
 

  

  

  

  

  

Visualiserad status  

En kombinerad bild- och innehållsanalytisk studie av hur normer 

lyser igenom i yrkesrelaterade bilder 

 

   

Av: Emmy Eliasson & Lia Roos 

Sociologiska institutionen  

Socialpsykologi C  

Kandidatuppsats, 15 hp  

VT18  

Handledare: Henrik Fürst  

Examinator: Vessela Misheva  



 

  

Sammanfattning  

  

I det moderna samhället är mannen fortfarande norm för den stereotypa arbetaren och 

makthavaren. När kvinnor tar sig in i traditionellt manliga områden sker inträdet ofta på 

mannens villkor. Mot bakgrund av detta undersöker vi i denna uppsats hur kvinnor 

fotograferas i samband med sitt arbete. Undersökningens syfte är således att se hur det 

sätt kvinnor fotograferas på skiljer sig beroende av vilken yrkesgrupp de tillhör och 

vilken position de besitter på arbetsplatsen. Ännu ett syfte är att se om de normer som 

framkommer är beroende av yrkesstatus eller av kön. För att uppnå syftet har vi med ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv utfört en innehållsanalys kombinerat med en 

kvalitativ ikonologisk bildanalys där vi studerat fotografier förekommande i fackliga 

tidskrifter. De fackliga tidskrifter som studerats representerar tre olika inkomstgrupper 

för att på så sätt komma åt olika positioner inom arbete samt yrkesstatus (Inkomstgrupp 

1 - Chef & Läkartidningen, inkomstgrupp 2 - Vårdfokus & Lärarnas tidning och 

inkomstgrupp 3 - Handelsnytt & Kommunalarbetaren). För att kunna dra slutsatser kring 

huruvida könet kvinna inverkar på framställningen har ett urval fotografier av män 

studerats vilket möjliggjort jämförelser. Som grund för uppsatsens analys ligger teorier 

om roller och framträdanden, reproduktion och förändring av normer samt teorier om 

symboler. Utifrån materialet har det framgått att framställningen av kvinnor vilka 

fotograferats utifrån sitt yrke varierar mycket utifrån den yrkesstatus de innehar. På 

samma sätt skiljer sig normerna som lyfts fram utifrån yrkesstatus. Det har även 

framkommit att vissa variationer kan relateras uteslutande till yrkesstatus medan 

variationen i andra normer är mer förbundna med kön.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Du har säkert hört det. Kanske har du sagt det själv, det där om att Sverige är ett av världens 

mest jämställda länder. Enligt Statistiska Centralbyrån stämmer detta sett till flera aspekter. 

Kvinnor arbetar idag lika mycket som män, även om de har barn, och föräldraledigheten män 

tar ut är högre i Norden än i resten av världen (Statistiska Centralbyrån 2015). Denna 

förändring har bland annat möjliggjorts tack vare såväl historiska som nutida feminister som 

banat väg för dagens kvinnor. Det är deras arbete som gjort att kvinnor idag kan göra nästan 

vad som helst som förr enbart förknippades med män. Förändringen syns bland annat i den 

utjämning mellan könen som skett inom flera tidigare mansdominerade yrken (Dagens 

Nyheter 2016). Det är tack vare de kvinnor som förr chockerade sin samtid genom att bära 

byxor som plagget idag är lika naturligt att bära för kvinnor som för män. (Svenska Dagbladet 

2018). Trots stora framgångar på jämställdhetsfronten färgas fortfarande våra klädval av de 

könsstereotypa normer som florerar i samhället. Detta påverkar i sin tur uttrycket av 

identiteten som delvis skapas genom våra val av kläder. Kläderna vi bär blir symboler som 

hjälper andra att placera oss inom en viss grupp eller inom ett visst kön. Ett tydligt exempel är 

kavajen som trots vårt så kallade jämställda samhälle fortfarande förknippas med män och den 

manliga yrkesrollen (Ribbing 2011). Att en förändring skett är ett faktum, men innebär detta 

att vi i Sverige uppnått total jämställdhet? Hur förhåller det sig till exempel med 

jämställdheten mellan olika yrkesgrupper? Hur ser jämställdheten ut mellan kön och status? 

Påverkar det kvinnliga könet hur ett yrke värderas? Ett sätt att studera hur den faktiska 

jämställdheten ser ut inom arbetslivet är att se vilka normer och symboler som presenteras i 

bilder med relation till yrkesrollen. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och en visuell 

studie av fotografier kopplade till det yrke som personen på bilden har skapar en grund för att 

studera hur yrkets status inverkar på gestaltningen av individen. Hen blir då inte bara en 

representant för sig själv utan även för sin yrkesgrupp precis som för sitt kön.   

 

Förändringen av könsnormer har lett till att studiet av genusfrågor och könsskillnader idag 

anses vara relevant för hela samhället (Hela Hälsingland 2014). Detta medför att 

könsskillnader samt skillnader i yrkesstatus inom könet i allra högsta grad är intressant att 

studera i relation till samhällskontexten. Mot denna bakgrund undersöker vi hur kvinnor 
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fotograferas i samband med sitt arbete med avsikt att se om positionen inom arbetet och dess 

yrkesstatus inverkar på de egenskaper och attribut som framställs i bilden. För att komma åt 

yrkesstatusen har det analyserade materialet indelats i tre inkomstgrupper vilka beskrivs i 

avsnitt 4.2.1. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

I studien ämnar vi undersöka tidskrifter utgivna av fackföreningar för att studera hur kvinnor 

fotograferas utifrån sin yrkesroll. Undersökningens syfte är således att se ifall det sätt kvinnor 

framställs är beroende av vilken yrkesgrupp de tillhör och vilken yrkesstatus som tillskrivs 

den position de har inom arbetslivet. Ytterligare ett syfte är att se vilka normer som 

framkommer och om dessa är beroende av yrkesstatus eller av kön. Utifrån ovanstående 

syften har följande frågeställningar formulerats:  

• Från vilka perspektiv och i vilka positioner fotograferas kvinnor för reportage i 

egenskap av deras yrkesroll?  

• Hur skiljer sig sättet kvinnor porträtteras beroende på vilken yrkesroll de har?  

• Vilka normativa egenskaper är det som framställs i bilderna?  

1.3 Uppsatsens disposition  

Kommande kapitel behandlar tidigare forskning uppdelat i fyra teman: Yrkesstatus, Den 

yrkesverksamma kvinnan, Kläder med mening samt Visuella studier. Temana behandlar bland 

annat vilka yrken som har hög respektive låg status, hur den moderna yrkeskvinnan ser ut, 

vilka normer som förknippas med henne samt vilken klädsel som inger makt. Under det sista 

temat behandlas studier av bilder vilkas resultat till stor del är direkt jämförbara med våra 

egna. Därefter följer det teoretiskt beskrivande kapitel 3 vilket är indelat i följande avsnitt: 

Teoretiskt perspektiv, Visuell sociologi, Hur normer och roller skapas och efterlevs, 

Framträdanden och roller, Kläders symbolism och förhandlingspotential samt Bevarande och 

förändring av normer. Det teoretiska avsnittet beskriver hur normer och roller blir till och hur 

normerna efterlevs genom de roller och sociala positioner som individer innehar. En 

förklaring till vad ett framträdande är ges också samt en beskrivning av hur kläder fungerar 

som symboler vilkas mening behöver förhandlas fram inom den sociala kontext där de 

används. Pierre Bourdieus begrepp habitus och sociala fält används för att förklara hur 

agerande sker inom särskilda sociala fält.  
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Kapitel 4 Metod och material innehåller en beskrivning av det utvalda materialet och 

analysmetoderna (innehållsanalys och ikonologisk bildanalys), skapandeprocessen för 

kodschemat samt en redogörelse för den utförda förstudien. Under detta kapitel återfinns 

också avsnitten Etiska överväganden och Avgränsning. Därefter följer resultat- och 

analysavsnittet som beskriver de resultat som framkommit under analysarbetet. Resultatet 

uppvisar skillnader i framställningen gällande både kvinnor med olika yrkesstatus samt 

mellan könen. Avslutningsvis besvaras studiens frågeställningar och syfte i kapitel 6 

Avslutande diskussion.   

 

 

2. Tidigare forskning  

Den tidigare forskning vi har stött oss emot under studien redogörs för i följande fyra teman: 

Yrkesstatus - vad påverkar statusen inom ett visst yrke; Den yrkesverksamma kvinnan - 

normer kring rollen som kvinna, kring arbete samt yrkesstatus kopplat till kön; Kläder med 

mening -  normer kring klädsel kopplat till arbete, yrkesstatus och kön samt kläder som 

symboler; Visuella studier - hur normer kan uttryckas genom bilder, visuella symboler och 

tolkning av bilder. Studier kring normativitet, normbildning och symboler behövs för att 

försöka urskönja vad som är det “normala” i dagens svenska samhälle och hur individer i 

olika sammanhang vanligtvis uppträder och agerar utifrån samhällets normer. Studier som 

behandlar yrkesstatus är relevanta då de berättar vilken nuvarande status respektive yrke har 

och varför vissa yrken eller yrkespositioner har högre status än andra. Denna forskning lägger 

grunden för den statusindelning som används i uppsatsen. Slutligen ger tidigare genomförda 

visuella studier en inblick i hur en forskning av detta slag kan generera resultat som är svåra 

att uppnå genom andra former av analys. Tidigare genomförda visuella studier placerar vår 

undersökning i en socialpsykologisk tradition som hamnat i skymundan till förmån för 

texttolkning men vilken kan bidra till att precisera svåridentifierade samhälleliga tendenser. 

  

2.1 Yrkesstatus  

Vad är det som ger ett yrke dess status? Detta besvaras till stor del i Lennart G Svenssons och 

Ylva Ulfsdotter Erikssons forskningsrapport Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken 
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uppfattas och värderas. Studien bygger på enkätmaterial utformat efter Standard för svensk 

yrkesklassificering (SSYK). Resultatet visar på att människor lägger in olika aspekter, såsom 

psykisk ansträngning, utbildningsnivå eller samhällsnytta, för att bedöma status beroende på 

vilket yrke det rör sig om. Det är dessa aspekter snarare än samhällsstrukturen som lägger 

grunden för yrkesstatus. De olika aspekterna påminner om hur arbetsförmedlingens 

yrkesbeskrivningar utformas. Egenskaper som efterfrågas inom arbetaryrken är då främst 

fysiska, inom tjänstemannayrken efterfrågas mentala förmågor och inom kvinnodominerade 

yrken söks sociala egenskaper (Ulfsdotter Eriksson & Backman 2014). Vilka aspekter som 

inverkar beror dels på det yrke som undersöks och dels på könet hos den svarande. I studien 

Föreställningar om klass och kön i arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar? framkommer 

det att yrkesbeskrivningarna tenderar att i högre grad reproducera normen av arbetaryrken 

som fysiska och tjänstemannayrken som mentala än vad de reproducerar normer kring yrken 

som typiskt manliga eller kvinnliga. Detta kan delvis förklaras genom att många annonser 

granskas av en intern grupp inom företaget vilken därigenom bidrar till att reproducera sina 

egna föreställningar och sitt invanda handlingsmönster i beskrivningen av tjänsten (Ulfsdotter 

Eriksson & Backman 2014). Den omedvetna reproduktionen av normen minskar 

möjligheterna till förändring. Oavsett könsfördelningen visar ett flertal studier i Sverige och 

internationellt att olika yrken de facto tillskrivs olika status. Det som är återkommande för ett 

yrke med hög status är att det ger hög lön, har stort inflytande i samhället, goda 

karriärmöjligheter och kräver en lång utbildning. Yrken med låg status förhåller sig omvänt 

till detta. Statistiken visar även att ett yrke med hög status minskar i status då andelen kvinnor 

inom branschen ökar. (Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009).  

Forskningen och statistiken kring yrkesstatus som ovannämnda artiklar behandlar ligger till 

grund för det urval av fackliga tidskrifter som utförts inför denna uppsats. De studerade 

tidskrifterna har indelats i inkomstgrupper i syfte att komma åt de skillnader i yrkesstatus som 

forskningsartiklarna beskriver och hur dessa synliggörs i bild. Utifrån de könsrelaterade 

skillnader som framkommit genom forskningen är det även av intresse att påvisa huruvida de 

olikheter som uppvisas i porträtteringen av individer även är beroende av dennes kön. 

 

2.2 Den yrkesverksamma kvinnan  

I moderna europeiska samhällen är förvärvsarbetande kvinnor inget nytt (Nermo 2000; 

PfauEffinger 1998). I vilken grad kvinnorna arbetar, hur mycket de vill arbeta, vad de arbetar 



  5 

med och hur de blir sedda av det aktuella samhället i stort varierar däremot. Magnus Nermo 

(2000) har studerat hur segregationen på den svenska arbetsmarknaden har sett ut de senaste 

100 åren och kommit fram till att det skett en minskad könssegregation, åtminstone om det är 

den generella situationen som efterfrågas. Däremot visar studien att segregationen lever kvar 

inom de olika delarna av arbetsmarknaden där särskilda inriktningar eller avdelningar kan 

vara tydligt dominerade av ettdera könet (Nermo 2000). Lena Abrahamsson (2004) beskriver 

i sin artikel Kön görs även i moderna organisationer möjliga förklaringar till att denna form 

av segregation kan bestå. Abrahamsson menar att de snabba förändringarna inom 

organisationerna medför att de tänkta målen om mer jämställda arbetsplatser omöjliggörs. 

Detta på grund av tidsbrist och otillräcklig kommunikation mellan den högsta ledningen och 

de som arbetar på golvet (Abrahamsson 2004).  

   

Ytterligare ett mönster som består än idag är arbetsfördelningen inom hemmet. Internationella 

studier visar att den grad som kvinnor vill arbeta heltid varierar kraftigt. Detta är även fallet 

då jämförelsen sker mellan geografiskt närliggande välfärdsstater inom Europa. Variationen 

kan delvis förklaras genom att de historiska samhällena skilt sig åt mer än vad de moderna 

gör. I studiet av kvinnors arbetssituation menar Pfau-Effinger att jämförelser europeiska 

välfärdsstater emellan måste ta hänsyn till ett flertal faktorer. Dessa faktorer kan vara politik, 

barnomsorg och historisk eller nutida kultur vilka tillsammans skapar grund för olikheterna 

inom jämställdheten (Pfau-Effinger 1998). Även i länder som anses vara mycket jämställda 

och där kvinnan varit delaktig i familjeförsörjningen under lång tid består dock andra 

ojämlikheter könen emellan. Förutom den inombranschliga segregationen som Nermo (2000) 

visar på styrks detta av den statliga utredningen och forskningsrapporten Ökad medvetenhet 

men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv 

som sammanställts av Statens Offentliga Utredningsverk. Där konstateras att näringslivet trots 

viss förändring är starkt dominerat av män på ledande positioner (SOU 2014:80, 14). 

Faktumet att män ofta innehar de högsta positionerna verkar vara genomgående i flera 

branscher men exakt vad detta beror på är inte helt lätt att utreda. Nermos studie visar 

liknande tendenser och i hans artikel beskrivs hur kvinnan genom historien har setts som en 

kompletterande arbetskraft vid sidan av den egentlige manlige arbetaren (Nermo 2000). 

Fynden styrks av Abrahamssons forskning som visar att de egenskaper som efterfrågas inom 

en bransch anses finnas även hos män trots att de varit uttalat feminina egenskaper tidigare i 

historien. Exempel på sådana egenskaper är de så kallade mjuka värden som idag ofta 

efterfrågas på ledarpositioner och som tidigare har ansetts svagt och kvinnligt (Abrahamsson 
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2004). I relation till vår egen studie kan de mjuka värdena anses vara glädje och empati som 

på olika sätt framkommer i de bilder och dess tillhörande reportage som studerats.  

 

2.3 Kläder med mening  

Att kläder gör intryck kan utläsas i flera studier av kläder kopplat till sociologi och 

socialpsykologi. I forskningsrapporten “Kläder som språk och handling” beskriver Maja 

Jacobson (1994) hur det råder konsensus kring vilka plagg som kan anses vara officiella- eller 

signifikanta symboler vilket innebär att de väcker liknande reaktioner i de flesta sammanhang. 

Andra plagg skickar särskilda signaler till omvärlden om de kombineras på ett visst sätt eller 

förekommer i specifika kontexter (Jacobson 1994, 24-26). Jacobsons studie av unga kvinnors 

klädsel visar hur kläder medvetet används för att signalera specifika budskap (Jacobson 

1994). Precis som symboler av andra slag är vissa kläder förknippade med specifika budskap 

inom en subkultur trots att de inte säger något särskilt till gemene man (Pettersson Mcintyre 

2016; Paff Ogle & Damhorst 1999). Den mening som människor tillskriver det ena eller andra 

klädesplagget skapas genom att en särskild variant av kläder systematiskt bärs i ett särskilt 

sammanhang. På så sätt har en del kläder kommit att förknippas med ett kön, ett yrke eller en 

ceremoni och plaggen blir därmed inte endast symboler för en enskild aktör eller handling 

utan för ett helt samhällssystem (Jacobson, 1994, 27-28).  

   

Den exakta reaktion som sker på ett plagg eller en kombination av kläder varierar något från 

individ till individ men genomgående kan sägas att då användningen av ett plagg avviker 

nämnvärt från den gängse uppfattningen så väcker det starka reaktioner. Detta var vad som 

skedde då de första kvinnorna bar byxor (Jacobson 1994, 30). Idag är byxor ett neutralt 

klädesplagg men kavajen anses fortfarande som ett övervägande manligt plagg och associeras 

inom affärsvärlden med ledarroller (Paff Ogle & Damhorst 1999). Kvinnornas klädsel inom 

yrkeslivet verkar vara en komplicerad fråga. Inom affärsvärlden har en ny klädkod uppstått i 

det att kvinnor kombinerar klassiskt manliga plagg med klassiskt kvinnliga. Inom vissa 

branscher förstärks istället kvinnligheten genom stereotypt kvinnliga kläder och inom 

ytterligare andra (mansdominerade) branscher väljs istället vad som anses vara en 

genomgående manlig stil. Detta klädbekymmer tycks vara enbart kvinnligt enligt Pettersson 

Macintyres artikel Looking the Part: Negotiating Work Clothes, Gender and Expertise in 

Retail (2016). Forskningsresultaten från denna observations- och intervjustudie visar att de 
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män som arbetar inom kvinnodominerade yrken inte väljer en mer stereotypt kvinnlig klädsel 

(Paff Ogle & Damhorst 1999 s.96-97; Pettersson Mcintyre 2016).  

 

2.4 Visuella studier  

Katharina Lindner bygger till stor del sin studie Images of Women in General Interest and  

Fashion Magazine Advertisements from 1955 to 2002 på Goffmans verk Gender 

Advertisement (Lindner 2004). Goffmans studie publicerades 1979 och behandlar 

framställningen av såväl kvinnor som män och hur dessa förhåller sig till varandra i 

reklambilder (Goffman 1979). Ensidig porträttering av kvinnor ger enligt Lindner ingen 

regelrätt syn på vilka roller som kvinnor numera upptar i samhället (Lindner 2004). Att stora 

förändringar har skett gällande kvinnors jämställdhet gentemot män inom förvärvsarbetet 

visar bland annat Nermos studie och den statliga utredningen kring ledande positioner inom 

näringslivet som nämnts ovan (Nermo 2000; SOU 2014:80). Enligt Lindner är det därför 

viktigt att studera de stereotyper av kvinnor som framställs i bild för att kunna ställa dessa 

stereotyper i relation till den mer komplexa framställningen av kvinnan som kan återfinnas i 

andra sammanhang än de rent visuella (Lindner 2004). Möjligheten att se normer och 

samhällssystem även i reklambilder och stereotypa gestaltningar framförs av Birgitta  

Conradson då hon förklarar sitt val att komplettera sin intervjugrundade undersökning 

Kontorsfolket - Etnologiska bilder av livet på kontor (1988) med samtida bilder. Conradson 

anser att både dokumentära bilder och bilder som använts i kommersiellt syfte är användbara 

eftersom bilderna, oavsett vilken kategori de tillhör, visar exempel på normer och värderingar 

i den tid de representerar (Conradson 1988). Ett stereotypt drag i porträtteringen av kvinnor 

som förekom i såväl Goffmans studie som i Lindners och som även kommer att tas i 

beaktning till denna studie är: Feminine Touch (onaturligt vidrörande/snuddande av föremål 

eller sig själv) (Goffman 1979; Lindner 2004). I sin studie undersökte Lindner de båda 

tidningarna Times och Vogue och undersökningen visade att feminine touch förekom i 29,9% 

av Vogues bilder och i 7,5% av Times bilder. Trots att stereotypa framställningar av kvinnor 

som underlägsna män förekom även i Time skriver Lindner att dessa bilder inte innehöll en 

sexualisering av kvinnan på samma sätt som bilderna i Vogue. Författaren vidhåller att 

kvinnor trots det kan framställas som underordnade mannen även om underordningen inte är 

sexuellt vinklad. I de fall underordningen inte visades genom sexuell anspelning visades en 

ojämlikhet könen emellan på andra sätt (Lindner 2004).  
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Ett drag av denna underordning är även synligt i den studie som Lovisa Eriksson redogör för i 

artikeln Den virtuella kroppen: Presentationer av jaget i svenska dagboksbloggar  (Eriksson, 

L. 2009). Studien har fokuserat på hur kroppen används som verktyg i framställningen och 

lika många manliga som kvinnliga bloggare har studerats. Resultatet från Erikssons studie 

visade att kvinnor var mer benägna att skriva om “pinsamheter” och problem med den egna 

kroppen såsom svett, hårväxt, eller “krokiga fingrar”. Männen visade en högre tendens att 

skriva om dessa företeelser i relation till andras kroppar mer än sina egna och de flesta 

kommentarer kring deras egna kroppar gavs i samband med inlägg som behandlade fysisk 

aktivitet (Eriksson, L. 2009, 53-56). Vidare skriver Lovisa Eriksson att mannen utifrån hennes 

studie och dess resultat kan “förstås som en kropp i kontroll, medan den kvinnliga kroppen i 

många avseenden var odisciplinerad” (Eriksson, L. 2009, 54).   

 

De studier som ovan presenterats har alla på något vis studerat samhälleliga normer och 

värderingar som återspeglats i bild. Då detta är det som görs även i denna studie har dessa 

artiklar varit till stor hjälp vad gäller genomförandet av en visuell studie och gett en god grund 

för vår uppsats att bygga vidare på samt jämföra resultaten gentemot. Vad som däremot inte 

framkommit tidigare är i vilken utsträckning fotografier av den arbetande kvinnan bidrar till 

att reproducera eller förändra synen på kvinnor som en mindre kompetent och mer lättsam 

arbetskraft än mannen. Vi har inte heller funnit någon forskning om i vilken grad 

yrkesstatusen påverkar hur kvinnor presenteras på bild och vilka normer som lyfts fram 

avseende yrkesstatusen. På denna punkt bidrar vår studie med nya insikter som kompletterar 

och vidareutvecklar den forskning som hittills gjorts.  

 

 

3. Teori  

Följande avsnitt redogör för det teoretiska ramverk vi funnit relevant för att förklara de 

resultat vilka framkommit i materialet. Inledningsvis beskrivs den symboliska 

interaktionismen vilken i egenskap av teoretiskt perspektiv influerat vilka teorier som valts ut 

och hur de har använts. Därpå följer en beskrivning av visuell sociologi vilken precis som det 

teoretiska perspektivet inverkat på valet av teoretiska begrepp och tolkningen av dessa.  
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Vi har valt att liksom i tidigare forskning presentera teorierna utifrån fyra teman. Hur normer 

och roller skapas och efterlevs ger en övergripande beskrivning av teoretiska begrepp kring 

hur vi människor skapar normer och handlar utifrån dem. Framträdanden och roller beskriver 

begrepp vilka behandlar hur individer väljer att agera närmare eller längre ifrån normer och 

förväntningar i vissa sammanhang än i andra. Kläders symbolism och förhandlingspotential 

behandlar begrepp som förklarar fenomenet symboler, vad som kan vara en symbol och hur 

en symbol kan användas för att uppnå en viss eftersökt effekt. Bevarande och förändring av 

normer samlar slutligen teorier kring vad som gör att normerna lever vidare genom flera 

generationer, vad som gör att de reproduceras och slutligen vilka förutsättningar som krävs 

för att nya normer ska kunna skapas.  

3.1 Teoretiskt perspektiv  

Den symboliska interaktionismen är det teoretiska perspektiv som ligger till grund för 

uppsatsen. Symboliska interaktionister menar att samhället och dess institutioner skapas 

genom interaktion. Enligt det klassiska synsättet använder sig individer av diverse verbala 

uttryck, kroppsspråk samt signifikanta symboler i sin interaktion med andra (Carter & Fuller 

2015, 1). I vår studie undersöks interaktionen mellan aktörer på bild samt de som observerar 

bilden. Fokus ligger på tolkning av bilden i vilken det ingår att förstå och tolka olika typer av 

symboler och dess betydelse. Enligt Kaiser, Nagasawa och Hutton ger studium av utseende 

och klädsel en bra grund för att studera sociala processer och interaktioner i sociala 

sammanhang vilket är en central del inom den symboliska interaktionismen (Kaiser, 

Nagasawa & Hutton 1991, 168-169).  

3.2 Visuell sociologi 

Oavsett om det rör sig om en graf, en abstrakt målning eller ett dokumentärt fotografi så 

öppnar bilder upp för andra tankebanor och slutsatser än vad som är fallet då enbart ord 

används (Edling 2004, 210). Inom den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen har bilder 

varit föremål för studier under förhållandevis lång tid. Framförallt socialantropologer använde 

sig tidigt av bilder för att påvisa kulturella element vilka var svåra att beskriva i text (Aspers, 

Fuehrer & Sverrisson 2004, 12). Flera liknande motiv ger upphov till en samstämmighet i den 

känsla bilderna förmedlar. Detta medför att när ännu ett likartat fotografi analyseras blir 

tolkningen oftast densamma (Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004, 13). I kodningen och 
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analysen av vårt egna material har detta till stor del visat sig stämma. Aspers, Fuehrer och 

Sverrisson (2004) skriver vidare i sin bok Bild och samhälle om hur skilda traditioner inom 

sociologin har tillskrivit fotografier olika tyngd i fråga om dokumentär och 

samhällsbeskrivande förmåga. Bourdieu och andra sociologer inom samma tradition menar att 

en bild både säger något om det allmänna tankesättet i den aktuella samhällskontexten samt 

om den enskilde fotografen och det specifika fotografiet. Andra traditioner hävdar att ett 

flertal fotografier måste analyseras och tolkas gemensamt av alla inom ett forskningsprojekt 

för att bilder ska kunna användas i ett vetenskapligt ändamål (Aspers, Fuehrer & Sverrisson 

2004, 14-15). I den egna tolkningen har vi både utgått från Bourdieus tradition som 

understryker vikten av att sätta bilden i relation till samhällskontexten likväl som från den 

senare traditionen vilken poängterar att en större mängd bilder bör analyseras av flera forskare 

för att anses vetenskaplig.  

 

3.3 Hur normer och roller skapas och efterlevs  

Alla människor är enskilda individer som handlar var och en för sig men alla är också del av 

en eller flera grupper. Som medlem i en viss grupp förväntas individen att handla och 

uppträda på ett specifikt sätt i enlighet med de förväntningar som finns för den i gruppen 

innehavda positionen (Trost & Levin 2010, 163-165). De positioner vi innehar kan vara av två 

typer: tilldelade och förvärvade. Vi tilldelas ett kön, en hudfärg och en ålder medan vi 

förvärvar positioner som vårt yrke, vår plats i en förening eller i en viss social grupp (Trost 

1967, 105). När ett agerande på en viss position har pågått under lång tid kan detta agerande 

anses ha institutionaliserats (Berger & Luckmann 1998). Det fortsätter då att upprepas av 

andra individer på samma position i efterföljande generationer och beteendet har kommit att 

bli en norm (Trost 1967, 105).  

   

När en individ, medvetet eller omedvetet, blir varse en viss positions förväntningar skapas en 

process inom hen vilken kan förklaras genom att individen antar en roll. Varje roll har ett 

antal dimensioner, däribland viktighetsdimensionen (Trost 1967, 104). Den anger hur viktigt 

det är att ett förväntat beteende eller en förväntad handling verkligen sker. Den anger också 

hur utförandet av de förväntade beteendena och handlingarna belönas och att ett beteende 

eller handlande som strider mot förväntningarna straffas i det sociala sammanhang som rollen 

återfinns i (Trost 1967, 104). Det som sker när rollen är antagen är att individen antingen 

handlar utefter eller i motsats till förväntningarna (Trost & Levin 2010, 163-165). Individen 
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väljer således att antingen följa normen, eller bryta den. Strävan efter att passa in och följa 

normerna är högre ju synligare den sociala kontexten är för andra vilket leder till att en högt 

uppsatt yrkesman har mer att vinna på att ha ett oansenligt rykte inom sin yrkesroll än i sitt 

vardagsliv där hen har möjlighet att vara mer fri till sitt sätt. En individ som följer de normer 

vilka kopplas ihop med yrkesrollen agerar alltså enligt detta synsätt på “rätt” sätt utifrån sin 

yrkesroll (Therborn 1993, 8; Goffman 2014, 38).  

   

Tendensen att göra som andra inom samma sociala kontext redan gör kan förklaras med hjälp 

av Sara Ahmeds begrepp linjer. Ahmeds sociologi tillhör egentligen den fenomenologiska 

inriktningen men begreppet är här tolkat utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 

Ahmed beskriver linjerna som vägar. Det finns olika vägar, men mest troligt är att vi väljer 

den väg som redan följs av andra. När vi gör det håller vi oss på linjen (”in line”) och följer de 

instruktioner (”directions”) som hör linjen till vilket under livets gång kommer leda oss till 

olika händelser och platser (Ahmed 2006, 15-17). Linjerna upprätthålls genom att de är 

performativa vilket innebär att de skapas tack vare att vi upprepat följer normer som 

innefattas i linjerna samtidigt som vi väljer att följa linjerna och därmed de normer som 

skapat linjen (Ahmed 2006, 16). Performativiteten gäller också könsnormer vilket Judith 

Butler förklarar genom att vi i vår strävan att leva upp till föreställningen om genus agerar 

utefter genusnormen med våra kroppar och upprätthåller på det sättet könsnormen (Butler 

1990, 17;22-23). Om någon frångår normen kan det uppfattas som att individen går utanför 

linjen vilket Ahmed benämner ”out of line”. En sådan handling kan medföra att hela 

omvärlden uppfattas som felaktig när individen utifrån sitt avvikande börjar ifrågasätta även 

andra normer (Ahmed 2006, 66-67). Ett exempel på detta är när kvinnor för första gången 

började bära byxor, vilket ansågs frångå kvinnonormen och därmed sågs som 

uppseendeväckande (Jacobson 1994, 30).  

De teoretiska begreppen kring normer och roller kommer i analysen användas för att förklara 

hur vissa av de egenskaper som framkommit i bilderna kan förknippas med en specifik 

yrkesroll samt vad som kan visa på att en norm reproduceras eller förändras.  
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3.4 Framträdanden och roller  

Goffman behandlar växelspelet inom den mänskliga interaktionen genom att skriva om 

ageranden och framträdanden. Ett framträdande skapas när en individ spelar en roll framför 

en publik. Aktören förutsätter att publiken (observatörerna) tar framträdandet och intrycket 

det ger på allvar. Framträdandet förkroppsligar också givna normer som finns på platsen där 

det framförs (Goffman 2014, 25; 97-98). I framträdandet kan olika knep användas för att 

gestalta normer. Ett sätt som enligt Goffman kan användas för att porträttera kvinnans 

underlägsenhet gentemot mannen är feminine touch (Goffman 1979, 29-31). Genom att röra 

sig själv eller objekt på ett närmast sensuellt sätt ges kvinnan mjukare värden som inte är 

förknippade med en ledarroll. Rollen som ledare tillskrivs istället mannen i sammanhanget.   

  

Ett framträdande som sker på en allmän plats sker i Goffmans termer i den främre regionen. 

Detta begrepp kan jämföras med bakre regionen som innebär en mer intim plats såsom ett 

hem (Goffman 2014, 97-98;101-102). Bakgrunden i ett framträdande beskrivs av Goffman 

med begreppet inramning. I hans mening innefattar inramningen allt som figurerar i 

bakgrunden så som möbler eller andra objekt. Även kompositionen av dessa är av vikt. I 

framträdandet återfinns också det av Goffman myntade begreppet personlig fasad som syftar 

till de detaljer som snarare är förknippade med aktören personligen och inte med miljön i 

vilken framträdandet äger rum. Den personliga fasaden innefattar bland annat kön, ålder, 

kläder, hållning och ansiktsuttryck. Dessa är attribut vilka aktören tar med sig även när 

framträdandet är slut och inramningen byts ut (Goffman 2014, 29-30). Dessa begrepp ger 

möjliga förklaringar till hur enskilda detaljer bidrar till att ett helhetsintryck av en bild uppstår 

samt hur detaljerna är avgörande i frågan om vilket budskap bilden förmedlar. 

3.5 Kläders symbolism och förhandlingspotential  

Enligt Mead är en signifikant symbol något som ger upphov till samma reaktion eller handling 

hos en annan individ som hos en själv (Mead 1976, 69-70; Davis 1982, 118). Med andra ord 

ska den signifikanta symbolen inneha samma mening för samtliga individer i en interaktion 

vilket även ska generera samma handlingsmönster. De allra flesta symboler tar sig uttryck i 

verbal form men även konstnärliga uttryck såsom klädsel ska enligt Davis kunna räknas som 

signifikanta symboler (Davis 1982, 118). Exempelvis kavajen, som traditionellt sett är ett 

manligt plagg, ses som en signifikant symbol då den innehar en särskild betydelse i vissa 
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arbetsrelaterade sammanhang där den inger makt. När flera individer tillskriver samma 

mening till ett visst klädesplagg eller en typ av klädsel leder det till ett särskilt bemötande och 

handlande gentemot individen som bär kläderna (Paff Ogle & Damhorst 1999, 80). I fallet 

med kavajen behandlas då individer som bär plagget med en särskild respekt passande den 

signalering av makt som klädseln skapar.  

  

På arbetsmarknaden är medvetenhet kring kläder närmast oundviklig då en stor del av 

intrycksstyrningen sker genom det visuella. Detta ger upphov till appearance management 

vilket innebär en aktiv process där identiteten skapas med hjälp av kläder och andra visuella 

uttryck som smycken eller hårfärg (Kaiser, Nagasawa & Hutton 1991, 170-172). Enligt detta 

symboliskt interaktionistiska tankesätt måste en gemensam tolkning för hur en viss klädsel 

ska bemötas skapas genom en social förhandling. Det som ska förhandlas fram är mer explicit 

vilka kläder och visuella uttryck som är passande för den sociala kontext inom vilken 

individen vistas. I vardagslivet sker en icke verbal typ av förhandling som innebär att 

individer noterar andras klädsel samt den sociala kontext inom vilken den bärs (Kaiser, 

Nagasawa & Hutton 1991, 176-179). Detta leder sedermera till att en viss typ av klädsel blir 

norm inom en särskilt social kontext som exempelvis en arbetsplats (Kaiser, Nagasawa & 

Hutton 1991, 180).  

3.6 Bevarande och förändring av normer  

Precis som att nya normer kan växa fram så kan de redan etablerade normerna också 

förändras. Pierre Bourdieu ger i sina teorier om habitus och sociala fält en övergripande bild 

av hur reproduktion och förändring av normer är möjlig i de fall normen är välkänd för 

individen i fråga (Bourdieu 1995, 58). Inledningsvis beskrivs Habitus vilket i analysen 

kommer användas för att söka förklaringar till hur normer och roller tar sig fysiska uttryck 

samt hur gester eller företeelser tolkas av en iakttagare. Habitus kan förklaras som ett 

praktiskt tankemönster som utvecklas genom social och kulturell inlärning vilken sedan 

inverkar på hur en människa agerar (Bourdieu 1995, 37-38). Habitus utvecklas inom en social 

grupp utifrån de förutsättningar och praktiker som existerar där vilket förklarar hur det 

kommer sig att liknande intressen, beteenden och reaktioner tenderar att förekomma inom 

specifika grupper. Dessa mönster blir därför till något som särskiljer gruppen från andra och 

inverkar på de val och tolkningar som en individ gör (Bourdieu 1995, 15–19). Habitus kan på 

så sätt också föras samman med Simmels tankar om att vårt interagerande hela tiden sker 
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genom ett utbyte. Det är inte bara ett utbyte av ord utan också av handlingar i samspelet 

mellan människor (Simmel 1971, 48–49; 58-60). I utbytet pågår ett ständigt beräknande av 

vilka effekter en handling kommer att få och vilka handlingar som på bästa sätt leder till det 

vi vill uppnå. Utifrån vår socialisation och vårt habitus bedömer vi vilken mening en handling 

har och hur mycket det är värt att uppoffra för att nå ett visst resultat (Bourdieu 1993, 250). 

Detta blir till ett samspel mellan habitus och sociala fält där det sociala fältet inverkar på hur 

habitus formas. Habitus påverkar i sin tur möjligheten att positionera sig inom det sociala 

fältet (Bourdieu 1995, 18-29).    

 

Känslan för hur vi ska agera och uppträda i givna situationer kan liknas vid de 

handlingsmönster som innefattas i Ahmeds begrepp linjer. Linjerna och normerna vi följer 

påverkar en mängd handlingar i våra liv, däribland hur vårt tilldelade kön styr oss in på olika 

vägar. Kön markerar vad en kropp gör och kan komma att göra, vad kroppar ”do do” och vad 

kroppar ”can do”. Dock behöver inte könet ses som en begränsning, vi kan välja att 

omorientera oss och ta upp plats som inte är tänkt för just vår kropp. Vi omorienterar då inte 

bara vår egen kropp utan också den plats vår kropp upptar (Ahmed 2006, 60-61). Återigen 

kan exemplet med kvinnor och byxor vara användbart då det är ett exempel på något som 

varit del av omorienteringen kring vad kvinnor tillåts göra (Jacobson, 1994, 30).  

   

De sociala fält eller sociala rum som Bourdieu använder sig av i sin förklaringsmodell är 

uppbyggda av relationer. Dels är det relationen mellan de människor som agerar inom fältet 

och dels är det relationen mellan de olika kapital de förhandlar med (Bourdieu 1993, 258). 

Kapital syftar här till de konkreta eller abstrakta tillgångar som en individ besitter och kan 

vara av olika slag såsom ekonomiskt (till exempel pengar och egendomar) eller kulturellt (hög 

utbildning, konstnärliga tillgångar eller liknande) (Bourdieu 1993, 269-271). Det totala 

kapital som en människa besitter är vad som placerar hen inom ett visst fält eller uttryckt med 

andra ord inom en viss samhällsklass. Hur de olika varianterna av kapital sedan är fördelade 

hos den enskilde individen är i sin tur vad som ger hen dennes specifika position inom det 

aktuella fältet. Ett fält kan exempelvis vara företagsledarnas fält där det kapital som 

eftersträvas kan vara ett symboliskt kapital i form av förmågan att rekrytera vissa tjänstemän. 

Symboliskt kapital är beroende av vilka kapital som efterfrågas inom det specifika fältet 

(Bourdieu 1995, 97). Det kan vara hantverksskicklighet inom ett arbetaryrke, ledarförmåga 

inom ett annat och förmågan att kommunicera med en mängd olika individer inom ett tredje.  

   



  15 

Vissa former av tillgångar efterfrågas mer inom ett fält än i ett annat och förmågan att 

förhandla med eller visa upp dessa tillgångar förflyttar individen inom fältet (Bourdieu 1993, 

269-273). Varje socialt fält är enligt Bourdieu ett slagfält där deltagarna kämpar om att 

positionera sig så högt upp i fältet som möjligt. Den verklighet och den status som en individ 

upplever sig ha består enligt Bourdieu av de skillnader som existerar mellan de olika 

individerna och deras kapital och förändras hela tiden utifrån hur det aktuella kapitalet 

värderas (Bourdieu 1995, 16; 23). Även fast det är möjligt sker få förflyttningar från ett fält, 

en klass, till en annan. Detta sker främst om en form av kapital kan omvandlas till en annan. 

Istället används kapitalet främst till att reproducera positionen inom det egna fältet och i den 

mån det är möjligt att klättra inom detsamma (Bourdieu 1993, 286-288). Teorin om de sociala 

fälten och de kapital som där förhandlas med ger i denna uppsats en grund för analysen av hur 

vissa egenskaper framställs som viktigare inom en inkomstgrupp än inom en annan.  

 

  

4. Metod och material  

Metodkapitlet kommer delas in i de fyra huvuddelarna Metod, Material, Etiska överväganden 

och Avgränsning. Till en början kommer de valda analysmetoderna att beskrivas i Metod. 

Därefter följer Material som redogör för de fackliga tidskrifter vilka utgör empirin samt det 

urval som gjorts. Avslutningsvis redogörs för etiska överväganden och avgränsningar i varsitt 

respektive avsnitt. 

4.1 Metod  

Utifrån syftet att studera hur normer och yrkesstatus inverkar på hur kvinnor fotograferas 

utfördes en visuell studie. Metod inleds med en beskrivning av de båda analysmetoderna, 

innehållsanalys och ikonologisk bildanalys. Avsnittet om ikonologisk bildanalys ger också en 

beskrivning till det använda kodschemat och hur detta utformats.  

4.1.1 Analysmetoder  

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen ses texten ofta som ett system inom vilket 

enskilda meningar och ord kan analyseras separat för att hitta underliggande budskap och 

betydelser. Även bilder kan ses som ett självrefererande system som går att analysera helt 

separerat från texten (Bohnsack 2009, 297–298). Till att börja med sker då en allmän tolkning 
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av bilden där iakttagaren registrerar vad som händer på bilden i form av föremål, rörelser och 

miner. Efter det följer en ikonologisk tolkning som svarar mot frågan om vad det iakttagna 

representerar (Bohnsack 2009, 300). I uppsatsen sker denna tvåstegstolkning genom två olika 

analysmetoder. Den första mer grundläggande tolkningen där exempelvis föremål i bilden, 

positionering och val av plats ingår har genomförts genom en innehållsanalys. Sedan skedde 

en mer ingående tolkning där den ikonologiska bildanalysmetoden låg till grund.  

Nedan beskrivs i tur och ordning de båda analysmetoderna.  

4.1.1.1 Innehållsanalys  

Innehållsanalys syftar ofta till en kvantitativ form av analys där företeelser mäts och räknas 

men det kan också syfta till en kvalitativ analys där en kvantifiering behöver kompletteras av 

en mer komplex tolkning (Boréus & Bergström 2012, 50-51). Här har en kvalitativ 

innehållsanalys tillämpats vilket innebär att analysen inneburit mer avancerade tolkningar och 

bedömningar av de studerade bilderna än en rent kvantitativ analys. Kvantitativa element 

förekommer när det gäller presentationen av vissa företeelser i materialet. Dock har analysen 

även gällande dessa element varit av kvalitativ art och kvantifieringen har således skett i 

efterhand. Bildmaterial har länge varit föremål för innehållsanalys och fungerar lika bra som 

textmaterial (Rosengren & Arvidsson 2002, 362; Denscombe 2016, 392). Den kvalitativa 

innehållsanalysen passar väl in på bilder då materialet i sig är väldigt komplext och därför 

kräver mer komplexa tolkningar än vad en kvantitativ analys inneburit.  

   

Analysen har genomgående skett manuellt och gemensamt av båda uppsatsskrivarna. 

Fördelen med manuell kodning är att än mer komplexa analyser kan utföras än om ett 

datorprogram genomför kodningen (Bergström & Boréus 2012, 51). När flera kodare deltar i 

processen är det viktigt att säkerställa intersubjektiviteten, det vill säga att alla kodare 

använder sig av kodschemat på samma sätt. Här har detta problem undvikits genom att all 

kodning har skett av båda kodarna gemensamt (Bergström & Boréus 2012, 57). Den 

mänskliga faktorn utgör ibland ett problem när det kommer till manuell kodning. Detta 

eftersom att analysarbetet kan skifta från gång till gång som det utförs och resultatet av den 

anledningen kan komma att skilja sig åt (Bergström & Boréus 2012, 56). I syfte att 

undkomma denna problematik har delar av materialet efterhand kodats om då företeelser som 

från början inte noterades efterhand kom att verka intressanta. Under analysarbetets gång har 

också tidigare genomförda kodningar noggrant lästs igenom för att säkerställa att 

kodningsarbetet varit konsekvent.  
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Då studiens syfte handlar om att se hur kvinnor fotograferas i egenskap av sin yrkesroll och 

hur dessa framställningar skiljer sig åt beroende på hur inflytelserik yrkespositionen är passar 

innehållsanalys bra. Innehållsanalys lämpar sig väl när större material ska studeras och 

jämföras (Bergström & Boréus 2012, 87), dit vårt material bestående av 93 bilder kan räknas. 

Då en del av jämförelsen mellan olika yrkespositioner ligger i att urskilja vilka normativa 

egenskaper som framställs i bilderna blev en del av analysen även fokuserad kring normer och 

värderingar vilka också är kompatibla med innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012, 53; 

Denscombe 2016, 393).  

 

4.1.1.2 Ikonologisk bildanalys  

Med utgångspunkt i den ikonologiska bildanalysmetoden utformades ett kodschema vilket 

användes för att koda och tolka bilderna. Ikonologin har som grundtanke att en bild bär på ett 

budskap och en mening. I gravt förenklad form har analysmetoden tre steg (Eriksson, Y. 

2009, 67):  

1. Beskrivning av bilden  

2. Analys av bilden  

3. Tolkning av bilden  

   

I enlighet med dessa tre steg handlar ikonologin om att gå från den primära och ”naturliga” 

betydelsen vidare till den sekundära och konventionella till att slutligen göra en tolkning av 

bilden för att upptäcka dess ”inre betydelse” (Cornell et. al. 1988, 176-177). Den kodning och 

analys som genomförts har främst varit av kvalitativ art. Dock har vissa av kodschemats 

punkter sedermera kommit att kvantifieras för att tydliggöra vissa fenomen i uppsatsens 

resultatdel. De kvantifierade delarna är de som framkommit genom innehållsanalysen vilken 

motsvaras av kodschemats första del: Beskrivning av bilden. Härefter presenteras kodschemat 

i sin helhet. 
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1. Beskrivning av bilden 

1.1 Kvinna - Inte kvinna 
1.2 Ensam - I sällskap 

1.3 Positionering och eventuell syssla 

1.4 Arbetskläder - Inte arbetskläder 
1.5 Verkar bilden arrangerad eller ej? 

1.6 Vilka arbetsrelaterade föremål syns i bild? 
1.7 Vad finns i bakgrunden? 

1.8 Förekommer feminine touch i bilden? 

2. Analys av bilden 
2.1 Hur samspelar text och bild? 

2.2 Förekommer retoriska grepp? 
2.3 Vad är bildens syfte? 

3. Tolkning av bilden 

3.1 Vilken är den inre kontexten? 
3.2 Vilken är den yttre kontexten? 

3.3 Korrelerar kontexterna med varandra?   

 

Yvonne Eriksson skriver i sin bok Bildens tysta budskap att en tolkning av en bild innebär att 

bilden sätts in i sin eller sina kontexter (Eriksson, Y. 2009, 67). I det utarbetade kodschemats 

tredje del återfinns frågorna Vilken är den inre kontexten? respektive Vilken är den yttre 

kontexten? Den inre kontexten kan beskrivas som bildens olika delar och hur dessa förhåller 

sig till varandra. Delarna kan vara bakgrunden, inramning eller hur individen positioneras. 

Dessa kan exempelvis kontrastera varandra eller fungera som komplement. Den yttre 

kontexten handlar inte så mycket om bilden i sig som om den sociala och “fysiska” kontext 

den befinner sig i. I vårt fall med tidskrifter blir reportaget och dess tema en yttre kontext. 

Precis som med den inre kontexten är begrepp som kontrast och motsats av vikt även när det 

kommer till den yttre kontexten (Bergström 1999, 120). Kontraster kan stärka eller motsäga 

varandra och därmed skapa en effekt (Bohnsack 2009, 310-315). Kodschemat har även en 

analyspunkt som lyder Korrelerar kontexterna med varandra? I sammanhanget innebär 

kontexternas korrelation detsamma som deras överenstämmelse med varandra, det vill säga 

om de ämnen och intryck som framkommer i de respektive kontexterna är de samma eller 

inte. Ett klargörande görs här för att begreppet inte ska förväxlas med den statistiska termen 

korrelationsanalys. Avgörande för intrycket av en bild är det perspektiv den är fotograferad 

från. När en person avbildas ovanifrån får detta individen att framstå som underlägsen eller 

sårbar. När fotografiet är taget rakt framifrån kallas perspektivet för neutralt vilket även ger en 

neutral eller förutsättningslös tolkning av bilden och den fotograferade individen med 

avseende på makt och inflytande. I det fall någon porträtteras med ett perspektiv underifrån 
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ger detta en uppfattning av personen som överlägsen eller mer kraftfull/inflytelserik (Carlsson 

& Koppfeldt 2008, 21).  

   

Ytterligare ett begrepp ur kodschemat som kräver en definition är begreppet retoriska grepp. I 

vår studie syftar detta begrepp till att finna metaforer och metonymi samt andra estetiska knep 

så som ljussättning och perspektiv från vilket bilden är tagen (Karlsson, Hansson & Z  

Nordström 2005, 168). Metafor betyder enligt Svenska Akademins ordlista “bildligt uttryck” 

(SAOL 22/3 2018) och innebär i vår kontext yttringar i bild som innehar en annan betydelse 

än den uppenbara. En metonymi är “ett uttryck som innebär utbyte av beteckning” (SAOL 

22/3 2018) och avser ett ord eller i vårt fall med bilder ett element i bilden som används för 

att representera något annat. Efter att en förstudie genomförts lades en fråga om feminine 

touch in i kodschemats första del: beskrivning av bilden. Feminine touch beskrivs av Goffman 

som ett slags onaturligt rörande eller snuddande av objekt som inte kan klassificeras som att 

personen håller eller griper tag i något. Inom detta tema inbegrips även ansikten som  

antingen rör ett annat ansikte eller ett föremål samt “self-touching” som exempelvis att 

vidröra sitt eget ansikte eller hals. I Goffmans mening är feminine touch ett sätt att framställa 

kvinnans mjukare värden och underlägsenhet (Goffman 1979, 29-31).  

4.2 Material  

Redogörelsen för uppsatsens material sker med utgångspunkt i fyra underrubriker, Bilder i 

fackliga tidskrifter, Materialinsamling och urval, Förstudie samt Materialets validitet och 

tillförlitlighet. De två första avsnitten ger en beskrivning av vilka val som lett fram till det 

utvalda materialet samt motiverar varför dessa val har gjorts. Det tredje avsnittet redogör för 

den förstudie som genomfördes och vilka modifieringar i kodschemat som följde därav. Det 

fjärde och sista avsnittet behandlar slutligen det valda materialets tillförlitlighet vilket är 

avgörande för möjligheten att dra relevanta slutsatser utifrån resultaten. 

 

4.2.1 Bilder i fackliga tidskrifter  

Den empiri uppsatsen bygger på består av bilder tillhörande intervjureportage i utvalda 

fackliga tidskrifter. Begreppet fackliga tidskrifter syftar här till de tidskrifter som ges ut av 

fackförbund vilka främst distribueras till dess medlemmar. Bilderna är hämtade ur tidskrifter 

med likartad agenda i mening att få ett jämförbart material. Att tidskrifterna har en likartad 

agenda innebär här att de alla bedriver ett aktivt arbete för en ökad jämställdhet på 
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arbetsmarknaden (Handelsanställdas förbund 2016; Kommunal 2016; Ledarna 2014; 

Lärarförbundet 2018; Sveriges Läkarförbund 2016; Vårdförbundet 2017). Detta gör även att 

tidskrifterna blir extra intressanta att studera då de enligt egen policy inte borde göra någon 

skillnad på kön eller individer med olika yrkesstatus.  

   

Reportagen tillhörande de studerade bilderna har alla ett fokus på den intervjuade individens 

yrke och yrkesroll vilket passar studiens syfte som handlar om hur kvinnor porträtteras i 

egenskap av deras yrkesroll och huruvida variationen i framställningen kan härledas till 

yrkesstatus eller kön. Trots att huvudfokus i studien ligger i porträtteringen av kvinnor har en 

referensgrupp av fotografier föreställande män använts i jämförande syfte. Begreppet 

referensgrupp avser i denna uppsats en mindre grupp studieobjekt vilkens funktion är att 

skapa grund för jämförelser med huvudgruppen. Detta för att möjliggöra en analys av 

huruvida de normer som framkommer är beroende av yrkesstatus eller av kön. Kön definieras 

här som man och kvinna utifrån vilket pronomen som används i texten tillhörande respektive 

bild. För vår uppsats har denna enkla indelning gjorts då en annan indelning inte passar vårt 

syfte som just är att studera framställningen av kvinnor.  

   

Valet av fackliga tidskrifter är tänkta att representera tre olika inkomstgrupper; högavlönade-, 

medelavlönade- och lågavlönade yrken. Underlaget för grupperingen är hämtat från 

Statistiska Centralbyråns statistik över medelinkomst och den inkomstförsäkring som ges 

inom respektive fackförbund (Statistiska Centralbyrån 9/2 2018; fackforbunden.se 22/3 

2018). Inkomstgrupperingen stöds även av tidigare forsknings kring yrkesstatus som visat på 

att yrken med hög lön innebär hög status och att yrken med lägre lön har en lägre status 

(Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009). Förhoppningen var att kunna hitta representanter 

både för yrken med olika grader av yrkesstatus men också för olika positioner inom samma 

yrkesområde. Nedan presenteras de valda fackliga tidskrifterna:  

   

Högavlönade yrken - Inkomstgrupp 1  

Chef - Ledarna  

Läkartidningen - Sveriges Läkarförbund    

   

Medelavlönade yrken - Inkomstgrupp 2  

Vårdfokus -  Vårdförbundet  

Lärarnas tidning - Lärarförbundet  
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Lågavlönade yrken - Inkomstgrupp 3  

Kommunalarbetaren - Fackförbundet Kommunal  

Handelsnytt - Handelsanställdas förbund  

   

Studien har uteslutande innefattat tryckta papperstidningar trots att en stor del av innehållet 

finns tillgängligt via internet. Eftersom forskningsintresset ligger i att se hur kvinnor 

framställs i nutiden och inte ur ett historiskt perspektiv har årgångarna 2016 och 2017 valts ut. 

Den nuvarande årgången 2018 har valts bort av den enkla anledningen att den vid tidpunkten 

för uppsatsskrivandet enbart bestod av några enstaka nummer.  

   

Då en del av de studerade fotografierna kommer att presenteras i avbildad form i uppsatsens 

resultatavsnitt är det här relevant att presentera citaträtten samt de undantag i denna rätt som 

avbildningen av bilderna bygger på. Citaträtten är en del av upphovsrätten och innebär ”rätt 

att citera ur offentliga verk” vilket egentligen inte inbegriper konstverk eller bilder. Undantag 

finns dock gällande konstverk, bland vilka fotografier inräknas. Dessa får återges om det sker 

i form av en avbildning såsom en målning eller ett fotografi (Popa 2017, 64-65). Den 

avbildning som här genomförts är att de publicerade bilderna fotograferats i sitt sammanhang 

(reportaget) och det är dessa fotografier som finns presenterade i resultatavsnittet. En sådan 

typ av avbildning är godkänd så länge den presenteras i anslutning till en vetenskaplig text 

vilken ska stå i fokus (Popa 2017, 65). Eftersom bilderna här endast används för att upplysa 

om vissa företeelser och fenomen som framkommit under studien medför det inga 

upphovsrättsliga hinder. I vetenskapliga framställningar får avbildningen ske både i analog 

och digital form vilket möjliggör en publicering av uppsatsen på internet (Popa 2017, 65).  

   

4.2.2 Materialinsamling och urval  

Det går att beskriva insamlingsproceduren som en tvåstegsprocess där det första steget var 

valet av vilka årgångar av tidskrifterna som skulle användas. Efter att årgångarna 2016 och 

2017 valts granskades tidskrifternas uppbyggnad för att få en överblick över urvalet av 

relevanta fotografier. Det andra steget blev således att välja vilken slags bild som skulle 

användas. Valet föll på ett reportageavsnitt där individer i de flesta fall intervjuades med 

fokus på deras yrke och yrkesliv. Sådana avsnitt förekom, trots olika benämningar och något 

olika utformning, i alla tidskrifter som valts ut för uppsatsen. I de fall reportaget bestod av 

flertalet bilder valdes en bild ut, oftast den först förekommande. I det enda undantaget som 
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skedde berodde detta på att den första bilden inte visade den person som reportaget 

behandlade.  

  

Härefter presenteras en tabell över antal publicerade nummer per år och antal använda bilder 

per tidskrift.  

 

Tabell 1. Materialets fördelning.  

Tidskrift  Antal 

nummer - 

2016 & 2017  

Antal 

analyserade 

nummer  

Antal bilder 

föreställande 

kvinnor  

Antal bilder 

föreställande 

män  

Chef  22  16  13  3  

Läkartidningen  70  19  15  4  

Vårdfokus  22  14  12  2  

Lärarnas tidning  32  15  12  3  

Kommunalarbetaren  40  18  14  4  

Handelsnytt  18  11  9  2  

Totalt     93 (100%)  75 (80,6%)  18 (19,4%)   

  

En fullständig lista över de använda numren i respektive tidskrift återfinns i bifogad bilaga 1. 

De aktuella fackliga tidskrifterna valdes utan tanke på hur många nummer årsupplagan består 

av, vilket visas i tabellen ovan. Till analysen har alla fotografier av kvinnor som uppfyller de 

ovan nämnda kriterierna angående reportagets fokus på yrket använts. Enligt samma princip 

har i de flesta fall alla bilder av män använts som referensgrupp. Undantaget har varit vid de 

tillfällen referensgruppen av män har varit för stor. Ett medvetet urval har då gjorts för att 

kunna synliggöra både observerade likheter och olikheter. Totalt analyserades 93 bilder varav 

75 på kvinnor och 18 på män. Det fanns två anledningar till att vissa nummer helt valdes bort; 

den första var att reportaget hade ett annat syfte än att behandla intervjupersonens yrke eller 

yrkesliv och den andra var att inget reportage förekom. Samstämmigheten i antalet 

analyserade nummer som visas i listan ovan har således varit en lyckosam slump till följd av 

att de flesta fackliga tidskrifter haft en klar dominans av kvinnor i sina reportage.  

Denna fördelning kom till vår vetskap efter att uppsatsens syfte fastslagits och inverkade inte 

på urvalet till huvudgrupp och referensgrupp vilka var fastställda sedan innan. Dominansen av 

kvinnor i reportagen kan höra samman med faktumet att fler kvinnor än män är fackligt 
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anslutna, både vad gäller arbetare och tjänstemän. Totalt sett är 73% av de arbetande 

kvinnorna fackligt anslutna medan motsvarande siffra för män är 67% (Larsson 2017, 2). 

Utifrån detta kan antas att kvinnor är den huvudsakliga målgruppen för de studerade 

tidskrifterna, vilket i sig är en anledning till att ha bilder föreställande kvinnor som 

huvudsakligt fokus.  

4.2.3 Förstudie  

I ett tidigt skede av uppsatsprocessen utfördes en förstudie av en av de sex valda fackliga 

tidskrifterna. Förhoppningen var att på så sätt skapa en bättre förståelse för det tänkta 

materialet samt kontrollera hur väl analysmetoden och kodschemat fungerade. Handelsnytt 

valdes ut av bekvämlighetsskäl genom att den var lättast att få tag på och de båda årgångarna 

av tidskriften analyserades kvalitativt enligt det kodschema som dittills hade utformats. 

Förstudien genomfördes för att testa och sedermera förbättra såväl forskningsfrågorna som 

den använda metoden samt för att kunna ta fram relevanta teoretiska begrepp (Aspers 2011, 

246). I en innehållsanalys är en förstudie viktig då den testar det analysinstrument som 

framtagits, det vill säga kodschemat. Visar sig kodschemat fungera som analysinstrument 

behöver inga ändringar genomföras, eventuella problem ska åtgärdas innan studien fortlöper 

(Boréus & Bergström 2012, 56).  

   

Frågeställningarna förstudien ämnade besvara var: Från vilka perspektiv/i vilka positioner 

fotograferas kvinnor för reportage i egenskap av deras yrkesroll? och Hur skiljer sig sättet 

kvinnor porträtteras beroende på vilken yrkesroll de har? Vissa intressanta fenomen som 

besvarade frågeställningarna framkom i resultatet. Bland annat förekommer en mycket ljusare 

och gladare färgskala i bilderna föreställande kvinnor än av de föreställande män. Bland de 

positioner inom arbete och samhälle som fanns representerade i förstudiens material kunde 

urskiljas att de individer som hade mer inflytande över sitt eget arbete eller en 

ledningsposition hade ansiktet och blicken vänd rakt mot kameran. En kvinna som stack ut 

avsevärt i det att hon har en mycket hög ställning bar dessutom kavaj. Efter att förstudien 

slutfördes bearbetades analysmetoden och kodschemat vilket resulterade i det ovan beskrivna 

tillägget av punkten Feminine touch. Punkten adderades till kodschemat då ett flertal bilder 

uppvisat fenomenet. Det kändes relevant att få fram av den anledningen att det verkade nära 

kopplat till den fotograferade individens yrkesstatus. Att kodschemat utvecklades var en 

naturlig del av dess framväxt då det vanliga är att ett kodschema grundas i såväl teori som 
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empiri (Aspers 2011, 18). Efter att tillägget genomförts analyserades bilderna i förstudien 

ytterligare en gång med hänsyn till den nytillkomna punkten.    

4.2.4 Materialets validitet och tillförlitlighet  

De utvalda tidskrifterna kan av flera anledningar sägas vara tillförlitliga i egenskap av just 

tidskrifter (Denscombe 2016, 327). Samtliga fackliga tidskrifter har funnits under en längre 

tidsperiod, ett förbund står bakom de respektive tidskrifterna och det är lätt att hitta 

information om medarbetare samt vilka reportrar och fotografer som ligger bakom artikeln.  

   

När dokumentära källor analyseras är det enligt Denscombe fyra kriterier som en student eller 

forskare behöver ta hänsyn till för att fastställa dokumentets validitet: autenticitet, 

representativitet, innebörd och trovärdighet. Autenticitet handlar om huruvida dokumentet är 

äkta och i den form som det ursprungligen publicerades i. Materialet som använts i denna 

studie är autentiskt genom att det är publicerat i en välkänd tidskrift och inte finns publicerat 

på annat håll vilket gör det ursprungligt. Autenticiteten stärks även av att vi valt att studera 

tryckta papperstidningar vilka till skillnad från webbpublikationer inte går att ändra efter 

publicering. Representativitet, som är det andra kriteriet, handlar om huruvida det behandlade 

dokumentet överhuvudtaget är en bra representation av det som studeras (Denscombe 2016, 

326). I denna studie uppnås detta genom att vi varit intresserade av att studera individer som i 

bild framställs i egenskap av sin yrkesroll vilket vi gjort genom att bilder tillhörande reportage 

om individers yrken valts ut. Fokus i undersökningen låg på studiet av hur kvinnor framställs, 

vilket underlättades av den höga andelen kvinnor på bilderna. Därmed kunde vi hålla oss till 

vårt huvudsakliga fokus och ursprungliga syfte trots det begränsade antalet tidskrifter som vi 

studerade.   

   

Begreppet innebörd avser dokumentets innehåll och om det är lätt att tyda eller kräver insikt i 

det underförstådda. Det fjärde och sista kriteriet, trovärdighet, handlar om dokumentets syfte, 

vem som skrev det och i vilket sammanhang det skrevs (Denscombe 2016, 326). Dessa båda 

kriterier är de som varit svårast att fastställa då bilder kan inneha budskap på många olika 

plan och tolkningen av bilden kan ha frångått bildens ursprungliga syfte eller tanken som låg 

bakom vid fotoögonblicket. Detta är dock inget hinder när det gäller tolkningen av bilder då 

meningen bilden förmedlar inte nödvändigtvis behöver överensstämma med det ursprungliga 

syftet för att vara av värde (Banks 2001, 21-22). Det fjärde kriteriets övriga delar är relativt 

lätta att undersöka då det går att se när bilderna publicerades och vem skribenten samt 
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fotografen är. Eftersom bilderna hör till reportage är det heller inget problem huruvida det 

som står är sanning eller ej då det enbart beskriver en individs subjektiva upplevelser och 

behandlas därefter.  

 

 4.3 Etiska överväganden  

Eftersom denna uppsats analyserar fotografier av privatpersoner i sin yrkesroll kan materialet 

framstå som känsligt ur en etisk synpunkt. Då de bilder som analyserats redan fanns 

offentliggjorda i form av publicerade tidskriftsnummer finns dock ingen egentlig problematik 

kring användandet av materialet. Alla som figurerar på bilderna har redan informerats om att 

de finns avbildade och citerade i ett sammanhang som är tillgängligt för allmänheten. Trots 

det har etiska reflektioner gjorts i relation till den typ av material som vi studerat. Exempelvis 

har vi valt att varken skriva ut namn eller yrkestitlar som kan kopplas till specifika individer i 

samband med presentationen av bilderna i uppsatsens resultatdel. Detta eftersom vi inte haft 

för avsikt att studera särskilda individer. Intresset har legat i tidskrifternas porträttering och de 

tendenser som kan finnas inom varje tidskrift och de inkomstgrupper de här representerar. 

Genom att utelämna namn på de porträtterade individerna hoppas vi att de personligen inte 

skall komma att kopplas ihop med de slutsatser som dras kring porträtteringen av dem. 

 

Enligt Vetenskapsrådets rekommendation kan det vara lämpligt att delge uppgiftslämnare och 

andra som berörs av de resultat som framkommer i forskningen (Vetenskapsrådet 2017). Då 

chefredaktören är den som har det yttersta ansvaret för vad som publiceras i en tidskrift kan 

dessa ses som uppgiftslämnaren hos de respektive tidskrifterna. I linje med Vetenskapsrådets 

rekommendation har vi haft kontakt med chefredaktörerna på samtliga tidskrifter och delgivit 

dem information om studien. Som tidigare nämnt har intresset legat i att se hur respektive 

tidskrifts framställning sett ut och inte hur enskilda individer porträtterats eller hur särskilda 

fotograferar arbetar. I ett annat sammanhang hade dessa båda kunnat ses som uppgiftslämnare 

men då tidskrifterna varit i fokus har vi valt att se chefredaktörerna som uppgiftslämnare. 

 

4.4 Avgränsning 

Bland de forskningsartiklar som redogjorts för i avsnittet om tidigare forskning återfinns 

studier vilka undersökt arbetsförhållanden och jämställdhet på arbetet över tid i syfte att 

analysera de förändringar som skett eller uteblivit. Vi har dock valt att bortse från detta för att 

istället fokusera på hur det ser ut i nutid, vi drar därför inga slutsatser kring huruvida 
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framställningen av kvinnor är mer eller mindre jämställd idag än historiskt. Den jämförelse 

som här genomförs är istället mellan tidskrifter från åren 2016 och 2017. På det viset går det 

att urskilja vilka framställningar av kvinnor som förekommer idag och hur de varierar mellan 

tidskrifterna. Vi har även valt att avgränsa studien till att innefatta svenska tidskrifter då vi var 

intresserade av att se om den jämställdhet som Sverige anses ha lyser igenom även i 

fotografier. Målsättningen att genom studien ifrågasätta jämställdhetens verkliga genomslag 

var även anledningen till att fackliga tidskrifter valdes ut. Dessa tidskrifter med fackförbund 

bakom sig vilka alla bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete sågs som ett bra material att testa 

denna målsättning mot. Då syftet är att se allmänna tendenser har fokus även lagts på hur 

större grupper av bilder kan tolkas gemensamt och de individuella berättelserna och de 

enskilda personernas känslor och erfarenheter har åsidosatts. Vi har valt att fokusera på 

yrkesstatus och till viss del på kön med målsättningen att kunna utesluta könets inverkan på 

framställningen. Således har ingen vikt lagts vid personernas ålder, etniskt ursprung, sexuella 

läggning eller andra tilldelade egenskaper som skulle kunna inverka på graden av 

jämställdhet.  

 

 

5. Resultat och analys 

Vi har genom innehållsanalys och ikonologisk bildanalys funnit ett antal intressanta teman 

som finns representerade i alla tidskrifter. Dessa teman har vi valt att kalla Inkomstgruppernas 

teman, Bildens direkta koppling till arbetet, Inflytande - I bild och på arbete, Kläder och 

smycken samt Inramning och bakgrund. Under respektive teman beskrivs de fynd som gjorts i 

materialet och förhållandet mellan de olika inkomstgrupperna och tidskrifterna samt om det 

förekommer en intressant skillnad mellan huvudgruppen kvinnor och referensgruppen män. 

Under denna del förklaras även fynden med hjälp av de teorier och den forskning som vi 

funnit relevant och som redogjorts för i kapitlen om tidigare forskning och teori.  

5.1 Inkomstgruppernas teman  

Under analysarbetet blev det uppenbart att varje tidskrift hade en viss prägel på sina 

respektive bilder. Dessa inbördes teman återkom i alla reportage och kommer här att 

redogöras för. Alla undersökta tidskrifter använder sig av flertalet fotografer, dock håller sig 
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samtliga till tidskrifternas respektive teman. Detta visar på att det inte är de enskilda 

fotografernas stil det är frågan om utan tidskrifternas. Att det förhåller sig så känns viktigt att 

påpeka dels för att det påverkar tillförlitligheten i de analyser vi gjort och dels för att 

poängtera att det är tidskrifternas sätt att avbilda kvinnor som vi är intresserade av, inte 

fotografernas.  

5.1.1 Inkomstgrupp 1 - Chef och Läkartidningen  

  
Bild 1 och 2: Chef. Exempel på tema inom inkomstgrupp 1. 

 

Tidskrifterna inom inkomstgrupp 1 uppvisar stora skillnader sinsemellan vad gäller teman och 

utformning. Tidningen Chef har en genomgående tendens att visa framgång i sina reportage. 

Det handlar om framgång på såväl det personliga planet som på det yrkesmässiga. Samtliga 

fotografier håller genomgående en hög kvalité, verkar genomarbetade och liknar porträtt. Här 

finns ett tydligt fokus på personen som uppnått denna framgång. Även i Läkartidningen 

beskrivs ofta framgång men på ett annat sätt och den privata och fysiska framgången framstår 

inte som lika viktig som den yrkesmässiga. Precis som i Chef är det i de flesta fall en närbild 

på den intervjuade personen som finns med men intrycket är helt annorlunda.   
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Bild 3 och 4: Läkartidningen. Exempel på tema inom inkomstgrupp 1.  

 

Det som i Läkartidningen står i fokus är genomgående textinnehållet. I de flesta fall behandlar 

texten resultatet av en forskning eller en beskrivning av en specialistkompetens inom 

läkaryrket. Intrycket av bilden är att den mest finns med för att ge läsaren ett ansikte på vem 

det är som uttalar sig. Detta intryck grundar sig delvis i att ett stort antal av bilderna är selfies 

(självporträtt tagna med mobiltelefon eller annan kamera) och håller därav en lägre kvalité. 

En annan grund för detta intryck är att flera av bilderna är hämtade från sammanhang som 

inte har något att göra med texten vilket vi inte funnit i några andra tidningar. Det framstår 

därför som att de symboliska kapital som förhandlas med i de grupper som porträtteras i Chef 

och Läkartidningen skiljer sig något åt. Framgången inom det egna yrkeslivet är förvisso 

viktig i bägge tidskrifter men ges olika utrymme. I Läkartidningen framstår inte detta som 

något att visa upp i bild till skillnad från i Chef. I Chef består det symboliska kapitalet inte 

enbart av yrkesframgångar utan kompletteras med individens personliga fasad som framställs 

i fotografiet. Den personliga fasaden utgörs bland annat av de kläder och övriga attribut den 

porträtterade individen bär i bild vilka blir del av kapitalet individen sedermera kan komma 

att förhandla med på det sociala fältet.   
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5.1.2 Inkomstgrupp 2 – Vårdfokus och Lärarnas tidning  

  
Bild 5 och 6: Vårdfokus. Bild 7 och 8: Lärarnas tidning. Exempel på tema inom inkomstgrupp 2. 

  

För båda tidskrifterna inom denna inkomstgrupp har det varit genomgående att reportagen 

syftat till att visa på den bredd som finns bland yrken och inriktningar inom respektive 

fackförbund. Bredden förmedlas genom att beskriva projekt, arbetssituation, yrkesinriktningar 

och olika nivåer inom de hierarkiska system som råder inom branscherna. Sammantaget är 

över 80% av bilderna (se s.33 Tabell 2) från inkomstgrupp 2 arrangerade, undantagen 

återfinns alla i Vårdfokus. Gemensamt för båda tidskrifterna är att de arrangerade bilderna 

tycks väl genomtänkta ur ett fotografiskt perspektiv. Det gäller exempelvis platsen bilden är 

tagen på och ljussättningen. Det är främst ljusa och färgrika bilder, i Lärarnas tidning 

förekommer två undantag. Dessa föreställer båda kvinnor på högt uppsatta positioner. Här 

framstår det kulturella kapitalet utbildning även vara det symboliska kapital som efterfrågas. 

Trots att bilderna påminner om varandra stilmässigt så läggs stor vikt vid att visa variationer 

inom yrkeslivet och specialiseringar inom utbildning. Bilderna bidrar till att placera 

individerna inom det sociala fältet men det framkommer ingen entydig norm om att en viss 

specialkunskap eller inriktning är högre värderad än andra. Vårdfokus skiljer sig från Lärarnas 

tidning i det avseendet att flera av de fotograferade personerna bär kläder med loggor 

och/eller namnskylt. Dessa loggor utgör exempel på symboler vilka påverkar hur en åskådare 

placerar individen inom det sociala fältet men som också fungerar som en symbol som kan 

visa på bredden inom branschen.  
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5.1.3 Inkomstgrupp 3 – Kommunalarbetaren och Handelsnytt  

  
Bild 9 och 10: Kommunalarbetaren. Bild 11 och 12: Handelsnytt. Exempel på tema inom inkomstgrupp 3. 

   

Ett genomgående tema för både Handelsnytt och Kommunalarbetarens reportagebilder är 

trivsel på arbetet och lyckade arbetsplatser. Kommunalarbetaren visar bilder av vad vi skulle 

vilja beskriva som samhällsnyttiga glada arbetare. Det är en slutsats vi drar av att de yrken 

som representeras har låg status i det svenska samhället men att bilderna visar glada, leende 

kvinnor som ofta har fotograferats mitt i eller med koppling till sitt arbete. De porträtterade 

männen ser däremot mer allvarliga ut med undantag av den man som arbetar som dagpappa 

och har fotograferats leende bland sina dagbarn (se bild 9). Tolkningarna stärks av den yttre 

kontexten samt textinnehållet där de intervjuade beskriver fördelar med arbetet och hur nöjda 

de är med sitt yrkesval. 16 av de totalt 18 bilderna från Kommunalarbetaren är tagna på 

arbetsplatsen och av dessa har 9 kodats som ej arrangerade vilket innebär att de visar en 

naturlig situation. Dessutom beskriver texterna många gånger hur bra individerna trivs med 

sitt arbete och lyckade projekt som de varit delaktiga i. Handelsnytt beskriver genom sina 

reportage ett yrke och vilka slags arbetsuppgifter eller svårigheter som det kan innebära. Detta 

skulle kunna ha sin grund i att Handelsanställdas förbund samlar ett flertal olika yrken som 

inte behöver ha så mycket gemensamt. I de flesta fall visar fotografiet personer som är mitt 

uppe i sitt arbete eller en bild som har arrangerats på arbetsplatsen. Detta medför att flertalet 

av de fotograferade personerna har blicken riktad mot sitt arbete och överlag tittar få in i 
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kameran. Det finns tre bilder som skiljer sig från övriga, två av dessa liknar mer porträttbilder 

och en skiljer sig på så vis att den är betydligt mer arrangerad än övriga (se s.39 bild 30).   

  

Inom detta sociala fält tycks individerna positionera sig genom ett symboliskt kapital 

bestående av arbetsförmåga och kunskap inom sitt yrke. Detta stämmer även överens med vad 

som visats i den tidigare forskningen om hur yrkesbeskrivningar av arbetaryrken till stor del 

efterfrågar fysisk arbetsförmåga. De undantag som finns, exempelvis dagpappan, visar 

individer som befinner sig utanför sina respektive linjer vilket innebär att de tar avsteg från 

normen. I fallet med dagpappan (bild 9), som antar en klassiskt kvinnlig roll, visar det ett 

exempel på en situation där en manlig kropp upptar plats som traditionellt kopplats till den 

kvinnliga kroppen och den linje som medföljer det kvinnliga könet. I Ahmeds termer sker då 

en omorientering av vilken plats som kan tas upp av vilken kropp. Detta framkommer även i 

forskningen om kön i moderna organisationer som visat att traditionellt kvinnliga värden som 

eftersöks hos män omvandlas till lika manliga värden. När könsnormerna och linjerna frångås 

kan det i slutändan tjäna som en möjlighet att förändra dessa permanent. Detta eftersom att 

könsnormerna och övriga linjer enbart upprätthålls genom performativitet, det vill säga att 

människor fortsätter att följa dem.   

   

5.2 Bildens direkta koppling till arbetet  

  
Bild 13 och 14: Chef. Bild 15: Vårdfokus. Bild 16: Kommunalarbetaren. Exempel på arrangerade bilder. 
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5.2.1 Vad är en arrangerad bild?  

Definitionen av en arrangerad bild är här ett fotografi där den som avbildas är medveten om 

att den fotograferas samt positioneras därefter. Positionen kan antingen vara vald av personen 

själv eller av fotografen. Enligt denna definition blir selfies en arrangerad bild på samma sätt 

som ett studiofotografi där fotografen ber fotoobjektet att sitta på ett visst sätt eller titta i en 

bestämd riktning. En icke arrangerad bild behöver inte innebära att fotografiet tas utan 

fotoobjektets vetskap utan endast att hen agerar som vanligt och utan regi. De bilder som 

kodats som ej arrangerade är de bilder som visar en person som är mitt uppe i ett arbete och 

som med kropp och blick fokuserar på detta istället för på kameran.  

5.2.2 Arrangerade bilder - På arbetsplatsen och utanför  

För alla tidskrifter, oavsett inkomstgrupp och status bland de yrken de representerar, är det 

genomgående en mycket hög andel av bilderna till reportagen som är arrangerade. Tabell 2 

visar den exakta fördelningen mellan de olika tidskrifterna men totalen på 82,5% ger en tydlig 

anvisning om att detta är det klart vanligaste upplägget. Vad som även framgår av tabellen är 

att det trots den genomgående höga andelen arrangerade fotografier ändå finns en skillnad 

mellan de olika inkomstgrupperna. De två tidskrifter som representerar inkomstgrupp 3 har en 

lägre andel arrangerade bilder.  

  
Bild 17: Kommunalarbetaren. Bild 18: Handelsnytt. Bild 19: Vårdfokus. Bild 20: Läkartidningen. Exempel på ej 

arrangerade bilder. 
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Tabell 2. Antal arrangerade bilder.  

Arrangerade bilder  Arrangerade  Ej arrangerade  

Chef  16/16 (100%)  0/16 (0%)  

Läkartidningen  18/19 (94,7%)  1/19 (5,3%)  

Totalt inkomstgrupp 1  34/35 (96,9%)  1/35 (3,1%)  

Vårdfokus  10/14 (71,4%)  4/14 (28,6%)  

Lärarnas tidning  15/15 (100%)  0/15 (0%)  

Totalt inkomstgrupp 2  25/29 (82,6%)  4/29 (17,4%)  

Kommunalarbetaren  9/18 (50%)  9/18 (50%)  

Handelsnytt  8/11 (72,7%)  3/11 (27,3%)  

Totalt inkomstgrupp 3  17/29 (58,6%)  12/29 (41,4%)  

Totalt alla 

inkomstgrupper  

76/93 

(82,5%)  

17/93 

(17,5%)  

 

 

Bland de arrangerade bilderna har sedan en uppdelning skett mellan de bilder som är 

arrangerade i arbetsmiljö och de som inte visar någon direkt koppling till det i reportaget 

beskrivna yrket. I detta fall har vi funnit det relevant att göra en jämförelse inte bara mellan de 

olika tidskrifterna utan även mellan huvudgruppen kvinnor och referensgruppen män. Tabell 3 

beskriver dessa båda förhållanden. Totalt sett är fler män än kvinnor porträtterade i sin 

arbetsmiljö. I inkomstgrupp 1 och 3 är dock siffrorna relativt lika mellan könen, vilket 

framgår av Tabell 3. Inkomstgrupp 2 uppvisar dock en tydlig skillnad. Även vad gäller 

arrangerade bilder finns en skillnad mellan de olika inkomstgrupperna i det att en högre andel 

av fotografierna totalt sett från Kommunalarbetaren och Handelsnytt (Inkomstgrupp 3) är 

arrangerade i arbetsmiljö.  
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Bild 21: Kommunalarbetaren. Exempel på bild som visar en verklig arbetssituation.  

  

 

 

 Tabell 3. Arrangerade bilder fotade på arbetsplats eller i arbetsmiljö.  

  

Tidskrift/  

Inkomstgrupp  

Kvinnor  Män  

Chef  1/13 (7,7%)  0/3 (0%)  

Läkartidningen  3/15 (20%)  1/4 (25%)  

Inkomstgrupp 1  4/28 (14,3%)  1/7 (14,2%)  

Vårdfokus  2/12 (16,7%  0/2 (0%)  

Lärarnas tidning  0/12 (0%)  2/3 (66,7%)  

Inkomstgrupp 2  2/24 (8,3%)  2/5 (40%)  

Kommunalarbetaren  4/14 (28,6%  1/4 (25%)  

Handelsnytt  4/9 (44,4%)  1/2 (50%)  

Inkomstgrupp 3  8/23 (34,8%)  2/6 (33,3%)  

Totalt alla 

inkomstgrupper  

14/75  

(18,7%)  

5/18  

(27,8%)  
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En uppdelning mellan tidskrift och kön har även gjorts vad gäller bilderna föreställande en 

faktisk arbetssituation. Med en faktisk arbetssituation menas de bilder som är tagna mitt under 

ett pågående arbete eller arrangerade så att de liknar en verklig arbetssituation. Precis som i 

Tabell 3 visar Tabell 4 att det både finns en skillnad mellan inkomstgrupp och kön. Skillnaden 

mellan kön förekommer även inom de respektive tidskrifterna. Könsskillnaden är mycket 

tydlig inom alla tre inkomstgrupper vilket framgår av Tabell 4 nedan. Även sett till materialet 

i sin helhet uppvisas denna skillnad då 33,3% av männen är fotograferade i en arbetssituation 

medan enbart 13,3 % av kvinnorna är det. Detta kan härledas till synen på kvinnan som den 

kompletterande arbetskraften vilkens arbete inte har samma vikt som en mans.   

 

Tabell 4. Bilder föreställande arbetssituation.  

Tidskrift/Inkomstgrupp  Kvinnor  Män   

Chef  0/13 (0%)  0/3 (0%)  

Läkartidningen  0/15 (0%)  1/4 (25%)  

Inkomstgrupp 1  0/28 (0%)  1/7 (14,2%)  

Vårdfokus  1/12 (8,3%)  1/2 (50%)  

Lärarnas tidning  0/12 (0%)  0/3 (0%)  

Inkomstgrupp 2  1/24 (4,2%)  1/5 (20%)  

Kommunalarbetaren  7/14 (50%  3/4 (75%  

Handelsnytt  2/9 (22,2%)  1/2 (50%)  

Inkomstgrupp 3  9/23 (39,1%)  4/6 (66,7%)  

Totalt alla  

inkomstgrupper     

10/75  

(13,3%)  

6/18  

(33,3%)  

  

  

Som tidigare nämnt är andelen arrangerade bilder högre bland bilderna tillhörande 

inkomstgrupp 1. I tidningen Chef är alla bilder arrangerade och utifrån vår definition av 

arrangerade bilder bidrar även alla selfies förekommande i Läkartidningen till detta resultat. 

Forskningen om arbetsförmedlingens platsannonser visar att de förmågor som eftersöks inom 

dessa yrken är de mentala förmågorna. Bilderna visar på personen som utan redskap eller 

arbetsplats i sig själv är tillräcklig för det arbete som hen förväntas göra och hen positionerar 

sig inom sitt fält genom att agera utifrån gruppens habitus.  

   



  36 

Vad gäller inkomstgrupp 2 illustreras denna av bilder som i de flesta fall är tydligt 

arrangerade (se bild 22). Detta kan delvis bero på att många av de intervjuade arbetar inom en 

verksamhet som inte alltid lämpar sig för fotografering eftersom det kan vara svårt att visa 

barn eller patienter på bild utan deras tillstånd. Gruppen befinner sig dock även på ett fält mitt 

emellan de bägge andra inkomstgrupperna vad det gäller yrkesstatus. Detta tar sig dels uttryck 

i bilderna genom att de inte visar så mycket av ett faktiskt arbete utan fokusera mer på 

individen. Detta kan utläsas som att det även här är de mentala förmågorna som är viktigare 

än den fysiska arbetsförmågan.   

  

  
Bild 22: Vårdfokus.  Exempel på tydligt arrangerad bild inom inkomstgrupp 2.   

  

I bägge tidskrifterna inom inkomstgrupp 3 ligger ett tydligt fokus på att visa det faktiska 

arbete som utförs. Detta går återigen i linje med den tidigare forskningen angående 

yrkesbeskrivningar. Det kan även förklaras genom att det symboliska kapital som värderas 

inom detta fält är förmågan att utföra ett arbete. Att fokusera på de aktivt arbetande 

individerna visar även tecken av Ahmeds teorier om hur människor instrueras av sin sociala 

omvärld. Instruktionerna bidrar till att ständigt återanpassa individen till de normer en person 

förväntas efterleva då hen antas vilja hålla sig längs en specifik linje. Arbetaren blir här 

medvetet eller omedvetet instruerad till att vara glad åt sitt arbete och att det konkreta 

resultatet av arbetet är viktigt att hålla fokus på. Arbetaren får inom det sociala fältet klart för 

sig vilka normer inom linjen som är de viktigaste och väljer att följa dessa för att på bästa sätt 
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passa in. Detta enligt viktighetsdimensionen som anger vilka förväntningar på en roll som är 

viktigast att följa för att upprätthålla rollen och vilka som inom det sociala fältet ges hårdast 

straff. Enligt Goffman är det viktigast att följa de normer som är mest öppna för andras 

granskning inom det sociala fältet, detta gör att arbetaren i det här fallet väljer att följa normer 

som är mest uppenbara.   

 

5.2.3 Bildens sammanhang  

  
Bild 23 och 24: Läkartidningen och Chef. Exempel på kvinnor med hög yrkesstatus på bilder som inte samspelar 

med texten. Bild 25 och 26: Kommunalarbetaren. Exempel på kvinnor med låg yrkesstatus på bilder som 

samspelar med texten.  

  

Tabell 5. Textens samspel med bilden i antal bilder och procent per inkomstgrupp.    

 Inkomstgrupp   Samspel med 

bilden   

Inkomstgrupp 1  12/35 (34,3%)  

Inkomstgrupp 2  16/29 (65,2%)  

Inkomstgrupp 3  23/29 (79,3%)  

Totalt  51/93 (54,8%)  

  

Resultatet visar att det finns en koppling mellan huruvida bilden är nära kopplat till arbetet 

och hur väl texten samspelar med bilden samt hur väl den inre och yttre kontexten korrelerar. 
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Bilder som visar en arbetsplats (oavsett om det är en verklig arbetssituation eller en 

arrangerad bild där arbetsplats eller arbetsrelaterade föremål visas) skapar en bättre 

helhetsbild som visar sig genom att bilden samspelar väl med texten samt att kontexterna 

korrelerar. De bilder som är tydligt arrangerade, oftast gällande både plats såväl som position, 

tillför ingenting till texten och blir som ett enskilt element i reportaget istället för att skapa en 

helhet med korrelerande kontexter. Detta är jämförbart med resultatet från tidskriften 

Vårdfokus som visade att bilden samspelade bättre med texten bland dem med lägre 

maktposition än bland dem med en högre. Resultatet visar också att det finns ett samband 

mellan de olika inkomstgrupperna och samspel mellan text och bild. I de fackliga tidskrifter 

som representerar inkomstgrupp 3 samspelar hela 79,3% av bilderna (23 av 29) med det ämne 

som behandlas i texten. I inkomstgrupp 2 har andelen bilder som samspelar med texten sjunkit 

till 65,2% (16 av 29). Tabell 5 visar att trenden fortsätter även vad gäller nästa inkomstgrupp, 

inkomstgrupp 1 där endast 34,3% (12 av 35) av bilderna uppvisar ett samband med 

textinnehållet i reportaget.   

5.3 Den visuella framställningen av inflytande  

  
Bild 27: Handelsnytt. Exempel på kvinna med lägre yrkesstatus och stort leende.  

Bild 28: Läkartidningen. Exempel på kvinna med högre yrkesstatus utan leende.  

  

Ett intressant fenomen som framkommit under studiens gång är ett tema gällande kvinnor 

med mer inflytande över arbetet och mer makt inom arbetspositionen än majoriteten av de 

som porträtterats. Studien visar att kvinnor på högre maktpositioner också framställs på andra 

sätt än kvinnor på lägre maktpositioner. Detta visar sig på flera sätt varav särskilda positioner, 
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blick i kameran och armar i kors är mest framträdande. Särskilda positioner innefattar här 

positioner genom vilka den porträtterade individen utstrålar självsäkerhet. Dessa kvinnor har 

inte heller lika utmärkande leenden som kvinnor på lägre maktpositioner. Om de ler är leendet 

mer avskalat än de större leendena som syns på flera av bilderna föreställande kvinnor med 

lägre yrkesstatus.   

  
Bild 29 och 30: Handelsnytt. Exempel på kvinna med hög yrkesstatus respektive kvinna med låg yrkesstatus 

inom samma tidskrift.  

  

Denna tendens är även möjlig att finna inom respektive tidskrift.  De fackliga tidskrifterna i 

inkomstgrupp 2 och 3 har ibland reportage med personer vilka har en betydligt högre inkomst 

och yrkesstatus än majoriteten av tidskriftens intervjuobjekt. Dessa kvinnor porträtteras då 

ofta på ett annat sätt än kvinnorna med lägre yrkesstatus. Kvinnorna på höga positioner går på 

detta sätt emot den tidigare forskningen som visar att kvinnor allmänt ses som en 

kompletterande arbetskraft och som en något lättsammare sådan. Däremot går de helt i linje 

med forskningen om yrkesbeskrivningar då bilderna precis som platsannonserna inte försöker 

visa på någon fysisk arbetsförmåga. Kvinnorna agerar här helt utifrån det habitus som går att 

associera med maktpositioner (se bild 29 och 31). Framförallt visar bilderna på ett habitus 

som stämmer överens med hur det uppfattas ifrån ett annat fält och de inrättar precis som 

bilderna av arbetare människor enligt samhällets linjer. Bilderna placerar i dessa fall kvinnan 

med hög yrkesstatus i en visuell position som förknippas med makt. Perspektivet bilden tas 

ur, de kläder som kvinnan bär och den bakgrund som valts tjänar som symboler vilka tolkas 

utifrån iakttagarens habitus. På detta sätt befästs de skillnader i status som tillskrivs olika 

yrken. De variationer i statusnivå som finns representerade i detta sammanhang stämmer väl 

överens med resultaten från forskningen om hur olika yrken värderas.  
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Bild 31 och 32: Lärarnas tidning. Exempel på kvinna med högre yrkesstatus respektive kvinna med lägre 

yrkesstatus inom samma tidskrift. Exempel på stort leende hos kvinna med lägre yrkesstatus, inget leende hos 

kvinna med högre yrkesstatus. 

5.4 Kläder och smycken  

Liksom i flera andra avseenden finns likheter i hur kvinnorna i de olika tidskrifterna är klädda 

inom de tre inkomstgrupperna. För Handelsnytt och Kommunalarbetaren gäller att de allra 

flesta bär kläder med en företagslogga eller namnskylt. Undantagen återfinns främst inom 

barnomsorg där loggor och särskild arbetsklädsel ofta saknas samt en minister som bär kavaj. 

De loggor som förekommer kan som tidigare nämnts ses som symboler vilka sänder specifika 

budskap till observatören beroende av dennes habitus. De tjänar även som instruktioner för att 

placera folk i rätt linje.  

  
Bild 33 och 34: Lärarnas tidning. Exempel på framträdande smycken. 
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I inkomstgrupp 2 dit Vårdfokus och Lärarnas tidning räknas är kavajerna på kvinnor, oftast 

mörka och diskreta, ett återkommande drag (se bild 35,36, 38). Ett fåtal exempel på ljusa eller 

färgglada kavajer finns (se bild 37), dessa ackompanjeras ofta av en färgglad och lekfull 

bakgrund. I bägge tidskrifterna förekommer ett flertal fotografier tagna utomhus där objektet 

bär ytterkläder och det därför inte är möjligt att avgöra frågan om kavaj bärs eller ej. 

Resultatet visar ändå att kvinnor som har en högre status eller position inom yrkesområdet i 

de flesta fall bär mörk kavaj. Undantagen från detta utgörs främst av de reportage där en 

mycket inflytelserik yrkesroll framställs på ett avdramatiserande och mer personligt sätt, här 

återfinns några av de ljusare kavajerna och lekfulla bakgrunderna samt de enda exemplen på 

tydliga smycken ifrån denna inkomstgrupp (se bild 33 och 34). Här kan utläsas de mer eller 

mindre medvetna instruerande handlingar som får människor att hålla sig till samhällets linjer 

och placera sig utifrån dessa. Den mörka kavajen kan också tolkas utifrån Simmels teori om 

utbyte. Att bära ett plagg med en tydlig association till makt och inflytande blir en aktiv 

handling där den önskade effekten är att bli behandlad på ett särskilt sätt utifrån de intryck 

kavajen medför. I teorin beskrivs denna handling som en del av identitetsskapandet och den 

aktiva process som är appearance management. Genom processen skapas identiteten med 

hjälp av exempelvis kläder och smycken, här blir kavajen ett sätt att skapa sig en identitet som 

viktig på arbetsplatsen.   

  

  
Bild 35: Vårdfokus. Bild 36: Lärarnas tidning. Bild 37: Lärarnas tidning.  

Bild 38: Lärarnas tidning. Exempel på kvinnor som bär kavaj. 

  



  42 

Kavajen blir i sammanhanget en synlig symbol för högre status och större inflytande. De 

resultat vi fått fram går i linje med den tidigare forskning som visat på kläders symbolvärde. 

Statussymbolen kavaj blir i detta fall ett symboliskt kapital som hjälper personen i fråga att 

positionera sig inom det sociala fältet. Att kvinnor med högre yrkesstatus bär det traditionellt 

manliga plagget kavaj är ett tecken på att den kvinnliga rollen och den linje kvinnan 

traditionellt sett bör följa håller på att förändras. Detta genom att kvinnan upptar plats som 

varit menad för mannen, något som enligt Sara Ahmed kan leda till förändring av de 

existerande linjer av normer som de respektive könen är tänka att följa.   

   

I inkomstgrupp 1 är resultaten inte fullt lika entydiga men vissa tendenser går att urskilja. 

Läkartidningens bilder skiljer sig som redan nämnts från resten genom att de i hög grad utgörs 

av selfies eller fotografier från andra sammanhang än reportaget. Bland de 15 fotografierna av 

kvinnor i Läkartidningen bär endast två kavaj medan tre bär arbetskläder. Gällande Chef finns 

som tidigare nämnt en del intressanta observationer. Bilderna som analyserats är den första 

bilden i ett reportage där ett flertal bilder förekommer. På detta första fotografi förekommer 

sällan kavajer, andelen av feminine touch är mycket hög och framträdande arm-, hand- och 

halssmycken förekommer i flera bilder (se bild 39). På flera av de andra bilderna i reportagen 

ser det helt annorlunda ut. Bilderna visar miljöer som verkar vara närmare det verkliga arbetet 

(till exempel förekommer bilder som ser ut att föreställa kontors- eller konferenslokaler). På 

dessa fotografier bär många av de kvinnliga cheferna kavaj vilken naturligt döljer flera 

smycken men visar tillräckligt av kläderna under kavajen för att det ska vara möjligt att dra 

slutsatsen att det är samma kläder som på den första bilden (se bild 40). Detta innebär att 

kavajen har tagits av inför det mer arrangerade fototillfället. De kopplingar till teorier kring 

normer som utifrån detta kan dras är motsatta de som dragits tidigare i denna uppsats. Istället 

för att kvinnonormen utökas till att innefatta kavaj som ett accepterat kvinnligt plagg har den i 

dessa bilder tagits av och andra klassiskt kvinnliga attribut har istället förstärkts. Feminine 

touch, som av Goffman beskrivs som något som förstärker den undertryckta kvinnorollen i 

bild, är även det något som snarare kan kopplas till den traditionella idén om vad en kvinna är 

än den moderna bilden. Den mer moderna föreställningen om kvinnan är även den som 

framställs i många andra av de studerade bilderna.   
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Bild 39 och 40: Chef. Exempel på reportage där kavaj tagits av till huvudbilden.  

  

Ovan har exempel från empirin tagits både gällande fall där den traditionella kvinnorollen 

frångåtts och där den förstärkts. Detta kan förklaras av att individer alltid har två val när de 

antar en roll. Antingen kan individen välja att gå enligt de linjer och mer eller mindre uttalade 

normer som förväntas av rollen eller agera i motsats till dem. Enligt Goffman har en individ 

mer att vinna på att agera utifrån normen när ett framträdande sker i den främre regionen, 

såsom på en arbetsplats eller på allmän plats utomhus. I det studerade materialet blir 

fotografiet i sin helhet ett framträdande och platsen där det tas blir en främre region när det 

ställs till allmän beskådan genom att publiceras i en tidskrift. Sammantaget kan teorin om de 

två valmöjligheter vi ställs inför när vi antar en roll ge en förklaring till de olika kvinnoroller 

som ges uttryck i bilderna.  

5.4.1 Feminine touch  

Tabell 6 över samtliga inkomstgrupper visar att Feminine touch är mer frekvent 

förekommande i de fackliga tidskrifter som här kopplas till högavlönade yrken. Detta gäller 

både för bilder av kvinnor samt för referensgruppen män, även om feminine touch bland 

bilderna föreställande män endast förekommer i en enstaka bild.   
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Bild 41-43: Chef. Bild 44: Läkartidningen. Exempel på feminine touch. 

  

Bland bilderna i inkomstgrupp 1 innehöll totalt 40% feminine touch vilket kan jämföras med 

17,2% i tidskrifterna i inkomstgrupp 2 och 0% i inkomstgrupp 3. Om feminine touch ses som 

ett sätt att spä på den traditionella kvinnorollen och kvinnans underlägsenhet gentemot 

mannen är det här tydligt att denna traditionella syn är viktigare desto högre yrkesstatus 

individen har. Ett exempel på feminine touch är händerna som vidrör varandra i bild 41 och 

43. I Katharina Lindners studie Images of Women in General Interest and Fashion Magazine  

Advertisements from 1955 to 2002 framkom att ”Feminine touch förekom i 29,9% av Vogues 

bilder och i 7,5% av Times bilder”. Procentsatserna är i sig snarlika de som framkommit i vår 

egen studie men det intressanta ligger i vilka tidningar som uppvisade högst andel bilder 

innehållande fenomenet. I Lindners studie var det tidningen med lättsammast material och 

störst målgrupp som uppvisade den högsta siffran medan det i vår studie nästan uteslutande 

gäller bilderna riktade till högstatusyrken. I detta avseende skiljer sig vår studie från Lindners 

gällande vilken typ av tidning eller tidskrift som tycks ha en traditionell syn på kvinnans roll 

och vilka som anammat en modernare syn.    
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Tabell 6. Antal och andel av bilder innehållande feminine touch.  

  

Inkomstgrupp   Kvinnor  Män  Totalt  

Inkomstgrupp 1  13/28 (46,4%)  1/7 (14,3%)  14/35 (40%)  

Inkomstgrupp 2   5/24 (20,8%)  0/5 (0%)  5/29 (17,2%)  

Inkomstgrupp 3  0/23 (0%)  0/6 (0%)  0/29 (0%)  

Totalt  18/75 (24%)  1/18 (5,6%)  19/93 (20,4%  

  

Vid en jämförelse mellan studiens huvudgrupp kvinnor och referensgruppen män är det i 

tabellen tydligt att feminine touch är ovanligt förekommande bland bilderna av män, endast 

5,6% vilket motsvarar en enda bild. Bland kvinnorna är motsvarande siffra 24% vilket 

innebär 18 av totalt 75 bilder. Här visar resultatet att en position som innefattar feminine 

touch och som anses klassiskt feminin trots dagens modernare könsroller inte anses passande 

för en man. Detta kan jämföras med att en kvinna kan frångå linjen och bära kavaj och 

därmed göra något som förr ansetts vara exklusivt för män. Det framstår alltså som att de 

traditionellt normativt manliga attributen och egenskaperna kan anammas av kvinnor men att 

kvinnonormen inte anstår män. Detta stämmer även överens med vad som framkommit i 

forskningsartikeln om butiksbiträden där kvinnor bar arbetskläder förknippade med män.  

5.5 Inramning och bakgrund  

Enligt Goffman skapas ett framträdande när en aktör spelar en roll inför en publik. Ett 

exempel kan vara en individ som poserar framför en fotograf, i förlängningen blir detta också 

ett framträdande för de som skall komma att betrakta bilden. Majoriteten av framträdandena i 

det studerade materialet, bilderna, föreställer allmänna platser såsom en arbetsplats eller 

utomhusmiljö. Detta är exempel på det Goffman benämner den främre regionen. Bakgrunden 

i ett framträdande är en del av att skapa de roller som framställs. I vår studie handlar detta 

främst om olika typer av inramning till individen i fokus samt vilka färgnyanser som valts till 

bakgrunden vilka framkallar olika intryck hos observatören.   
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Bild 45: Lärarnas tidning. Bild 46: Kommunalarbetaren. Bild 47: Chef. Bild 48: 

Vårdfokus. Exempel på särskild inramning och färgglada bilder. 

  

För bilderna i inkomstgrupp 1 finns som tidigare nämnts en tendens att i huvudsak visa 

personen som intervjuas i en porträttliknande position där bakgrunden ofta är ganska enkel. 

Bakgrunden är dock många gånger i klara färger istället för att vara i gråskala och de 

färgglada detaljer som finns med har inte tonats ut. Detsamma gäller för fotografierna i 

tidskrifterna från de andra inkomstgrupperna. Ett flertal bilder visar mer aktiva kvinnor och 

inte sällan i sterila miljöer där bakgrundsfärgerna många gånger utgörs av gråskalor. I dessa 

fall har färgglada element och detaljer förstärkts eller lagts till, antingen genom bildredigering 

eller arrangerats så att den avbildade kvinnan håller i något färgstarkt.   
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Bild 49: Chef. Exempel på bakgrund i gråskala. Bild 50: Handelsnytt. Exempel på nedtonade färger och 

utsuddad bakgrund i färgrik miljö. Bild 51: Lärarnas tidning. Exempel på hög yrkesstatus och grå/mörk 

bakgrund. Bild 52: Handelsnytt. Exempel på hög yrkesstatus och grå/mörk bakgrund.  

  

Vad gäller bilderna av män förhåller det sig direkt omvänt. I de bilder där bakgrunden 

naturligt är färg- eller detaljrik har detaljerna tonats ut och ofta förvandlats till mer gråskala 

(se bild 49 och 50). De bilder av kvinnor som på det här sättet påminner om bilderna av män 

förekommer främst i de fyra tidningar som riktar sig till inkomstgrupperna 2 och 3. Där 

återfinns den mörka eller gråtonade bakgrunden utan detaljer i sammanhang då den 

intervjuade har en markant högre position än majoriteten av de yrken som beskrivs i 

reportagen (se bild 51 och 52). De fotografier som håller mer gråskala ger ett allvarligare 

intryck. Den grå färgskalan blir på så sätt en symbol för allvar och ett viktigare arbete. 

Eftersom detta förekommer bland bilder av kvinnor med hög yrkesstatus och bland män kan 

en slutsats dras om att männen med lågstatusyrken i högre grad än kvinnor inom samma 

bransch kan tillskrivas högre status. Ytterligare en slutsats blir männens arbete ses som något 

allvarligare än det som utförs av kvinnor. De färgglada elementen som återfinns i bilderna av 

kvinnor kan istället ses som symboler vilka ger ett lättsammare intryck av bilden. Ett annat 

exempel på lättsamhet och lekfullhet är de bilder där kvinnan är placerad på ett sådant sätt att 

en särskild inramning ges till dem. Det finns exempelvis en bild föreställande en kvinna som  

“tittar fram” ur ett rör och flertalet bilder där individerna är placerade i en grönskande 

omgivning (se bild 45 och 46). Tendensen att framhäva kvinnlighet och kvinnors mer 
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lättsamma natur kan tolkas som att det bland kvinnor och män även finns ett symboliskt 

kapital i form av femininitet och maskulinitet. Bourdieu presenterar inte kvinnor som ett 

socialt fält skilt från männens sociala fält men frågan är om inte detta ändå är fallet. Den 

sociala statusen bland kvinnor i det moderna samhället är även beroende av hur väl någon 

lyckas med att vara både framgångsrik i sitt arbete och att kunna vara genuint kvinnlig.  

  

Beroende på inramningen och färgsättningen tilldelar observatören enligt Goffman olika roller 

till den porträtterade individen. En färgglad bakgrund och en lekfull inramning ger inte 

samma intryck som en grå bakgrund och en vardaglig positionering. Detta gör att männen 

med deras gråa bakgrunder ses som en seriös arbetare medan kvinnan som genom färgerna 

och inramningen ges rollen som den kompletterande arbetskraften. Dessa fynd stämmer väl 

överens med tidigare forskning som visat att kvinnan både historiskt och idag inte ses som en 

lika viktig eller betydelsefull arbetskraft. Resultatet överensstämmer även med forskningen 

som visar på hur könsnormer trots goda intentioner upprätthålls inom moderna organisationer. 

Denna tolkning stärks även av utredningen som visar att kvinnor trots att de anses besitta 

likvärdig eller högre kompetens inte får höga yrkespositioner i samma utsträckning som män.  

 

 

6. Avslutande diskussion  

Syftet med denna studie var “att se ifall det sätt kvinnor framställs är beroende av vilken 

yrkesgrupp de tillhör och vilken yrkesstatus som tillskrivs den position de har inom 

arbetslivet” samt “att se vilka normer som framkommer och om dessa är beroende av 

yrkesstatus eller av kön”. Detta har gjorts genom en innehållsanalys i kombination med 

ikonologisk bildanalys av fotograferade kvinnor i fackliga tidskrifter. Som tidigare nämnt har 

en referensgrupp bestående av bilder föreställande män använts, vilken använts som 

jämförande material i resultatet. Våra tre frågeställningar kommer nedan kopplas till det 

resultat som presenterats och därigenom besvaras. Därefter redogörs för syftets uppfyllande. 

Avslutningsvis diskuteras de forskningsartiklar och den metod som använts i studien samt att 

förslag ges till vidare studier och användning av forskningen.  
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6.1 Besvarande av frågeställningar 

 

 -    Från vilka perspektiv och i vilka positioner fotograferas kvinnor för reportage i egenskap 

av deras yrkesroll?  

   

Den första frågeställningen besvaras huvudsakligen genom de tabeller som framtagits och 

presenterats ovan. Andelen arrangerade bilder och positioner uppgår i inkomstgrupp 1 av 

85,7% av det totala antalet bilder föreställande kvinnor. I inkomstgrupp 2 är motsvarande 

siffra 83,3% medan den för inkomstgrupp 3 är 60,8%. Siffrorna visar att det är vanligare med 

arrangerade bilder bland tidskrifterna tillhörande de högre inkomstgrupperna medan 

inkomstgrupp 3 oftare porträtterar kvinnor i en arbetsrelaterad situation. Hela 73,9% av 

bilderna i inkomstgrupp 3 visar arbetsplats eller rentav en faktisk arbetssituation. I 

inkomstgrupp 1 är siffran endast 14,3% och i inkomstgrupp 2 12,5%. Det lägre resultatet i 

inkomstgrupp 2 förklaras av att endast en av tidningarna, Vårdfokus, innehöll några bilder i 

denna typ av situation. Ytterligare en skillnad inkomstgrupperna emellan påvisades i resultatet 

gällande andelen bilder med feminine touch. Resultatet visade här att det finns en markant 

ökning av detta bland bilderna i inkomstgrupp 1 (40%) och delvis inkomstgrupp 2 (17,2%) i 

jämförelse med inkomstgrupp 3 där det helt saknades bilder med feminine touch.  

Sammanfattningsvis uppvisar yrken med högre status en högre andel arrangerade bilder vilket 

också visar sig tydligt i positioneringen som innehåller en hög andel feminine touch. Yrken 

med lägre status uppvisar istället fler bilder av arbetsplatser och arbetssituationer. Ett direkt 

svar på frågeställningen blir att desto högre yrkesstatus desto mer arrangerad tycks bilden 

vara. Högre yrkesstatus innebär också en mer feminin framställning som visar sig i form av 

feminine touch och kläder som symboliserar normativt kvinnliga egenskaper. Kvinnor med 

lägre yrkesstatus framställs istället oftare på sina arbetsplatser och i arbetskläder, vilket enligt 

tidigare genomförda studier är plagg framtagna för män.  

  

-    Vilka normativa egenskaper är det som framställs i bilderna?  

   

I syfte att besvara frågeställningen har en referensgrupp av män varit användbar. Denna har 

jämförts med bilderna av huvudgruppen kvinnor för att kunna ge en bättre bild av de normer 

som framställs och hur dessa kopplas till kön. Vi har vid en jämförelse funnit att kvinnor i 

högre grad än män fotograferas i arrangerade bilder utan koppling till arbetet. Detta är 
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genomgående för alla inkomstgrupper men i inkomstgrupp 3 förekommer inga bilder av män 

som inte visar deras arbete. Även här märks en förändring som rör sig i linje med 

yrkesstatusen. Bilderna av kvinnor har ofta en färg i bakgrunden, färgen är i huvudsak ljus 

men sällan grå. Detaljer och föremål kring kvinnan är många gånger lika tydliga i fokus som 

personen och i de fall det råder brist på naturligt färgstarka element har dessa många gånger 

lagts till eller förstärkt. Bilderna av män är i de flesta fall gråtonade och diskreta i 

bakgrunden, detaljer har tonats ned och inga färger har förstärkts eller lagts till. Dessa olika 

framställningar ger skilda intryck till de bilder och individer som porträtteras. I bilderna av 

män ges männen en roll som viktig för arbetsplatsen då denna ofta är med i bilden. De 

normativa egenskaper som tillskrivs den rollen är allvarligare och mer maktingivande än de 

som tillskrivs kvinnorna på de färggranna bilderna. Kvinnorna ges istället egenskaper som 

förknippas med en kompletterande arbetskraft, en individ som inte lika starkt kan knytas till 

en specifik yrkestitel utan nödvändigtvis måste kompletteras med något annat. De kvinnor 

som är fotograferade på sina arbetsplatser är de med lägre yrkesstatus. Där ges kvinnan 

egenskaper som tillskrivs rollen av någon som innehar ett yrke med mycket litet inflytande.   

  

Även fast klädkoder inte är lika könsbundna idag som förr kan plagg som kavaj ännu anses  

vara ett mer manligt än kvinnligt plagg. I materialet visar sig detta genom att kvinnor med 

högre yrkesstatus ofta bär kavaj, till skillnad från dem med lägre yrkesstatus, särskilt tydligt 

blir detta i de sammanhang där två olika inkomstgrupper representeras i samma tidskrift. De 

normativa egenskaper som framställs i dessa bilder är egenskaper kopplade till makt och 

inflytande, vilka traditionellt sett kopplas till manliga yrken. Genom statussymbolen kavaj 

kan även kvinnorna tillskrivas dessa egenskaper.   

   

-    Hur skiljer sig sättet kvinnor porträtteras beroende på vilken yrkesroll de har?  

   

Det som framkommit är att kvinnor i inkomstgrupp 1 och 2 tenderar att porträtteras i 

arrangerade bilder som relativt ofta innehåller feminine touch eller armar i kors. I jämförelse 

porträtteras kvinnor i inkomstgrupp 3 oftare på sina arbetsplatser och i naturliga 

arbetssituationer samt iförda arbetskläder. Dessa kvinnor har i regel också större leenden, om 

de ler på bild, än kvinnorna i de högre inkomstgrupperna. Vanligare för de högre 

inkomstgrupperna är att kvinnorna har blicken i kameran samt att de sällan bär arbetskläder 

utan kavaj. De högre inkomstgrupperna visar även ett lägre samspel mellan text och bild och 

en sämre korrelation mellan de båda kontexterna. Sättet kvinnor porträtteras skiljer sig enligt 
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det studerade materialet åt utifrån vilken inkomstgrupp kvinnan tillhör. Ju högre yrkesstatus 

desto mer arrangerad tycks bilden vara och desto mindre av yrket är det som återspeglas i 

bilden. Kvinnor i de lägre inkomstgrupperna porträtteras också som vänligare och 

vardagligare vilket bland annat illustreras genom de glada ansiktsuttrycken.   

6.2 Slutsats  

Avslutningsvis diskuteras här uppfyllandet av studiens syfte vilket var “att se ifall det sätt 

kvinnor framställs är beroende av vilken yrkesgrupp de tillhör och vilken yrkesstatus som 

tillskrivs den position de har inom arbetslivet” samt “att se vilka normer som framkommer 

och om dessa är beroende av yrkesstatus eller av kön”. Studien har visat att framställningen 

av kvinnor i de studerade tidskrifterna faktiskt är beroende av kvinnans yrkesgrupp och den 

yrkesstatus som tillskrivs hennes position. Det har också framkommit att de normer som går 

att finna i bilderna även de är beroende av yrkesstatus och tillhörande habitus. Normerna 

skiljer sig även åt beroende av kön vilket framkommit i den jämförelse med bilder 

föreställande män som genomförts. De normer som framkommit är:   

• Lägre yrkesstatus innebär att personen är nära kopplad till det arbete som utförs.   

• Högre yrkesstatus innebär att både personligheten såväl som framgången inom arbetet 

är viktiga delar i framställningen av individen.  

• Kvinnor ses som en lättsammare arbetskraft än män vilka istället antas utföra ett 

viktigare och hårdare arbete  

• Bland individer med lägre yrkesstatus är trivsel på arbetet och bra arbetsförhållanden 

viktigare än bland individer med hög yrkesstatus.   

6.3 Diskussion av använd tidigare forskning i förhållande till 

resultatet  

De resultat som framkommit i denna undersökning har visat sig stämma väl överens med 

tidigare forskning kring yrkesstatus, normer och symboler. Precis som tidigare studier visat 

har vi sett visuella bevis på olika nivåer av status och att dessa oftast är samstämmiga med 

inkomstnivån. Resultatet har synliggjort att vissa normer och symboler förknippas med 

specifika inkomstgrupper samt att andra normer kan knytas till personens kön snarare än 

yrkesstatus.  
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Vad denna studie har visat på ett nytt sätt är framförallt hur normen om kvinnan som en 

mindre kompetent eller seriös arbetare har synliggjorts genom det sätt som kvinnor 

fotograferats jämfört med män med samma yrkesstatus. Uppsatsens resultat har även visat på 

hur olika statusnivåer och dithörande normer befästs visuellt genom att de olika 

inkomstgrupperna tenderar att hålla sig till särskilda teman och i den mån tidskrifterna visar 

flera inkomstgrupper tydligt gör skillnad mellan dessa i fotografierna.  

6.4 Diskussion av använd metod i förhållande till resultatet  

Trots att materialet var väl utvalt och genomtänkt framkom vissa olikheter som inför en sådan 

här studie inte varit möjliga att förutse. Ett tydligt exempel på det var bilderna i  

Läkartidningen som visade sig vara av annan karaktär och typ än övriga tidskrifters bilder. 

Detta gjorde att jämförelse med dessa bilder delvis var svår då bilderna i sig var så pass 

vardagliga. Ytterligare en begränsning med materialet var att bilderna föreställande män var 

förhållandevis få och att en direkt jämförelse mellan män och kvinnor därför inte hade varit 

möjlig. Då vi skribenter inte blev varse detta förhållande förrän efter att huvudgruppen 

kvinnor valts ut anser vi inte att det utgör ett problem med materialet då det ändå lyckades 

uppfylla forskningssyftet.  

  

I studien valde vi att kombinera två olika metoder, innehållsanalys och ikonologisk 

bildanalys. Dessa visade sig vara väl kompatibla vilket gjorde att analysarbetet flöt på bra, 

delar av resultatet gick som tänkt att kvantifiera medan andra delar presenterades i kvalitativ 

form. Denna presentationsform passade väl in på vårt resultat och hade knappast varit möjlig 

genom valet av en annan metod. Ett sätt hade kunnat vara att genomföra en etnografisk 

observationsstudie men då detta hade varit alltför tidskrävande och omfattande med tillgång 

till ett flertal arbetsplatser var kombination av de valda metoderna det bästa för en studie på 

denna nivå.  

6.5 Praktiska implikationer för tillämpning eller vidare forskning  

Efter genomförd studie har en del intressanta resultat kunnat urskiljas. Materialet har uppvisat 

skillnader mellan såväl yrkesstatus som kön. Även skillnader inom de respektive 

inkomstgrupperna har påvisats gällande porträtteringen av kön och yrkesstatus. Materialet har 

bestått av två årgångar, totalt sett 93 bilder. För att undersöka om resultaten samstämmer med 
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andra årgångar av tidningarna skulle ett än mer omfattande material kunna studeras. I en 

sådan studie vore det också möjligt att göra en historisk jämförelse för att försöka urskilja 

tendenser i bilderna som förändrats över tid. En jämförande studie skulle även kunna 

genomföras med ett annat typ av material som exempelvis reportage publicerade i 

dagstidningar eller nöjesmagasin. I en sådan studie skulle syftet vara att se vilka roller och 

normativa framställningar av kvinnor som framförs i olika sammanhang och hur dessa liknar 

eller skiljer sig från varandra.  

   

Förhoppningen är att de skillnader i framställning mellan kön och mellan yrkesstatus som 

uppvisats i resultatet kan komma till framtida användning. Då de fackliga tidskrifter som 

studerats alla har fackförbund bakom sig vilka bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete borde 

det ligga i deras intresse att se till att denna syn även framkommer i deras respektive 

tidskrifter. Vi kommer därför, efter uppvisat intresse, skicka uppsatsen till de facktidskrifter 

som varit objekt för studien. Detta kommer göras med förhoppningen att medarbetarna på 

respektive tidskrift reflekterar över vilken norm av kvinnor som de framställer genom sina 

bilder och reportage.   
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Bilaga 1 - Hänvisningar till använda 

tidskriftsnummer 

Hänvisningar till Chef 

• Nr 1 2016 
• Nr 2 2016 

• Nr 3 2016 – Bild 2 
• Nr 5 2016 – Bild 47 

• Nr 6-7 2016 

• Nr 9 2016 
• Nr 12 2016 – Bild 42 

• Nr 1 2017 – Bild 43 
• Nr 2 2017 – Bild 39 & 40 

• Nr 3 2017 – Bild 1 

• Nr 4 2017 – Bild 49 
• Nr 5 2017 – Bild 24 

• Nr 8 2017 – Bild 41 
• Nr 10 2017 

• Nr 11 2017 – Bild 14 

• Nr 12 2017 – Bild 13 
 

Hänvisningar till Läkartidningen 

• Nr 1-2 2016 

• Nr 10 2016 

• Nr 11 2016 
• Nr 12-13 2016 

• Nr 18-19 2016 – Bild 20 
• Nr 20 2016 

• Nr 31-33 2016 

• Nr 39 2016 
• Nr 42 2016 

• Nr 43 2016 – Bild 44 
• Nr 49-50 2016 

• Nr 5 2017 

• Nr 6 2017 – Bild 28 
• Nr 17 2017 

• Nr 18 2017 – Bild 3 
• Nr 38 2017 – Bild 23 

• Nr 39 2017 – Bild 4 

• Nr 43-44 2017 
• Nr 48 2017 

 
Hänvisningar till Lärarnas tidning 

• Nr 2 2016 – Bild 38 

• Nr 5 2016 – Bild 37 
• Nr 6 2016 – Bild 34 

• Nr 7 2016 – Bild 31 & 51 
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• Nr 8 2016 – Bild 36 
• Nr 11 2016 – Bild 33 

• Nr 15 2016 – Bild 45 
• Nr 16 2016 

• Nr 18 2016 – Bild 32 

• Nr 2 2017 
• Nr 3 2017 

• Nr 5 2017 – Bild 8 
• Nr 11 2017 

• Nr 13 2017 

• Nr 15 2017 – Bild 7 
 

Hänvisningar till Vårdfokus 
• Nr 2 2016 

• Nr 3 2016 – Bild 35 

• Nr 4 2016 
• Nr 6/7 2016 

• Nr 9 2016 – Bild 22 
• Nr 10 2016 – Bild 19 

• Nr 12 2016 

• Nr 3 2017 
• Nr 4 2017 

• Nr 5 2017 – Bild 5 
• Nr 9 2017 

• Nr 10 2017 – Bild 15 

• Nr 11 2017 – Bild 48 
• Nr 12 2017 – Bild 6 

 

Hänvisningar till Handelsnytt  

• Nr 5 2016 – Bild 11 

• Nr 9 2016 
• Nr 10 2016 – Bild 27 

• Nr 11 1016 – Bild 50 
• Nr 3 2017 

• Nr 4 2017 – Bild 18 

• Nr 5 2017 – Bild 30 
• Nr 6 2017 – Bild 29 & 52 

• Nr 9 2017 
• Nr 10 2017 

• Nr 11 2017 – Bild 12 

 
Hänvisningar till Kommunalarbetaren 

• Nr 1 2016 – Bild 16 

• Nr 3 2016 – Bild 17 

• Nr 4 2016 
• Nr 5 2016 

• Nr 7 2016 – Bild 9 

• Nr 9 2016 
• Nr 12 2016 – Bild 26 

• Nr 13 2016 – Bild 25 
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• Nr 15 2016 
• Nr 17 2016 

• Nr 18 2016 
• Nr 4 2017 

• Nr 8 2017 – Bild 46 

• Nr 10 2017 – Bild 21 
• Nr 11 2017 

• Nr 12/13 2017 – Bild 10 
• Nr 16 2017 

• Nr 21 2107 
 

 


