxt till stor del och hennes religion samt föräldrar.  
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Kakan Hermansson får flest privata frågor men svaren är inte lika privata, en av frågorna handlar om 

varför hennes lärare ringde hennes föräldrar. Det skrivs också att hon har en ADHD diagnos. Texten tar 

upp sådant som har varit jobbigt i hennes uppväxt.   

 

Även alla mäns privatliv berörs, den mest privata av alla texter är den som handlar om Marcus Birro. 

Texten går igenom det som har varit jobbigt för honom så som när han förlorade sitt barn och när han 

förlorade kontakten med sin egen bror. Texten om Leif GW Persson är också personlig och behandlar 

mycket hans inställning till saker och hans känslor.  Journalisten skriver om hans privatliv, relationer 

och alkoholism. Han får bland annat frågor om sin mamma. Även Zlatan Ibrahimovics text är personlig 

som fokuserar på många aspekter av hans liv. Det är en stor blandning av hans arbete, uppväxt, religion, 

barnen, hans fru och hans karriär.  

 

Anders Lindströms text däremot fokuserar mest på stölden och inte lika mycket på andra privata 

aspekter som de andra texterna. Hans barndom och karriär beskrivs endast kort.  Det går inte att dra 

några slutsatser om personernas privatliv baserat på deras kön. 

 

2.4 Analys av hur jämställdhet behandlas i texterna 
 

Alla kvinnor får på något sätt prata om jämställdhet. Både Ebba Busch Thor och Christine Lagarde får 

sakfrågor gällande jämställdhet. Av de fyra kvinnorna är det endast Kakan Hermansson som benämns 

som feminist. Alla får prata om jämställdhet på olika sätt i texterna. Förutom texten om Ebba Busch 

Thor tar alla texter om kvinnliga intervjupersoner upp hur det är att vara kvinna. Kakan Hermansson 

talar om hur det är att vara konstnär och medieperson och samtidigt vara kvinna, att hon inte har samma 

förutsättningar som män. Ann Heberlein tar upp att hon som kvinna ständigt reduceras till sin kropp och 

inte bemöts som akademiker. I texten om Christine Lagarde skriver journalisten om att hon haft andra 

förutsättningar inom sina tidigare arbeten. Christine Lagarde får även ge råd till yngre kvinnor. Ann 

Heberlein talar om att det som kvinnliga och manliga författare skriver uppfattas på olika sätt, de har 

alltså olika förutsättningar. Hon pratar om sin relation till Gud och mycket om den relationen utifrån att 

hon är kvinna. Hon som kvinna känner sig underlägsen Gud och män generellt. Hon har en vilja att bli 

dominerad men tycker att Gud och män generellt är destruktiva och patriarkala. Texten om Christine 

Lagarde behandlar jämställdhet både i sakfrågor och hennes egna erfarenheter. Christine Lagarde målas 

upp som en kvinna att se upp till. Hon blir ett ansikte för en kvinnokamp i företagsvärlden. Ebba Busch 
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Thor får prata om jämställdhet i förhållande till politiska sakfrågor men säger att hennes arbete inte 

påverkas av att hon är kvinna. 

 

Männen får inga frågor om jämställdhet, däremot behandlas Zlatan Ibrahimovics maskulinitet i texten. 

Det som tas upp är hans tidigare uttalande om kvinnliga fotbollsspelare, vilket människor reagerade 

starkt på, samt en lektor i idrottsvetenskap som pratar om maskulinitet. Inget av det kommenteras av 

Zlatan Ibrahimovic i intervjun utan står för sig själv i texten. Både Zlatan Ibrahimovic och Leif GW 

Persson får uttala sig om kvinnor, Zlatan Ibrahimovic om sin fru och att han inte tycker att hon ska lägga 

sig i ekonomin, Leif GW Persson om vad kvinnliga rådgivare missar i sitt arbete. 

 

Det är tydligt att jämställdhet ses som en kvinnofråga då endast texterna om de kvinnliga 

intervjupersonerna tar upp ämnet. Tre av kvinnorna får uttala sig om hur det är att vara kvinna. Ingen av 

männen pratar om hur det är att vara man. Vi finner det intressant att endast en kvinna benämns som 

feminist trots att alla får prata om jämställdhet. Samtliga kvinnor talar om eller får frågor om att vara 

kvinna i relation till sitt yrke. Ingen av männen kopplar sitt kön till sitt arbete. Leif GW Persson får en 

fråga om vad kvinnor i hans yrke missar, detta är dock ingen fråga som relaterar att han är man till hans 

arbete. 

 

Tre av kvinnorna talar i egenskap av att vara just kvinnor, deras arbete eller åsikter är starkt kopplade till 

att vara just kvinnor. Detta innebär att de inte talar enbart utifrån sig själv, sin egen syn på saker, utan 

sin syn på saker i relation till deras kön. Undantaget är Ebba Busch Thor. Hennes kön tar inte stor plats i 

texten utan istället är det hennes ålder som hon förhåller sig till. Männen talar inte i egenskap av att vara 

män. De förhåller sig i större utsträckning till sitt arbete och de egenskaper som de identifierar sig med. 

 

2.5 Bildanalys 
Här inleds med en beskrivning av bilderna på varje intervjuperson var för sig. Det som tas upp är 

bildernas komposition, ljus, färg och vad som händer i bilderna. Därefter följer analyser av bilderna. Det 

finns totalt 20 bilder i kvinnornas intervjuer och 24 stycken i männen intervjuer.  

 

Kakan Hermanssons bilder är sex stycken. Alla bilder är tagna på Konstfack där hon jobbar. En stor 

mörkrosa ballong är med i flera av bilderna, en ballong som osökt för tankarna osökt till ett barn, det är 

en accessoar som tillhör barndomen. Den förknippas inte med allvar utan med nöje. Även färgen är 

intressant, en starkt rosa färg. Rosa är en könmärkt färg som förknippas med kvinnor, kanske främst 
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unga flickor. De arrangerade bilderna är mörka och Kakan Hermansson ser allvarlig ut. De övriga 

bilderna är ljusa som de flesta är tagna ur en händelse. Två av bilderna är tagna ovanifrån och en är 

tagen underifrån. Kakan Hermansson är fysiskt aktiv i endast en av bilderna, i de andra är hon fysiskt 

passiv. Hon lyssnar eller reagerar på sina studenter eller poserar med händerna i sidorna eller brett 

framåtlutad mot ett bord. Alla bilder som inte har en svart bakgrund är tagna på hennes arbete.  

 

Ann Heberlein syns endast på tre bilder. Två större och en väldigt liten som nog är en pressbild. Den 

första bilden är en närbild på en helsida. Bakgrunden är mörk men hon är ljus. Den andra bilden har ett 

dunkelt ljus och bilden är taget ur ett fågelperspektiv. Det är en helbild. Den lilla bilden är väldigt mörk 

och det är endast ljus på halva hennes ansikte. Ann Heberlein är fysiskt passiv i alla sina bilder, hon 

antingen står still för kameran eller sitter i en fåtölj och arbetar med sin dator.  

 

Christine Lagardes flesta bilder är mörka med ljus på henne. Totalt finns det sju bilder. Bakgrunden i 

bilderna är oftast dunkel. Det finns både arrangerade bilder och bilder som är tagna i intervjusituation. 

Många av bilderna är närbilder och det finns endast en helbild och resten är halvbilder. Helbilden är 

tagen ovanifrån. Halvbilden där hon gestikulerar är också tagen ovanifrån. Christine Lagarde är fysiskt 

passiv i alla sina bilder, hon antingen poserar för kameran eller är fotograferad i en intervjusituation där 

hon sitter ner och lyssnar eller gestikulerar med händerna. Samtliga bilder är tagna i samband med 

hennes arbete eller på hennes kontor. 

 

Ebba Busch Thor får en porträttbild av henne vilket är en halvbild som tar upp en hel sida. Bakgrunden 

består av en mörk bakgrund men det ligger ljus på henne. Alla andra bilder har också mörka färger och 

det finns totalt fyra bilder. De andra bilderna är två helbilder och en närbild. Bilderna är antingen 

arrangerade eller tagna när hon står upp och samtalar med någon. Även Ebba Busch Thor är fysiskt 

passiv i sina bilder och endast aktiv i en, då hon tar en bild tillsammans med en annan person. Bilderna 

som inte är arrangerade är tagna i samband med hennes arbete. 

 

Zlatan Ibrahimovics alla bilder förutom en är svartvita, men bilden i färg är väldigt grå. Det finns två 

närbilder, en helbild och en halvbild så det finns sju bilder. Samt en tecknad helbild av honom. 

Helbilden som är tagen ur en händelse är tagen ur grodperspektiv. Alla bilder förutom en där han går 

ned för en trappa är arrangerade, det är även den enda bild på vilken han är fysiskt aktiv. 

 

Endast Zlatan Ibrahimovic har svartvita bilder vilket gör hans bilder mer konstnärliga. Alla hans bilder 

förutom en är tagna i en studio. Han görs till en reklampelare när det i bildtexten står vad han har på sig. 
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Det är en arrangerad bild i en studio där man ser hans kläder tydligt och bildtexten berättar tydligt varför 

bilden är tagen. Här har reklam fått en stor plats i artikeln.  

 

Leif GW Persson syns på två väldigt mörka bilder, de andra är ljusa. Det finns totalt fem bilder av 

honom. De mörka bilderna är två porträttbilder som är närbilder. En av bilderna är en närbild på en vägg 

med porträtt, alla ryms inte i bilden. Det finns även med två helbilder. Ingen av bilderna är tagna 

uppifrån eller nedifrån. På en av bilderna sitter han ner och pratar i telefon och på en annan står han upp 

utomhus, han bröstar upp sig, spänner kroppen och ser stark ut. Bilderna är dels tagna på hans kontor, 

dels utomhus. 

 

Anders Lindström syns bland annat på en porträttbild som är en närbild finns med och det är en ljus 

bild. Det finns fyra bilder i hans intervju. Alla bilder är ljusa med klara färger förutom en där ljuset är 

lite dunkelt. Det finns även två helbilder och en halvbild. Anders Lindström är fysiskt aktiv i tre av sina 

fyra bilder, han går och tar av sig skorna vid sitt hus. Bilderna är tagna i anknytning till hans stuga i 

Värmland. 

 

Marcus Birros första bild är en halvbild som är tagen rakt framifrån. Ett heluppslag visar en halvbild på 

honom och den är tagen ovanifrån. Det finns tre helbilder. Bilderna är mörka och dunkla. Det finns även 

en liten bild från när han var med i Let´s dance. Totalt finns det åtta bilder. Marcus Birro är fysiskt aktiv 

i två bilder, han dansar i Let´s dance, promenerar upp för en kulle. Bilderna är främst tagna i 

sammanhang som inte berör hans arbete, exempelvis i en kyrka och i hans hem. 

 

 

2.6 Analys av bildernas komposition 
 

Det finns endast tre bilder på Ann Heberlein medan det finns många fler på de andra kvinnorna. Överlag 

är alla bilder på kvinnorna mörka. Det finns bilder tagna ovanifrån på Ann Heberlein och Christine 

Lagarde men inte på Kakan Hermansson och Ebba Busch Thor. Det är bara Zlatan Ibrahimovic som har 

svartvita bilder.  Leifs bilder är både ljusa och mörka, Anders Lindström, Marcus Birro och Zlatan 

Ibrahimovics bilder är mörka. Det är endast bilder på Marcus Birro som är tagna ovanifrån. Zlatan 

Ibrahimovic däremot förstoras när bilden är tagen underifrån i grodperspektiv. Alla intervjupersoner har 

en porträttbild. Vår analys visar att kvinnor oftare porträtteras ur giraffperspekti, vilket förminskar 

personen. Betraktaren ser intervjupersonen på samma sätt som en vuxen ser ett barn. Perspektivet ger 
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inte en känsla av makt utan snarare undergivenhet. Marcus Birro beskrivs ofta på ett sätt som vår analys 

har visat är vanligare hos kvinnorna, hans kropp beskrivs med mjuka ord exempelvis. Marcus Birro är 

den enda av männen som avbildas ur giraffperspektiv vilket blir ännu en faktor i att han framställs 

annorlunda än andra män. 

 

 

2.7 Analys av händelserna i bilderna 
 

Totalt är det 20 bilder i kvinnornas texter och 24 bilder i männens texter, då ej medräknat de små 

bilderna på personer som uttalar sig om dem. Dessa bilder har inte inkluderats då de fungerar som byline 

bilder och föreställer personer som inte intervjuas. Endast två av bilderna av kvinnor var tagna i en 

situation där de var fysiskt aktiva, det vill säga använde sin kropp till annat än sitta eller stå. De två 

bilderna är Kakan Hermanssons bild när hon går och Ebba Busch Thors bild där hon tar ett foto med en 

okänd person. De flesta av bilderna är tagna i samband med intervjupersonens arbete. Detta förstärker 

bilden av att kvinnor talar om sig själv och om att vara kvinna i förhållande till sitt yrke. Det gör även att 

de blir mer offentliga än personliga. Männen är fysiskt aktiva i sju av bilderna, alla män förutom Leif 

GW Persson har minst en bild där de är fysiskt aktiva. De flesta bilderna är inte tagna i samband med 

intervjupersonens arbete utan i omgivningar som karaktäriserar dem på annat sätt, exempelvis hemma 

hos dem, utomhus eller i en kyrka. Männens bilder speglar deras personligheter mer eftersom de är 

tagna i mer varierande och mer personliga omgivningar. Det går inte att utläsa om kvinnor eller män ler 

oftare, dock bör nämnas att Ebba Busch Thor ler på två av de tre bilder där hennes ansikte syns. Zlatan 

Ibrahimovic har en antydan till leende på lika många bilder, det går dock ej att utläsa på en av de bilder 

om det är ett leende eller inte, då åsikten blir subjektiv. 

 

 

3. Slutsatser och diskussion: 
I en del aspekter porträtteras intervjupersonerna på väldigt olika sätt och i de fallen går det inte att se 

några strukturer eller återkommande mönster baserat på intervjupersonens kön. Det gäller exempelvis 

intervjupersonernas beteende, deras personlighet och det som journalisten skriver om deras privatliv. 

Om urvalet hade varit större hade det eventuellt gått att se mönster i även dessa aspekter. Å andra sidan 

skiljer sig givetvis intervjupersonerna åt och det är därför inte anmärkningsvärt att de beskrivs på olika 

sätt. 
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Vår analys visade även att kvinnor i stor utsträckning talar om att vara kvinnor. De kvinnliga 

intervjupersonerna var tvungna att förhålla sig till sitt kön när de talade om yrke, karriär och familj. 

Detta kopplas till den normativa personen. Det som är norm behöver inte uttalas, det blir en självklarhet. 

Det som går emot normen talas om i större utsträckning, vilket vi även såg i Kakan Hermanssons 

intervju där hon talar om att vara lesbisk. Det kan inte sägas vara anmärkningsvärt att hon talar om detta 

då hon i sammanhanget talar om förtryckande strukturer i samhället. Dock är det anmärkningsvärt att 

samtliga kvinnor behövde förhålla sig till sitt kön, vilket ingen av männen gjorde. Detta kan tolkas som 

att den manliga könsidentiteten är norm och den kvinnliga könsidentiteten dess motsvarighet, vilket vi 

finner stöd för i queerteorin då de två könen behöver vara motsatser och behöver förhålla sig till 

varandra.  

 

Ebba Busch Thor beskrivs som den smartaste tjejen i en amerikansk high schoolklass vilket förminskar 

henne och det får henne att framstå som barnslig. Den rödrosa ballongen formad som ett K får även 

Kakan Hermansson att framstå som barnslig. Ballongen kan också symbolisera lekfullhet men i bilderna 

är hon inte särskilt lekfull. Färgen röd kan symbolisera mycket så som julen som vi gärna förknippar den 

med idag. Den röda färgen kan ses som dominant så att den blir ett argument. Rött kan också markera 

dynamik och värme men också tradition. Den röda färgen förknippas också med det som är närmast oss 

som är blodet. I vår kultur förknippas rött gärna med erotik och med kvinnor då männen får nöja sig 

med den kalla blåa färgen. Röd är även härskarens färg, men också revolutionens och socialismens 

färg.42 Kakan Hermanssons ballong kan anses vara ett kvinnligt attribut, hon är kvinna och symboliseras 

med kvinnans färg. I texten får hon frågor om klasshat därför kan ballongen kopplas till hennes politiska 

åsikter då klassperspektiv är ett ämne som generellt kopplas till partiblocken som drar till vänster. 

Färgerna röd eller rosa och blå är könsmärkta som kvinnliga och manliga och för ofta tankarna till barn 

som kläs i olika färger. Det är intressant att två av kvinnorna porträtteras genom text och/eller bild med 

barnsliga attiraljer. Det förminskar dem och gör deras trovärdighet och tillförlitlighet mindre. 

 

Utrymmet för religion i texterna varierar men det tas upp på något sätt i alla intervjuer med männen i vår 

undersökning. Bland kvinnorna är det endast två texter som behandlar ämnet religion. Religion som 

tema i intervjuerna förekommer i större utsträckning i intervjuerna med kvinnor på så sätt att de två 

texter som handlar om kvinnor och behandlar ämnet religion gör detta på ett djupgående sätt. En av de 

kvinnliga intervjupersonernas relation med och känslor för Gud beskrivs ingående i en av texterna och i 

den andra texten problematiseras intervjupersonens religion. När männen talar om sin religion är 

                                                
42Mral & Olinder, S.106	  
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religionen en fast punkt i deras personlighet. Ämnet tas upp som en självklar del som inte behöver 

förklaras eller problematiseras ytterligare. Deras känslor inför Gud blir irrelevanta Däremot när kvinnor 

talar om Gud är det antingen som en kärleksrelation fylld med problem och ambivalens eller som ett 

problem. Ann Heberleins religion är något hon behöver försvara och förklara, hennes känslor är i fokus. 

Även Ebba Busch Thor behöver försvara sin religion, inte på en känslomässig nivå utan samhälleligt 

Religionen problematiseras i kontext med utbildning och resten av samhället. En konsekvens av en 

systematik av detta slag blir att kvinnor ifrågasätts och behöver ta eller försvara en egenskap eller åsikt 

som män har utan ifrågasättande. Vi drar paralleller mellan detta och Edströms forskning som visar att 

män oftare talar om religion, eftersom män oftare talar i nästan samtliga ämnen, men det är ett av de 

vanligare ämnena som kvinnor inom media får tala om.43 Enligt queerteorin behöver män och kvinnor 

bete sig olika för att upprätthålla sina normer, vår analys kommer fram till att åsikter och känslor även 

faller inom beteendemönstret och måste vara motpoler.44   

 

Ett annat tydligt könsmärkt ämne är yrke. Alla intervjupersoner talar om sitt yrke men männen gör det i 

större utsträckning. Det som är väldigt framträdande är att nästan samtliga bilder av kvinnor är tagna i 

samband med deras arbete. Läsaren kommer inte lika nära dem därför blir den bild vi får av kvinnorna 

blir på så sätt distanserad. Bilderna av männen är mer personliga på så sätt att läsaren ser dem i den 

natur som omger deras hem, i samband med den religion de utövar eller arrangerade bilder där 

omgivningen är otydlig. På detta sätt kommer läsaren närmare intervjupersonen, man ser en mer 

personlig sida av dem genom att de blir mer mångfacetterade. Vi ser en koppling mellan yrke och 

jämställdhet på så sätt. Männen porträtteras mer personligt och kan sägas vara mer fristående samtidigt 

som de tillåts tala mer om sitt yrke i text. Med personligt menas att de får tala mer om känslor, tankar 

och åsikter i flera olika ämnen och aspekter av deras liv, samt att de porträtteras i olika miljöer och 

därav blir mer mångfacetterade och visar ett större djup i sin personlighet. Kvinnorna däremot kopplas 

till deras arbete i bild och inte talar lika mycket om det. När kvinnorna väl talar om sitt arbete är det 

oftast i relation till sitt kön, hur det är att vara kvinna och konstnär, kvinna och författare, kvinna och 

chef. Vi ser att männen får vara mer personliga, mer mångfasetterade genom större variation i bilderna, 

medan kvinnorna i vissa aspekter blir representanter för sitt kön. De delar av texterna som handlar om 

känslor är även mer personliga när texten handlar om männen. Kvinnornas känslor kopplas till ilska och 

frustration, i Ann Heberleins fall ambivalens. Kvinnornas känslor kopplas ofta till jämställdhet, 

frustration och ilska över att inte ha samma förutsättningar som män inom deras yrke. Männens 

spektrum för känslor är större, de uttrycker glädje, sorg, ilska, lycka, frustration och rationalitet över 
                                                
43	  Edström 2006, S.110 
44	  Ambjörnsson, S.112-113 
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flera olika ämnen. Vi ser alltså genom vår analys att de manliga intervjupersonerna speglas mer 

personligt och att deras arbete beskrivs på olika sätt. Det är intressant att männen blir mer personliga 

eftersom queerteorin motsätter sig det essentiella jaget.45 Männen får genom beskrivningen ovan ett 

större jag och en större personlighet då den skapas i interaktioner med andra människor, i detta fall 

journalisten och läsarna. Att männen uttrycker fler och djupare känslor går emot Edströms forskning om 

att kvinnliga nyheter är “mjuka” nyheter.46 Även om vi i ämnet känslor ser strukturer som baserar sig på 

kön går de tvärt emot de stereotypa strukturerna om att kvinnor är mer känslomässiga än män. Enligt de 

pressetiska reglerna ska inte intervjupersonernas kön framhävas. Strukturer i hur man beskriver män och 

kvinnor kan anses vara att framhäva kön, då de beskrivs på olika sätt och därigenom får olika 

förutsättningar.  

 

Enligt Edströms studie är mänskliga rättigheter det enda ämne där fler kvinnor kommer till tals än män. 

59 procent av de som talade om mänskliga rättigheter i studien var kvinnor. Detta ämne inkluderar 

jämställdhet.47 Även på denna punkt finner vi likheter mellan vår studie och Edströms då samtliga 

kvinnor i vår studie talade om jämställdhet. Kvinnorna talade om olika aspekter av jämställdhet, 

Christine Lagarde om ekonomiska förutsättningar, Ebba Busch Thor om jämställdhet kopplat till 

näringsliv och politik, Kakan Hermansson talade om det ur en ideologisk synvinkel och Ann Heberlein 

talade om jämställdhet i relation till sitt yrke. Genom detta drar vi slutsatsen att jämställdhet könsmärks 

som ett ämne för enbart kvinnor. Edström och Jacobssons studie visar att 4 procent av artiklarna 

utmanar könsroller. Denna forskning går hand i hand med vår slutsats att jämställdhet är ett ämne endast 

för kvinnor och det syns tydligt i medierna. Vidare är det intressant att ifrågasätta vilken uppfattning av 

jämställdhet som förmedlas när enbart kvinnor talar om det. Det kan vara riskabelt i den mån att 

jämställdhet när det bara diskuteras av kvinnor kan uppfattas som en fråga som enbart gynnar kvinnor. 

Journalisten skriver i texten om Zlatan Ibrahimovic om maskulinitet men han själv uttalar sig inte om 

det och det dras inte så stora kopplingar mellan Zlatan Ibrahimovic och maskuliniteten. Detta är också 

ett tecken på att jämställdhet är en kvinnligt könsmärkt fråga. Det finns en problematisering kring 

maskulinitet men det är inte någonting som de manliga intervjupersonerna behöver förhålla sig till.  

 

Analysen visar att det inte går att dra en slutsats om män eller kvinnor ler oftare. Dock ler Ebba Busch 

Thor på två av de tre bilder där hennes ansikte syns. Här skiljer sig analysen från den tidigare 

forskningen av Hirdman och Kleberg. Hirdman förklarar i sin avhandling att leendet skapar en 
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gemenskap mellan personen i bild och personen som ser bilden. Leendet signalerar en att man tillhör 

och är välkomnande.48 Att kvinnor ler oftare på bild är vanligt enligt Kleberg och det finns flera 

anledningar till det. Medierna är en del av den process som skapar samhällets föreställningar av kön och 

förväntningarna på hur olika kön ska bete sig olika. Samtidigt förhåller sig medierna till dessa 

förväntningar och reproducerar dem genom att spegla dem i text och bild. Att kvinnor ler oftare på 

bilderna kan alltså handla om att fotograferna och kvinnorna i bilderna agerar utifrån det som förväntas 

av dem.49 Detta mönster kan även appliceras på andra skillnader mellan män och kvinnor, exempelvis 

att män porträtteras oftare i en handling. Enligt queerteorin är detta beteende, att personer gör det som 

förväntas av dem, en del av den heterosexuella matris som Judith Butler talar om. Kvinnligt och manligt 

måste vara motsatser och måste bete sig på det sätt som karaktäriserar deras kön för att personerna ska 

kunna hålla sig inom normen.50 Att Ebba Busch Thor ler kan bero på hennes yrke som partiledare då 

leendet skapar gemenskap och är välkomnande, det gör kvinnan tillgänglig för betraktaren. Analysen 

visade att kvinnornas kroppar oftast beskrivs i förhållande till hur omgivningen ser på dem. Bilderna av 

kvinnorna gör dem alltså tillgängliga för läsaren i större utsträckning än vad männen är, och deras 

kroppar skapas i omgivningens åsikt om dem. Enligt queerteorin finns inget essentiellt “jag”. Jaget 

skapas istället i förhållande till hur andra människor ser på oss.51 Det är därför väldigt intressant att 

kvinnornas kroppar i flera av texterna i vår analys skapas genom de negativa reaktioner som 

omgivningen har på kvinnornas kroppar. Vi anser att genom att skapa kroppen i en negativ spegling blir 

det kön som Butler hävdar att vi behöver identifiera oss med blir någonting negativt, något vi genom 

vårt beteende i den heterosexuella matrisen behöver förhålla oss till. Motsvarigheten återfinns endast i 

en av de manliga texterna. Då beskrivs den gång en liten pojke klippte sig i samma frisyr som Zlatan 

Ibrahimovic. Speglingen i andra människors blickar blir denna gång hyllande, vilket är genomgående i 

både bild och text i den artikel som handlar om Zlatan brahimovic. Detta är även den artikel som 

fokuserar mest på intervjupersonens kropp med hyllande formuleringar. Den tecknade bild av honom 

med bar överkropp visar en stark man som är aktiv. Enligt Hirdman är den bara överkroppen ett tecken 

på aktivitet och handlingskraftighet. Muskler är ett tecken på att manlig makt är biologisk, vilket 

rättfärdigar den.52 Förutom att avbilda intervjupersonen som en person med muskler är det vanligare 

bland männen i vår analys är de är fysiskt aktiva. Enligt Connell kan den manliga kroppen antingen 

driva eller hindra aktivitet. Den manliga kroppen kan vara ett hinder för aktivitet som inte anses höra 
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den till eller så kan den driva aktivitet framåt, vara kraftfull och stark.53 Den fysiska aktiviteten i 

bilderna av männen gör att den manliga kroppen avbildas som ett redskap och den kvinnliga kroppen 

som något man betraktar. Detta blir könsmärkta egenskaper som polariserar intervjupersonerna efter kön 

och gör dem till motsatser. De måste tillhöra ett förbestämt kön och bete sig utifrån de förutsättningar 

som finns för detta kön. När en kvinnokropp beskrivs görs det med mjuka ord, när en manskropp 

beskrivs görs det med hårda ord. Undantaget för denna regel i analysen är Marcus Birro som även 

beskrivs som en person som begått misstag, inte tänkt innan han agerat och nu tar konsekvensen av det. 

Det är endast Marcus Birro bland männen som har bilder tagna ovanifrån, han porträtteras som en 

person med mer feminina drag än övriga män då det är bilder av kvinnor på bild som är tagna ovanifrån. 

Grodperspektivet kan markera hög status men giraffperspektivet däremot förminskar och får personen 

att se obetydlig ut. Kameravinkeln kan styra vår uppfattning om personer och deras trovärdighet.54 

Marcus Birro är en offentlig person som förminskas när det tas bilder på honom i giraffperspektiv. I vår 

undersökning finns det bilder på två kvinnor tagna i den här vinkeln. Grodperspektiv kan man använda 

för att för att låta en person se arrogant ut men också för att ge personen större betydelse än ett 

perspektiv rakt framifrån.55 En av bilderna på Zlatan Ibrahimovic är tagen rakt i grodperspektiv vilket 

förhöjer honom. Bilden indikerar på att han är en maktfull man, han målas upp som en väldigt viktig 

person vilket också återfinns i texten där journalisten skriver att han umgås med mäktiga män. 

 

3.1 Diskussion om pressetik 
Punkt 10 i de pressetiska reglerna lyder “Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, 

nationalitet, yrke, politiska tillhörighet, religiösa åskådning eller sexuella läggning om det saknar 

betydelse i sammanhanget och är missvisande”. Ett av syftena med den här uppsatsen har varit att 

problematisera just denna punkt. Att framhäva en persons kön i en längre intervju anser vi inte vara att 

framhäva kön, då intervjuerna i denna analys är personliga. Det kan då av många anses vara relevant att 

nämna personens pronomen. Att framhäva intervjupersonens kön blir i denna kontext att 

intervjupersonens kön ger text och bild andra förutsättningar, vilket definierats i syftet. Å ena sidan kan 

man argumentera att en persons könsidentitet utgör en stor del av personligheten. Om män och kvinnor 

har olika förutsättningar skulle det innebära att de har olika erfarenheter, erfarenheter som kanske 

formar personligheten och beteendet. Utgångspunkten i vår analys har varit queerteorin och den 

uppfattning om att kön är någonting som konstrueras och återskapas, vilket medierna är en del av. Man 

kan därför argumentera att medierna har en del makt att förändra eller upprätthålla könsroller. Vår 
                                                
53	  Connell, S.45 
54	  Mral & Olinder, S.102 
55	  Ibid, S.102	  
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analys visar att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor porträtterats i analysenheterna och dessa 

strukturer återfinns inte alltid i personernas personlighet. Det handlar om val, journalisten och/eller 

fotografen har valt att porträttera männen som mer fysiskt aktiva och i mer varierande miljöer än 

kvinnorna. Det är värt att ifrågasätta på vilket sätt detta är relevant för att visa intervjupersonens 

personlighet och om det går att rättfärdiga då många av dessa strukturer faller inom stereotypa ramar. 

Genom dessa skillnader anser vi att intervjupersonens kön framhävs. Det vi funnit mest intressant i att 

problematisera denna punkt i pressetiken är på vilket sätt könet framhävs, och om det sättet är 

försvarbart när det sätts i relation till de pressetiska reglerna. Att låta kvinnor tala mer om jämställdhet 

än män anser vi vara mer rättfärdigat i relation till pressetiken då det kan argumenteras vara ett ämne 

som berör kvinnor på ett större personligt plan. 

 

4. Förslag på vidare forskning  
I vår undersökning kan vi endast uttala oss om de intervjuer vi har analyserat och det hade därför varit 

intressant att göra en större analys med fler analysenheter. Det hade även varit intressant att göra en 

analys med liknande frågeställning där man jämför två olika tidningar. Ett annat förslag på vidare 

forskning är att välja två intervjupersoner, en manlig och en kvinnlig, inom samma yrke och göra ett 

större urval av analysenheter för att jämföra hur deras arbete beskrivs på olika sätt. 
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