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Sammanfattning 

Den här studien undersöker politikers profilering av sig själva utifrån vad som anses vara 

”manligt” respektive ”kvinnligt” i ett samhälle. Uppsatsen tar avstamp från ett feministiskt 

perspektiv, vars syfte är att studera politikers egen framställning av sig själva i relation till 

medias konstruktion av kön. Det teoretiska ramverk som undersökningens resultat analyserats 

utifrån, bygger på medias könsstereotypisering av politiker och könsnormer som finns i den 

politiska dagordningen. Vidare har den sociala medieplattformen Instagram använts för 

materialinsamling. Materialet består av Instagram-inlägg från svenska politiker som är aktiva 

i antingen Sveriges riksdag eller regering. Sammantaget har tio politiker undersökt, varav fem 

kvinnor och fem män. Totalt har 70 inlägg studerats med sju inlägg från respektive politiker. 

Ett inlägg består av antingen bild i kombination med text eller enbart bild och text separerat. 

Därför har en kombinerad text- och bildanalys använts vid analysering av materialet. 

Resultatet presenterar och analyseras tematiskt.  

 

Uppsatsen kommer fram till att det finns normbrytande tendenser hos de undersökta 

politikerna, oavsett kön, som påvisar att de inte i någon större utsträckning bidrar till medias 

könsstereotypisering av politiker. Vidare framkommer ett blandat resultat i manliga och 

kvinnliga politikers engagemang i kvinnorelaterade frågor, där männen arbetar med andra 

kvinnofrågor som inte tas upp i det teoretiska ramverket. Utifrån de undersökta kvinnorna 

framkommer det inte att de engagerar sig i kvinnors rättigheter, som det teoretiska ramverket 

argumenterar för.  

 

Nyckelord: könsnormer, politiker, Instagram 
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1. Inledning 

Att media spelar en viktig roll i dagens samhälle och fungerar som en primär 

informationskälla för många samhällsmedborgare, är det nog få som argumenterar emot. TV, 

tidningar och radio har sedan lång tid tillbaka producerat och bidragit till att sprida och belysa 

viktiga samhällsaspekter så som demokrati och jämställdhet. Media är inte bara en aktör som 

sprider information om demokrati och lika rättigheter, utan också en stark maktfaktor som 

bidrar till skapandet av samhällsnormer. Media talar om hur individer och grupper ska 

förhålla sig till strukturer och kulturer som råder inom samhällets gränser. Även om media i 

många fall är något positivt och en essentiell del i ett demokratiskt land, är det främst media 

som producerar och konstruerar värderingar om vad som är “rätt” eller “fel”, “manligt” eller 

“kvinnligt” (Statens medieråd, 2016).  

 

Inom politiken har media, både traditionell massmedia men inte minst sociala 

medieplattformar, blivit allt mer inflytelserika och viktigare. Med hjälp av olika mediekanaler 

sprids politiska budskap och samhällsmedborgare kan engagera sig i den politiska debatten 

(Aalberg & Strömbäck, 2011). Även om politiker på egen hand kan nytta den virtuella 

världen till att förmedla budskap till samhället, kan det spekuleras i om den enskilda 

politikerns budskap framställs utifrån medias könsstereotyper. Det kan tänkas att politiker 

måste anpassa sig efter medias framställning av kön för att säkra sina väljare (ibid).  

 

Den virtuella världen är tuff och krävande, oavsett om det handlar om kvinnliga eller manliga 

politiker. Likaså den politiska sfären. Idag finns det mycket forskning som visar på hur media 

rapporterar om manliga och kvinnliga politiker, där det framkommer att könsstereotyper till 

stor del grundar sig i att män och kvinnor porträtterats annorlunda. Det är exempelvis vanligt 

att media förmedlar en bild av manliga politiker som bättre lämpade till att leda ett land än 

kvinnor. Därmed gynnar media manliga politiker i större utsträckning än kvinnliga (Dolan, 

2014; Devitt, 2002). Däremot finns det väldigt lite forskning som har fokuserat på hur män 

och kvinnor själva väljer att porträttera sig, och ifall föreställningar om kön reproduceras 

genom politikerna. Då är det snarare politikerna som har makten över könsstereotyperna 

jämfört med massmedian.  
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1.1 Problemformulering och syfte 

Även om flertalet studier genomförts utifrån hur media rapporterar om politiker, finns det få 

studier som tar upp politikernas egen medieanvändning, och hur politikerna själva bidrar till 

samhällets normer och värderingar av kön. Att undersöka politikers egen framställning av sig 

själva, genom deras medieanvändning, skulle bidra till att se huruvida politikerna bidrar till de 

föreställningar om kön som finns i samhället. I sådana fall skulle det också påvisas att det 

finns tendenser i politikers framställning av sig själva som skulle kunna gå emot 

könsstereotyperna1. Således är syftet med denna uppsats att undersöka hur politikers egen 

framställning av sig själva påverkar könsstereotyper som finns i samhället. Uppsatsen tar 

avstamp från ett feministiskt perspektiv och utgår från en svensk kontext och kommer att 

fokusera på svenska politiker. I samband med uppsatsens syfte har en frågeställning 

formulerats. Den lyder enligt följande:  

 

– Bidrar politikers framställning av sig själva till medias konstruktion av könsnormer?  

 

1.2 Sociala mediers roll i politik 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) definieras sociala medier som “samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud”. I samband med teknologins utveckling och framväxten av 

Internet, har användningen av sociala medier ökat explosionsartat. Spridningen och 

populariteten av dessa medieplattformar ligger i att användarna själva bestämmer över 

innehållet som sprids. Detta är något som skiljer sociala medier från traditionella massmedier 

så som TV, radio och tidningar. Det finns flera olika typer av sociala medier, som exempelvis 

populära Facebook och Twitter. Ett annat populärt medium, LinkedIn, är världens största 

yrkesnätverk med över 400 miljoner användare i över 200 länder. Syftet med LinkedIn är att 

förena yrkespersoner samt främja produktivitet och framgång i yrkeslivet (LinkedIn, 2016). 

Likaså har YouTube vuxit till att bli ledande inom sociala medier, där användarna kan ladda 

upp, ta del av eller sprida videoklipp till andra användare (YouTube, 2016) (Gainous & 

Wagner, 2014).  

 

                                                           
1 Definitionen “könsstereotyper” kommer att presenteras mer utförligt i teoriavsnittet (se nedan), men för att skapa bättre 

förståelse av begreppet och litteraturen tas det upp redan nu. Könsstereotyper innebär överdrivna och ofta inskränkta bilder 

av män och kvinnor, vad som anses vara “manligt” och “kvinnligt” och således hur människor bör bete sig utifrån sitt kön 

(Oxford Dictionaries, 2016). 
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En av de främsta och viktigaste ståndpunkterna i ett demokratiskt samhälle är att medborgarna 

ska kunna yttra sig fritt och kunna ta del av den politiska debatten. Detta är något som sociala 

medier erbjuder, men det finns också skiljaktigheter i hur användandet av sociala medier 

påverkar politisk deltagande och demokrati. Jakob Svensson (2014) menar att oavsett vilka 

åsikter som finns om sociala medier och dess politiska påverkan, beror det på hur och av vem 

dem används för att sprida information. Sociala medier är, enligt Svensson, “annorlunda och 

de bidrar till ett samhälle i förändring” (Svensson, 2014, s. 46).  

 

Både internationellt och i Sverige har sociala medier bidragit till att förändra det politiska och 

mediala landskapet (Gainous & Wagner, 2014; Svensson, 2014). Genom ökade och 

utvecklade kommunikationskanaler (som sociala medier är) har det skett en förändring i vem 

det är som skapar och sprider politiska budskap och information. Det är inte enbart politiker 

eller traditionella massmedier som styr väljarna. Väljarna själva väljer vilka politiska områden 

de anser vara viktiga, och med hjälp av sociala medier styr väljarna den politiska debatten och 

det politiska arbetet. Dock menar Gainous och Wagner (2014) att detta inte enbart gynnar 

väljarna utan också politikerna själva. Genom sociala medier kan politiska aktörer och partier 

själva sprida sina politiska budskap och direkt ta del av väljarnas åsikter (Gainous & Wagner, 

2014). Således har sociala medier resulterat i ett nytt sätt för samhällsmedborgare och 

politiska aktörer att interagera med varandra (ibid, s. 4). Istället för att använda sig av 

massmedier som en tredje part för att kommunicera med varandra, ger sociala medier 

möjlighet till en direkt-interaktion mellan politiker och väljare. Vidare ger sociala 

medieplattformar möjlighet för politiker att dela med sig av mer personlig information av sig 

själva till väljarna. Genom att ladda upp självtagna bilder, texter eller referera till någon 

hemsida eller artikel, skapar politikerna en mer “mänsklig” bild av sig själva (Svensson, 

2014). Det finns också olika exempel på hur sociala medier har använts för att sprida 

demokratiska budskap, påverka politiker och medborgare världen över. Under den arabiska 

våren 2011 spelade sociala medier en stor roll i rapporteringen av händelseförloppet 

(Landguiden, 2016; Sida, 2014), men även under Barack Obamas kampanjande till USAs 

president stod sociala medier i fokus (Eilperin, 2015).  

 

1.3 Undersökning och disposition 

Inledningsvis kommer uppsatsen presentera vilken forskning som redan finns på området. 

Därefter, i kapitel tre, följer teoriavsnittet där litteraturen som ska användas till att analysera 

det insamlade materialet presenteras. I kapitel fyra presenteras och diskuteras metod- och 



 

4 
 

materialval, samt hur genomförandet av undersökningen har gått till. Därefter, i kapitel fem, 

kommer undersökningens resultat att presenteras och analyseras utifrån litteraturen i 

teoriavsnittet. I avslutande kapitel dras slutsatser utifrån uppsatsens undersökning och 

frågeställningen besvaras. Därefter presenteras förslag till framtida forskningsområden.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras befintlig forskning på området. Majoriteten av den presenterade 

litteraturen tar avstamp från ett feministiskt perspektiv, men även forskning som inte har en 

feministisk anknytning läggs fram.   

 

Inom forskarvärlden finns det flertalet studier som undersöker utifrån vilka könsstereotyper 

media framställer manliga och kvinnliga politiker, samt hur dessa könsstereotyper bland annat 

formar väljarnas bild av politiker (Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen, 2012; Devitt, 2002). 

Bland annat har Harp, Locke & Bachmann (2010) undersökt hur den amerikanska politikern 

Sarah Palin porträtteras i media utifrån konstruktioner och framställning av kön. Studiens 

resultat visar att Sarah Palins maskulina attribut, som att tala aggressivt och tufft samt 

handskas med vapen, är acceptabelt då hon kombinerar det med traditionella feminina 

karaktärsdrag så som hennes attraktiva utseende och hängivna moderskap (Harp et al. 2010, s. 

300-305). Vidare menar författarna att det finns tendenser till att politiker blandar både 

manliga och kvinnliga karaktärsdrag i sin politiska yrkesroll, och att kön har blivit ett mindre 

fixerat begrepp (ibid). Andra amerikanska studier har även fokuserat mycket på medias 

bevakning av valkampanjer och hur politiker framställs utifrån kön (Dolan, 2014), men även 

hur kandidater använder könskonstuktioner som politisk strategi. Detta är något som Windett 

(2014) kommer fram till i sin studie. Resultatet visar att kvinnliga kandidater tvingas 

bestämma ifall de vill kampanja utifrån maskulina attribut eller anpassa sig till manliga 

kandidater och därmed spela på feminina karaktärsdrag (Windett, 2014). Studier har också 

gjorts utanför USA, bland annat har Tom Carlson (2007) kommit fram till att i Finland spelar 

kön inte någon större roll vid Internet-kampanjer. Författaren kommer också fram till att 

kvinnor är mer aktiva på Internet än män (Carlson, 2007). Aalberg och Strömbäck (2011) har 

bland annat tittat på svenska och norska politiker, där resultatet visar på att det finns 

skillnader i hur män och kvinnor förhåller sig till media. Män har även anpassat sig bättre till 

medialandskapet i relation till sin yrkesroll än vad kvinnor har (Aalberg & Strömbäck, 2011, 

s. 181). En svensk studie gjord av Johansson och Bergström (2015) visar att kvinnor ses som 

mer lämpade vårdnadshavare av barn än män, och författarna argumenterar för att det råder 

vissa skillnader mellan vad som anses vara manligt och kvinnlig i det svenska samhället. 

Även om det finns skillnader och likheter i hur män och kvinnor framställs i media, är det 

viktigt att belysa att medias porträttering av politiker beror mycket på vart studien kommer 

ifrån. Den skandinaviska medierapporteringen skiljer sig någorlunda från den amerikanska. 
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Den skandinaviska litteraturen visar på att manliga och kvinnliga politiker har ett mer jämlikt 

förhållningssätt till media än vad som framkommer i amerikanska studier. Detta är en aspekt 

som är viktig att ha i åtanke och något som kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen (se 

underrubrik “medias könsstereotypisering av politiker” i teorikapitel).  

 

Fortsättningsvis finns det andra studier som har gjorts på området och som tar upp aspekterna 

medierapportering, politiker och/eller könsstereotyper, dock inte i kombination med varandra, 

exempelvis Larson & Kalsnes (2014). Kathleen Dolans (2005) studie tar upp könsstereotyper 

och hur amerikanska politiker förhåller sig till dessa. Även om Dolan (2005) belyser 

problematiken med könsstereotyper, anammar inte författaren sociala medier i sin studie. 

Connell och Messerschmidt (2005) argumenterar att begreppet hegemonistisk maskulinitet 

behöver tilldelas större fokus i genusrelaterade frågor. Hegemonistisk maskulinitet kan ses 

som ett maskulint ideal som innebär att andra män och kvinnor måste förhålla sig till mannen 

som innehar en hegemonistisk maskulinitet. Denna typ av maskulinitet är det få personer som 

förknippas med men begreppet är ändå socialt accepterat (Connell & Messerschmidt, 2005). 

Eftersom begreppet “maskulinitet” inte är fixerat i relation till individer utan något som 

formas utifrån sociala konstruktioner, är det viktigt att inkludera maskulinitet i 

genusrelaterade frågor (ibid, s. 836). Genom att titta på politikers framställning av sig själva 

skulle spår av ett maskulint ideal kunna identifieras.  Fortsättningsvis, genom att inkludera 

män och maskulinitet, och inte enbart titta på kvinnor och femininitet, kan vi enklare förstå 

vad genus innebär. Detta är något som Bjarnegård (2013) också argumenterar för i boken 

Gender, informal institutions and political recruitment: explaining male dominance in 

parliamentary representation. Genom att ta in män i genusrelaterad forskning kan man, 

menar Bjarnegård (2013), förklara varför män är det dominerande könet inom politik. I 

samband med att undersöka och analysera vilka faktorer som leder till manlig 

överrepresentation, kan mönster av kvinnors underrepresentation hittas och belysas. 

Författaren menar att genom sådan forskning kan vi skapa större förståelse för hur 

upprätthållandet av manlig politisk makt fortfarande kan fortsätta, trots interna och externa 

motstridigheter (Bjarnegård, 2013).  

 

Genom att ta sig an ett feministiskt perspektiv, bidrar man som forskare med att kritisk 

granska, omvärdera och utveckla redan befintliga teorier som innefattar könsskevhet eller 

könsblindhet. Förutom omvärdering av existerande teorier, utvecklas också nya (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Genom att belysa diverse problem som uppstår i samband med 
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könsrelationer, som exempelvis dominansförhållanden och ojämlikhet (ibid), kan vi på ett 

lättare sätt förstå, och eventuellt förändra, sociala konstruktioner av kön. Sammanfattningsvis 

menar flertalet forskare att forskning och diskussion om politik och media bör ske utifrån ett 

genusperspektiv, även om vissa argumenterar för större fokus på maskulinitet. Olikheter till 

trots, finns det enighet inom forskningsområdet i att könsdebatten är essentiell för fortsatt 

utveckling av demokratiska och jämlika samhällen. 
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3. Teori 

Nedan presenteras de teorier och begrepp som används för att analysera och diskutera 

undersökningens resultat. Kapitlet är uppdelat i tre delar: könsschema (gender schema 

theory), medias könsstereotypisering av politiker och könsnormer i politiska dagordningen 

(gender agenda setting). Avsnittet om könsschema (gender schema theory) presenteras främst 

i syfte för att skapa en förståelse av vad könsstereotyper innebär och hur de formar individer 

och påverkar samhället. Könsschema-teorin skapar grund för kommande teorilitteratur och är 

därför relevant att presentera i detta avsnitt. Avslutningsvis kommer en operationalisering av 

teoretiska begrepp att läggas fram.   

 

3.1 Könsschema (Gender schema theory) 

Teorin myntades av psykologen och feministen Sandra Bem, och förklarar hur kategorisering 

av saker och ting runtomkring oss kan bidra med förståelse till komplexa och 

informationsbristande situationer (Bem, 1981, s. 355). Bem menar att dessa kategoriseringar 

eller kognitiva scheman, hjälper individer organisera och analysera inkommande information i 

schema-liknande strukturer (ibid). Enligt Bem är det dessa kognitiva scheman som bidrar till 

skapandet av förutsättningar för hur individer tänker och resonerar kring könsroller. Vidare 

argumenterar teorin att barn redan i ung ålder, genom samhällets befintliga och kollektiva 

könsscheman, lär sig vilka attributer och karaktärsdrag deras kön associeras med. Således 

börjar det kognitiva tänkandet och beteendet att formas av stereotypiska könsroller som redan 

finns befästade i samhället (ibid). Följaktligen menar bland annat Bromander i sin 

avhandling Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? att 

“könsscheman bidrar till skapandet av könsstereotyper” (Bromander, 2012, s. 108). 

 

3.2 Medias könsstereotypisering av politiker 

3.2.1 Könsstereotyper 

Förenklat innebär könsstereotyper överdrivna och ensidiga bilder av män och kvinnor och vad 

som anses vara manligt och kvinnligt i samhället. Dessa typer av bilder är djupt rotade i 

samhällets syn på manligt och kvinnligt, och bidrar till män och kvinnors olika förutsättningar 

(Oxford Reference, 2016) på exempelvis arbetsplatsen. Könsstereotyper innefattar även 

förutsättningar för hur män och kvinnor bör se ut och bete se på ett korrekt sätt utifrån deras 

biologiska kön (Oxford Dictionaries, 2016). 
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Medias användning av könsstereotyper vid rapportering av människor, som individer eller i 

grupp, kan både ses ur ett positivt eller negativt perspektiv. Media brukar ofta kritiseras för att 

porträttera personer på ett negativt sätt, där stereotyper ofta innebär att människor 

kategoriseras in i fack beroende på olika faktorer, som exempelvis utseende, profession, 

egenskaper eller bakgrund. Synen på dessa faktorer utgår vanligtvis från vilket kön en person 

har. Med hjälp av stereotyper förenklar och konkretiserar media komplexa situationer och 

händelser av samhället och individer för samhällets medborgare. Dessvärre brukar 

förenklingar av verkligheten sällan stämma helt överens med den faktiska situationen, då 

viktiga förklaringsfaktorer av en situation utesluts. Detta bidrar till en skev bild av 

verkligheten, framför allt då media är en primär informationskälla för många av samhällets 

medborgare (Bromander, 2012). 

 

Kathlen Dolan har genomfört flertalet studier på området där hon har undersökt 

könsstereotyper i samband med medias porträttering av politiker. Dolan kommer fram till att 

de politiska områden kvinnor generellt sätt förknippas med är sjukvård, utbildning och 

socialvård (2005, s. 32). Detta är något som också kommer fram i Tom Carlsons (2007) 

studie. Vidare är typiska föreställningar av män att de har större kunskap inom politiska 

områden så som ekonomi, försvar, utrikespolitik, utrikeshandel, jordbruk och näringsliv, 

medan kvinnliga politiker är bättre lämpade till att förstå och arbeta med “sociala” frågor, så 

som utbildning, barn, miljö, jämställdhet och familj (Carlson, 2007, s. 53, 109). 

I en annan studie av Kathleen Dolan (2014) visar resultatet på vilka personlighetsdrag 

och/eller hur politiker uppfattas eller bör bete sig i relation till kön. Författaren menar att 

kvinnliga politiker uppfattas mer som ärliga, medkännande, varmare och uttrycksfulla än 

deras manliga kollegor (2014, s. 20). Kvinnliga politiker förväntas också på ett bättre sätt 

handskas med medborgargrupper. Däremot förknippas män mer som starka ledartyper och 

anses vara bättre lämpade till att klara av krissituationer än kvinnliga politiker. Manliga 

politiker upplevs också vara mer kompetenta, erfarna och bestämmande i sina roller (ibid). 

Kvinnor är således mer mjuka i sina roller som politiker medan män uppfattas mer som hårda 

och robusta. Dolan argumenterar att vilket kön den aktuella politikern har spelar en avgörande 

roll för hur väljarna väljer att rösta på personen men även ifall personen i fråga anses vara 

lämplig i sin politiska yrkesroll (2014, s. 4). I linje med Dolan argumenterar Carlson att 

kvinnliga politiker förväntas vara mer ödmjuka, förstående och ärliga än sina manliga 

kollegor. Forskaren Valerie Sperling (2016) undersöker hur Rysslands president Vladimir 



 

10 
 

Putin använder könsnormer för att styra landets utrikes- och inrikespolitik. Studiens resultat 

visar på att Putin förknippas med starka maskulina drag och attribut. Putin målas upp som en 

idealman där idealmannen anses vara tuff, stark, modig, disciplinerad och beskyddande. Att 

vara heterosexuell är också något som går i linje med vad som anses vara manligt (Sperling, 

2016, s. 15-16). Sperling argumenterar, precis som flertalet andra författare, att manliga 

politiker anses vara bättre lämpade till att leda ett land än kvinnor.  

Vanliga stereotyper förknippade med kvinnliga politiker (och kvinnor i allmänhet) är att de 

blandar privatlivet med yrkesrollen mer än vad män gör (Bromander, 2012, s. 215). För att ge 

ett exempel står familjesituation och civilstånd i fokus och kan ses som relevanta faktorer vid 

medias porträttering av kvinnor, något som inte är lika aktuellt för män (ibid, s. 50). 

Beskrivningen av manliga politiker brukar snarare ligga i deras roll som politiker och deras 

kompetens inom politiska sakfrågor istället för att de är män (ibid, s. 51, 105). Egenskaper 

som förknippas med kvinnor är också att de är känslosamma och osjälvständiga. Rättvis och 

snäll är ytterligare utmärkande egenskaper för kvinnor, jämfört med manliga politiker som 

uppfattas mer som starka, orädda, tävlingsinriktade och självständiga. Män har också lättare 

till att fatta viktiga beslut och hantera komplexa situationer. Vidare anses kvinnor vara mer 

ärliga och hederliga i sina politiska roller där exempelvis politiska frågor gällande 

hälsotillstånd hamnar mer i fokus (ibid, s. 172, 195). Detta kan jämföras med deras manliga 

motsatser där okänslighet och framfusighet är karaktärsdrag som är vanligare och tar större 

plats i den mediala porträtteringen (ibid, s. 172).   

 

Johansson och Bergström (2015) har i sin jämförande studie av medias porträttering av 

politiker kommit fram till att det är svårare för kvinnliga politiker att uppfattas, både av 

väljare och media, som både personliga och respektabla i sin politiska yrkesroll. De 

argumenterar också för att män ses som mindre benägna att vara primära vårdnadshavare för 

barn, jämfört med kvinnor (ibid, s. 183). Däremot kan barnafödandet utgöra ett hinder för 

kvinnor i deras yrkeskarriär och representation som politiker. Å andra sidan framkommer det 

att ifall män väljer familjelivet och begär föräldraledighet, kan sådant beteende uppfattas som 

positivt och generera till en bättre politisk bild av mannen (ibid). Detta skulle kunna uppfattas 

som ett modernt, innovativt och önskvärt beteende (ibid).  

I Bromanders avhandling (2012) kommer författaren fram till fem övergripande områden där 

media konstruerar politiker annorlunda utifrån deras kön, där ett område är att kvinnor 

uppmärksammas mer för yttre attribut än män. Kläder, utseende, ålder och vikt är faktorer 
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som bidrar till de könsstereotyper förknippade med kvinnliga politiker. Manliga politiker 

däremot förknippas mindre än kvinnor för hur de ser ut och för deras ålder (ibid, s. 52, 50). 

Att utseendet spelar större roll för kvinnor är något som argumenteras för i boken The Impact 

of Women in Public Office (Carroll, 2001). Det visar sig att ifall en kvinna anses vara vacker 

kan det vara till hennes nackdel, eftersom hon inte kan vara både vacker och seriös i sin 

politiska yrkesroll (Carroll, 2001, s. 123-124). I Sperlings (2016) studie om Vladimir Putin 

framkommer det dock att yttre attribut faktiskt spelar en avgörande roll för hur manliga 

politiker bör se ut, utifrån ett ryskt perspektiv. Att ha god fysik och inte dricka alkohol anses 

vara önskvärt av politiska ledare, argumenterar författaren (Sperling, 2016, s. 21).   

En aspekt som är viktig att poängtera är att det svenska politiska systemet skiljer sig från 

andra länders politiska system, således även hur media porträtterar politikerna. Både 

Johansson och Bergström (2015) samt Bromander (2012) påpekar att, trots skillnader mellan 

manliga och kvinnliga politiker, finns det likheter. Sverige är ett av världens mest jämställda 

länder (UNDP, 2011), vilket gör att skillnaderna mellan män och kvinnor delvis har suddats 

ut och blivit något mindre. Det är exempelvis inte ovanligt, och kan snarare ses som något 

eftersträvbart, att kvinnor strävar efter att vara självständiga och ekonomiskt oberoende från 

män. Vidare kan det också ses som mer eftersträvbart för män att engagera sig och spendera 

mer tid med familjen. Således är det mer vanligt för både manliga och kvinnliga politiker, 

men även generellt, att kombinera yrkeslivet med det privata. Således blandas maskulina och 

feminina attribut med varandra, och därmed blir det svårare att särskilja skillnader mellan vad 

som är manligt och kvinnligt. Trots att Sverige är ett relativt jämställt land finns det, som 

litteraturen pekar på, skillnader mellan män och kvinnor.  

 

3.3 Könsnormer i politiska dagordningen (Gender agenda setting) 

Föreställningar om maskulinitet och femininitet, vad som anses vara ”kvinnligt” och 

”manligt”, skulle man kunna diskutera i samband med hur de påverkar den politiska 

dagordningen. På vilket sätt kan kön förhindra eller främja politiker från att lägga fram sina 

politiska intressefrågor på den politiska dagordningen? Susan Carroll (2001) har utifrån ett 

feministiskt perspektiv tittat på ifall kvinnliga lagstiftare arbetar i förmån för kvinnor och 

“kvinnofrågor”.  Studien visar på att både män och kvinnor är överens om att kvinnliga 

lagstiftare har större påverkan på lagförslag och beslut gällande kvinnor än vad män har 

(Carroll, 2001). Vidare påvisas att majoriteten av de tillfrågade kvinnorna i undersökningen 

anser att en ökning av transparens och öppenheten i lagstiftandet beror på ett kvinnligt 
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engagemang (ibid). De förändringar som har skett, eller sker, inom lagstiftning beror på 

kvinnor, enligt majoriteten av de tillfrågade männen. Således har de kvinnor som stiftar 

lagarna också bidragit till de största och viktigaste policyrelaterade förändringarna, framförallt 

i att främja kvinnor (ibid, s. 5-6, 17). Kvinnor är också mer benägna än män att arbeta för 

kvinnorelaterade frågor, oavsett kvinnornas etniska bakgrund, deras parti-tillhörighet eller 

ifall kvinnorna ser sig själva som feminister. Att arbeta för könsrelaterade frågor är alltså 

viktigare för kvinnor än för män. Carroll exemplifierar detta genom påvisa att konservativa 

kvinnor är mer benägna än konservativa män att arbeta med kvinnorelaterade frågor, likaså 

när det gäller icke-feministiska kvinnor i jämförelse med icke-feministiska män, eller vita 

kvinnor jämfört med vita män (ibid, s. 13). Politiska områden så som vård, utbildning och 

välfärd prioriteras mindre av män än av kvinnor, samt att kvinnor i större utsträckning arbetar 

för kvinnors rättigheter (ibid, s. 17-18).   

Inom försvars- och utrikespolitiska områdena syns dock en tydlig skillnad i synen på män och 

kvinnor och deras politiska yrkesroll (ibid, s. 119). Kvinnor som arbetar inom utrikes- och 

försvarsdepartementet anses vara mindre benägna och kompetenta till att arbeta med utrikes- 

och säkerhetsfrågor. Kvinnliga säkerhets- eller utrikespolitiker anses inte heller kunna ta svåra 

beslut eller hantera komplexa situationer, bland annat på grund av att kvinnor i mindre 

utsträckning än män genomgår militärtjänst (ibid, s. 120). Således har detta förhållningssätt 

till män och kvinnor inneburit en problematik för kvinnor att positionera sig i sin yrkesroll 

och influera den utrikespolitiska agendan. Studien visar också att könsstereotyper som finns i 

samhället till viss del bidrar till denna problematik (ibid, s. 121-123). Avslutningsvis menar 

författaren att de kvinnor som arbetar inom utrikes- eller försvarsdepartementet med större 

sannolikhet inte kommer att bidra med några större förändringar i synen på politik samt synen 

på kvinnor och män. Detta eftersom de kvinnor som arbetar där har anpassat sig till den 

(patriarkaliska) struktur och kultur som råder (ibid, s. 142). 

Yakin Ertürk (2004) argumenterar för essentialiteten av att inkludera män i det politiska 

arbetet om jämlikhet mellan män och kvinnor. I samband med den framvuxna jämlikhets- och 

könsdebatten, har mannen hamnat i större fokus. Därför är det en nödvändighet att män 

engagerar sig i samtal, beslutsprocesser och i det politiska arbetet, annars finns risken att 

gamla hierarkiska och patriarkaliska system inte bryts utan fortsätter att skapa grund för män 

och kvinnors förutsättningar (Ertürk, 2004). Även om det finns ett engagemang från både 

politiskt och samhälleligt håll att män behöver inkluderas i jämställdhetsarbetet, råder det 

fortfarande delade meningar kring vad som är manligt och kvinnligt, samt hur mycket män 
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bör engagera sig (ibid, s. 7). Detta grundar sig främst i kulturella och sociala normer som 

finns och skiljer sig mellan olika samhällen (ibid). Fortsättningsvis är det genom manligt 

engagemang där områden, som till stor del anses vara “kvinnliga”, blir gemensamma, 

exempelvis fattigdom och våld mot kvinnor (ibid, s. 16).  

Sammanfattningsvis visar ovanstående litteratur på att manliga och kvinnliga politiker skiljer 

sig åt på flera olika sätt. Politiker kategoriseras in i fack på grund av sitt biologiska kön, där 

faktorer så som utseende, profession, egenskaper och bakgrund, avgör förväntningar på 

politiker. Även om både en man och en kvinna arbetar som politiker beskrivs mannen mer 

utifrån sin politiska roll medan kvinnan snarare beskrivs utifrån sitt utseende.  

Kvinnliga och manliga politiker engagerar sig i olika politiska områden. Utifrån litteraturen 

om medias könsstereotypisering av politiker, ska kvinnor arbeta med frågor gällande 

sjukvård, socialvård, utbildning, välfärd, barn, familj, miljö och jämställdhet. Män engagerar 

sig i frågor relaterade till ekonomi, försvar, näringsliv, jordbruk samt utrikespolitik och 

utrikeshandel.  

Det finns också olika karaktärsdrag och uppfattningar beroende på vilket kön en politiker har. 

Kvinnor upplevs vara mer ärliga, medkännande, varma, uttrycksfulla, ödmjuka, förstående, 

känslosamma, rättvisa, osjälvständiga och snälla. De handskas bättre med medborgargrupper 

samt att de håller privatlivet mindre privat än män. Kvinnor framställs vanligare efter deras 

familjesituation och civilstånd. De uppfattas också vara den huvudsakliga vårdnadshavaren av 

ett barn. Män framställs som starka ledartyper, kompetenta, erfarna, bestämmande och bättre 

på att hantera krissituationer. De anses också vara mer lämpade till att leda ett land. Män 

upplevs vara orädda, tävlingsinriktade, självständiga, okänsliga och framfusiga. Enligt 

Sperling är ett manligt beteende också att vara tuff, modig, disciplinerad och beskyddande. 

Även om Sperling utgår från ett ryskt perspektiv där homofobi är mer utbrett än i Sverige, är 

det viktigt att ta hänsyn till i samband med hur män väljer att framställas i relation till sina 

fruar eller andra kvinnor. Detta kan utläsas från hur exempelvis en man och en kvinna är 

placerade i en bild. Fortsättningsvis uppmärksammas kvinnor mer för yttre attribut, så som 

kläder, utseende, ålder och vikt. Yttre attribut är också något som spelar viss roll för män men 

inte i lika stor grad som för kvinnor.  

Vidare påvisas det i avsnittet om könsnormer i politiska dagordningen att frågor som 

uppmärksammas och som finns på den politiska dagordningen skiljer sig beroende på kön. 

Det är kvinnor, och inte män, som uppmärksammar och främjar kvinnorelaterade frågor och 
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kvinnliga rättigheter, oavsett kvinnornas bakgrund. Kvinnor har lägre positioner och mindre 

kunskap om försvars- och utrikespolitik. Dock har de kvinnor som är engagerade inom de 

områdena anpassat sitt beteende och sin framställning av sig själva utefter könsstereotyper om 

vad som är manligt och kvinnligt. Män engagerar sig lite, eller inte alls i kvinnofrågor så som 

fattigdom och våld mot kvinnor samt att det förväntas att kvinnan ska vara underordnad 

mannen.  
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4. Metod och material 

Inledningsvis kommer följande avsnitt att presentera de förkunskaper jag som författare till 

uppsatsen har. Därefter presenteras det material och de metoder som har valts till att besvara 

uppsatsens frågeställning. Metod- och materialvalen kommer att beskrivas och motiveras, och 

löpande beskrivs och motiveras studiens avgränsningar. Vidare presenteras undersökningens 

genomförande. Fortsättningsvis kommer en reflektion av studiens tillförlitlighet och giltighet 

samt val av metod och material att presenteras. Kapitlet avslutas med att presentera studiens 

analysmodell.  

 

4.1 Förförståelse 

Att som forskare utgå från sin egen förförståelse är viktigt för att på ett begripligt sätt kunna 

tolka de bilder och texter som ämnas att studeras (Ekström & Larsson, 2010; Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Även om forskarens egen tolkning väger tungt i undersökningsprocessen är 

det viktigt att poängtera att tolkningar inte får styras av personliga erfarenheter och 

upplevelser (Ekström & Larsson, 2010, s. 16). Det handlar snarare om att vara medveten om 

vilka utgångspunkter man har som forskare och hur dessa skulle kunna påverka studien 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 486). Jag har, likt alla andra forskare, egna referensramar att 

utgå ifrån i undersökningsprocessen. Jag har kännedom om Sveriges politiska system och de 

politiker som representerar de politiska partierna, däremot är jag inte politiskt aktiv i något av 

partierna. Även om ett kvalitativt angreppssätt kan innebära ett kritiskt moment av forskarens 

subjektivitet, är avsikten med kvalitativa studier att skapa förståelse och mening för olika 

objekt och fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 216). Därför är subjektivitet ett 

nödvändigt inslag i forskning men det är viktigt att subjektiviteten inte tar överhand. Detta 

minimeras genom att på ett transparent sätt redovisa för varje steg i undersökningsprocessen 

och tydligt motivera för varje val jag gör längs med vägen.  

 

4.2 Material och urval 

4.2.1 Instagram 

Materialet består av Instagram-inlägg från svenska politiker. För att besvara min 

frågeställning har Instagram valts som underlag eftersom mediets användare själva väljer vad 

det vill publicera och därmed hur de vill framställa sig själva. Eftersom media ofta porträtterar 

personer utifrån bilder, faller det sig naturligt att studera bilder, vilket Instagram erbjuder.  
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Instagram är en social medieplattform och applikation som skapades av Kevin Systrom och 

har idag mer än 300 miljoner användare (Instagram, 2016a). Syftet med Instagram är att dess 

användare ska kunna sprida bilder och korta videoklipp till andra, vilket görs genom att man 

skapar en profil, lägger upp bilder och/eller videoklipp och tillåter att dessa visas till familj, 

vänner eller andra Instagram-användare som har tillgång till personens profil (Instagram, 

2016b). Bilderna som tas, oftast med en mobiltelefon, kan redigeras med olika filter och 

beskäras innan de läggs upp (ibid).  

När en profil, eller ett konto, skapas kan användaren välja att antingen låta det vara öppet eller 

stängt. Att låta ett konto vara öppet innebär att vem som helst kan se ens bild- eller videoflöde 

samt kommentera i kommentarsfältet, utan att behöva vara “vän” med personen som äger 

kontot. Däremot, väljer personen att ha en stängd profil kan enbart personer som är “vän” med 

kontoägaren ha tillgång till bilderna och/eller videoklippen. För att få tillgång till ett stängt 

konto behöver man skicka en vän-förfrågan om att få följa personen som har skapat profilen. 

Därefter är det upp till kontoägaren att acceptera eller neka vän-förfrågan. Instagram används 

av såväl yngre som äldre personer, av privatpersoner men även av mer kända profiler så som 

skådespelare, sångare, idrottare, musiker, kungligheter och politiker (Instagram, 2016a). 

Instagram är ett av Sveriges mest populära och använda sociala medier (Svenskarna och 

internet, 2015). Till skillnad från Facebook och Twitter, som också är populära sociala 

medier, är Instagram en medieplattform där budskap förmedlas främst via bilder. Bilder kan 

också läggas upp på Facebook och Twitter, men de har inte lika stort fokus på bilder som 

Instagram. På Twitter skriver användarna texter med begränsat ordantal och använder mediet 

till att direkt-rapportera vad som händer i deras vardag (Twitter, 2016). På Facebook kan 

användarna ta del av bilder, videoklipp, texter, nyheter och gå med i olika nätverk och sidor 

som skapas på plattformen. Användarna kan engagera sig i diskussioner och dela sådant som 

de tycker är roligt, intressant och viktigt att belysa med andra användare. Via Facebook håller 

användarna kontakten med familj och vänner men mediet fungerar också som en 

annonseringsplats för företag och organisationer. Således är Facebook ett mer omfattande 

socialt medium (Facebook, 2016). Sammanfattningsvis är Twitter mer textbaserat medan 

Facebook består av många olika delar som bör tas till hänsyn i en undersökning, varför 

Instagram är det bäst lämpade sociala mediet. Valet av social media grundar sig även i att det 

inte har genomförts några större studier med fokus på Instagram. Avslutningsvis blir 
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materialinsamlingen oproblematisk då jag själv har en Instagram-profil och kan ta del av de 

konton som jag ämnar att undersöka. 

4.3 Urval  

De Instagram-inlägg som har valts till undersökningen kommer från högt uppsatta och 

verksamma svenska politiker som har ett Instagram-konto. Politikerna som har ett konto och 

som har valts till undersökningen är partiledarna Ebba Busch Thor (KD)2, Annie Lööf (C)3, 

Anna Kinberg Batra (M)4 och Gustav Fridolin (MP)5. Även politiker med andra regerings- 

eller riksdagsposter har valts till studien, Aida Hadzialic (S)6 gymnasie- och 

kunskapslyftsminister, Ylva Johansson (S) arbetsmarknadsminister, Per Bolund (MP) 

finansmarknads- och konsumentminister, Gabriel Wikström (S) folkhälso-, sjukvårds- och 

idrottsminister och partisekreterare Tomas Tobé (M) samt riksdagsledamot Johan Forssell 

(M).  

 

Den ursprungliga tanken kring urvalet var att undersöka alla aktiva partiledare. Urvalet hade 

varit optimalt då de är det högst uppsatta politikerna i Sverige idag och står som frontfigurer 

för det parti de leder. Dock insåg jag snabbt att detta inte skulle vara möjligt, då alla 

partiledarna inte har ett privat Instagram-konto. Det finns officiella konton från de flesta 

partierna, men min avsikt är inte att undersöka partiernas konton utan partiledarnas personliga 

förhållningssätt till könsstereotyper. De enda partiledarna som har ett privat konto är Busch 

Thor, Lööf, Kinberg Batra och Fridolin. Dock ansåg jag att detta inte är ett tillräckligt stort 

urval, i synnerhet inte uppdelningen av manliga respektive kvinnliga politiker. Därför 

inkluderades även Per Bolund och Gabriel Wikström i undersökningen, eftersom dessa 

arbetar närmast partiledarna, innehar viktiga politiska positioner och för att jämna ut antalet 

manliga och kvinnliga politiker. För att försöka täcka in den politiska skillnaden mellan 

borgliga och rödgröna politiker som framkom i samband med det initiala urvalet adderades 

ministrarna Aida Hadzialic och Ylva Johansson, partisekreteraren Tomas Tobé samt 

riksdagsledamoten Johan Forssell. Dessa har ett privat Instagram-konto och innehar viktiga 

politiska poster, vilket överensstämmer med resterande undersökningspersoner.  

 

                                                           
2 Kristdemokraterna 
3 Centerpartiet 
4 Moderaterna 
5 Miljöpartiet 
6 Socialdemokraterna 
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Sammanfattningsvis gjordes urvalet i första hand utifrån partiledare, därefter ministrar, 

partisekreterare och slutligen riksdagsledamot. Eftersom den borgliga oppositionen inte har 

ministerposter används en riksdagsledamot för att skapa en bredare representativitet av 

partitillhörighet i urvalet. Partiledarna är valda i sin egenskap som partiledare. Resterande 

politiker har valts ut för att göra undersökningen mer representativ. De partiledare som 

innehade Instagram-konto var tre kvinnor från en borgerlig opposition och en man från 

regeringspartierna, varför de övriga studieobjekten valts ut baserat på innehavande av deras 

profilering som politiker och ett privat Instagram-konto. 

 

Vidare är jag är väl medveten om att Per Bolund arbetar som finansmarknads- och 

konsumentminister, vilket kan argumenteras för att han naturligt kommer diskutera ”manliga” 

politiska områden. Likaså med att Gabriel Wikström, som är folkhälso,- sjukvårds- och 

idrottsminister, tar upp ”kvinnliga” politiska områden. På motsvarande sätt tas det i beaktning 

att Aida Hadzialic är gymnasie- och kunskapslyftsminister samt att Ylva Johansson är 

arbetsmarknadsminister. Däremot finns det ett intresse i att se ifall dessa personer också tar 

upp andra politiska områden i sin framställning, som därmed skulle påvisa en framställning 

som antingen går i linje med könsstereotyper eller som utmanar stereotypiseringarna. Vidare 

är det också av intresse att exempelvis se vilka yttre attribut som kan utläsas utifrån deras 

framställning av sig själva. Således också hur de sätts i relation till andra personer, såvida att 

det framkommer inlägg med fler personer än bara kontoinnehavaren. Sammanfattningsvis är 

det tendenser och avvikelser i hur politikerna väljer att framställa sig själva som är av intresse 

för studien. På grund av avsaknaden i aktiva partiledare på Instagram var det nödvändigt att ta 

in politiker som inte är partiledare. Således är jag väl medveten om att den framställning av 

sig själva som politikerna visar kan utgå ifrån deras politiska övertygelse och ifall de sitter i 

den borgerliga oppositionen eller regeringspartierna. Trots det anser jag att de val av material 

och det urval som har gjorts är de bäst lämpade för undersökningen.    

 

Kontona uppdateras främst av politikerna själva men även av deras medarbetare som 

exempelvis Anna Kinberg Batra. Dock väljer jag att ta med konton som uppdateras av andra 

personer än kontoinnehavaren själv eftersom det ändå visar på vilket sätt politikern vill 

framställa sig själv. Eftersom media ofta rapporterar om högt uppsatta politiker, faller sig 

valet att undersöka just dessa politiker naturligt. Huruvida en högt uppsatt politiker förhåller 

sig till könsstereotyper kan tydligt peka på hur samhället ser ut och således hur andra politiker 

framställer sig utifrån könsföreställningar. Vidare anser jag att undersöka tio politiker, varav 
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fem kvinnliga och fem manliga, är tillräckligt för att materialet ska bli fylligt (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 77).  

 

Fortsättningsvis kommer enbart stillbilder och inte videoklipp att tas med i undersökningen. 

Ett inlägg brukar vanligtvis bestå av en bild och en tillhörande text men ett inlägg kan även 

innehålla enbart en bild. Jag har valt att inte särskilja dessa inlägg från varandra eftersom 

kontoinnehavarna själva har valt att framställa sig genom enbart bild. Uppdatering av kontona 

varierar något bland politikerna men alla publicerar minst ett inlägg i veckan. De inlägg som 

har valts till undersökningen bygger på antalet, alltså mängden inlägg. Således har inläggen 

inte valts på grund av att de publicerades under någon särskild tidsperiod. Detta eftersom 

konto-uppdateringarna varierar bland politikerna, och för att få en så jämn fördelning av 

inlägg per politiker som möjligt grundar sig urvalet på mängden inlägg istället. Antalet inlägg 

som har studerats är sju från varje konto, och sammanlagt har 70 inlägg analyserats. 

Insamling av materialet avslutades när det vara tillräckligt för att besvara uppsatsen syfte, 

alltså när inget nytt framkom från inläggen (Ekström & Larsson, 2010, s. 77) (för vidare 

diskussion se punkt ”4.6 Reflektion kring tillförlitlighet, giltighet samt metod- och 

materialval”).  

 

4.4 Beskrivning av använda metoder 

För att besvara studiens frågeställning kommer en kombination av text- och bildanalys att 

tillämpas. Textanalys innebär att man studerar system av tecken (bokstäver) som representerar 

någonting. Genom att titta på texter skapas en bättre förståelse för de sociala och kulturella 

strukturer som finns i ett samhälle (Ekström & Larsson, 2010, s. 153). En text är, enligt 

Ekström och Larsson (2010), något som avspeglar verkligheten utifrån en persons (eller grupp 

människors) perspektiv. Genom att uttrycka sig i textform tar man, utifrån normer och 

värderingar, ställning till någonting exempelvis vad som är “manligt” eller “kvinnligt”. En 

textanalys kan tillämpas på både kvalitativa och kvantitativa undersökningar, men även i 

undersökningsmetoder som exempelvis bildanalys (ibid, s. 155). En text behöver alltså inte 

enbart innebära en traditionell text med bokstäver, utan också en kombination av symboler 

som finns i bilder i nyhetsartiklar eller reklam (ibid, s. 181).  

 

En bildanalys innebär, i liknelse med textanalys, att studera bilder och därmed finna sociala 

och kulturella konventioner som beskriver hur kulturen och samhället vi lever i ser ut 

(Ekström & Larsson, 2010). Bilder skapar känslor och tankar kring hur något bör vara, 
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jämfört med att enbart analysera ord. Även om stor del av den dagliga kommunikationen 

mellan människor, företag och organisationer, sker via ord och språksystem, är det 

symboliska systemet minst lika viktigt för kommunikationen. Därmed bidrar bilder till att 

skapa ett symbolsystem som i sin tur skapar mening för mottagaren (ibid). När en person 

väljer att använda sig av bilder till att förmedla ett budskap, sker det utifrån avsändarens 

perspektiv. När avsändarens bilder sedan analyseras brukar det göras utifrån teorier som 

exempelvis förklarar maktrelationer eller skildringar av människogrupper (ibid, s. 180). Detta 

är något som också kan appliceras på “vanliga” texter med bokstäver. Att analysera texter och 

bilder brukar göras på två nivåer, först på denotationsnivå och sedan på konntationsnivå (ibid, 

s. 181-183). På denotationsnivå studeras det sammanhang bilden beskriver, exempelvis vilka 

färger och linjer som finns men även en persons kroppshållning. Andra delar som studeras på 

denotationssnivå är textens typsnitt och ifall det finns faktarutor i bilden. Således studeras det 

som faktiskt syns i bilden. På konnotationsnivå studeras istället vad bilden och texten säger i 

ett sammanhang, alltså vilka kulturella associationer och sociala normer som framkommer i 

bilden, och bildens underliggande betydelse (ibid). Att studera en bild kan exemplifieras 

genom att vi ser en man i högklackade skor bärandes på ett litet barn och matkassar 

(denotation). Detta kan tolkas som ett budskap om att det inte enbart är kvinnor som kan klä 

sig i högklackade skor, handla mat och ta hand om barn. Således bör fäder också ses som lika 

viktiga i barns uppfostran och inte enbart kvinnor. Bildens budskap vill då belysa att det finns 

olika föreställningar kring män och kvinnors relation till familjelivet (konnotation). Om 

bilden också innefattar ord som belyser att män bör inkluderas mer i familjelivet förtydligas 

hela bildens budskap. En text skulle också kunna förmedla ett budskap som säger emot att 

män bör klä sig i högklackat och handla mat. Avsändarens budskap blir då istället, med bild 

och text, att män och kvinnor har olika ställningar inom familjelivet och därmed bör agera 

utefter olikheterna.  

 

4.5 Genomförande 

4.5.1 Pilotstudie 

För att säkerställa att studiens frågeställning blev besvarad och att operationaliseringen var 

applicerbar på materialet, genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes på fyra 

slumpmässigt valda Instagram-inlägg, tre från Annie Lööf och ett från Gustav Fridolin. Med 

hjälp av pilotstudien konstaterade jag att de analysramar som till en början hade konstruerats 

till viss del var applicerbara på materialet. Jag reviderade operationaliseringen tills den var 

fullt applicerbar på materialet, alltså att det insamlade materialet kunde analyseras och 
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besvaras utifrån de frågor som konstruerats och därmed besvara studiens frågeställning. 

Därefter påbörjades den riktiga insamlingen och analysen av materialet. 

 

Materialinsamlingen började med att jag analyserade de fem första inläggen på vardera konto 

när jag besökte respektive konto. Därmed samlades 50 inlägg in. Jag började med att 

analysera varje politikers inlägg för sig, innan jag gick vidare med nästa politiker. Varje 

inlägg undersöktes utefter en analysmodell där specifika frågor ställdes till inlägget som står i 

relation till teorilitteraturen (se bilaga 1). När de 50 inläggen analyserats konstaterade jag att 

det framkom mönster som antingen överensstämde eller avvek från teorin. För att säkerställa 

att dessa mönster skulle upprepas i ett utökat material, samlades ytterligare 20 inlägg in, två 

från respektive konto. Denna materialkomplettering säkerställde att materialet var fylligt och 

tillräckligt nog för att besvara uppsatsen frågeställning (Ekström& Larsson, 2010, s. 77). 

Därmed samlades totalt 70 inlägg in som analyserats. 

 

4.6 Reflektion kring tillförlitlighet, giltighet samt metod- och materialval 

Utifrån uppsatsens frågeställning faller det sig naturligt att dess tillvägagångsätt är kvalitativt. 

En kvantitativ undersökningsmetod skulle kunna tillämpas, men inte ge en djupgående analys 

av materialet som är önskvärt för denna uppsats. Fortsättningsvis, då undersökningen bygger 

på ett kvalitativt tillvägagångssätt har jag valt att tillämpa termerna giltighet och 

tillförlitlighet, liknande validitet och reliabilitet, för att säkerställa studiens hållbarhet 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 76). Kriteriet giltighet innebär att det argument som förs har 

med saken att göra, alltså huruvida undersökningen verkligen fångar upp det som avses att 

undersökas (i detta fall om politiker bidrar eller går emot könsstereotyper) (ibid, s. 14-15). 

Kriteriet tillförlitlighet innebär att uppgifterna som presenteras är korrekta (ibid). För att 

säkerställa att undersökningen är hållbar, och att kriterierna giltighet och tillförlitlighet 

uppfylls, har noggranna och genomtänkta val av undersökningsmetod, material och urval 

gjorts. I alla vetenskapliga studier är det önskvärt att båda kriterierna uppfylls i bästa möjliga 

mån, och detta har jag tagit till mig av och försökt tillämpa på bästa sätt genom att på ett 

öppet och tydligt sätt redovisa för hela undersökningsprocessen. Eventuella problem och 

hinder som har stötts på under undersökningen har också redovisats och diskuterats.   

 

Som tidigare nämnt har bara Instagram-inlägg som innefattar stillbilder analyserats, även om 

kortare videoklipp har påträffats hos kontoinnehavarna. Anledningen till att exkludera 

videoklipp i undersökningen beror på att videoklipp innefattar många rörliga bilder där både 
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tal och ljud bör tas hänsyn till, vilket inte är undersökningens avsikt. Inlägg som publiceras av 

kontoinnehavarna har varierat, de har både bestått av bilder och text men även enbart bilder. 

Jag har valt att inte särskilja dessa inlägg åt, eftersom det är själva inläggets innehåll som har 

analyserats. Har kontoinnehavarna valt att kombinera bild med text eller utesluta text i 

inlägget är det deras sätt att förmedla ett budskap. Att enbart använda bilder för att framställa 

sig själva skulle kunna innebära att mottagaren ges större utrymme att själv tolka bilden. Detta 

är dock något jag är medveten om och har med i åtanke under hela processen.  

 

Vidare finns det olika typer av bilder i inläggen. Vissa inlägg inkluderar fler personer än bara 

kontoinnehavaren. Dessa bilder har analyserats i enlighet med hur politikern framställs i 

relation till de andra personerna. Det kan exemplifieras genom att en bild är tagen på en man 

och en kvinna, där jag bland annat har tittat på hur personerna står i relation med varandra (se 

bilaga 2). En avslutande faktor som jag har reflekterat kring är huruvida valet av politiker kan 

generaliseras till en större population, alltså en större mängd politiker. Eftersom de valda 

politikerna arbetar, som tidigare nämnt, på högt uppsatta politiska positioner i Sverige, anser 

jag att resultaten kan generaliseras till andra politiker. Det är emellertid viktigt att poängtera 

att de valda politikerna är individer och står till svars för sig själva och på egen hand väljer 

hur de vill framställas. Vidare behöver resultatet nödvändigtvis inte innebära att resultatet 

skulle vara exakt densamma ifall det genomfördes på en större skara politiker, men jag 

argumenterar för att liknande mönster skulle kunna påvisas.  

 

Avslutningsvis har jag belyst problematiken med att majoriteten av de kvinnliga politikerna 

sitter i borgerlig opposition samt att merparten av de manliga politikerna kommer från 

regeringspartierna med starkt anknytning till feministiska frågor. Denna skillnad har försökts 

jämnas ut, vilket har presenterats ovan. Självfallet har inte alla politiker täcks in och det går 

att argumentera för vem som exempelvis har feministiska eller konservativa värderingar men 

dessa har jag tänkt på och försökt hantera på bästa möjliga sätt.  

 

4.7 Analysmodell 

Analysmodellen har utformats enligt teman som har konstruerats utifrån uppsatsens teorier 

och nyckelbegrepp. Modellen ser ut enligt följande: 
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Tabell 1 

Teman Variabler 

Politiska områden Kvinnor: sjukvård, socialvård, utbildning, välfärd, barn, familj, miljö, 

jämställdhet 

 

Män: ekonomi, försvar, näringsliv, jordbruk, utrikespolitik, 

utrikeshandel 

Personlighetsdrag/ 

uppfattningar 

Kvinnor: ärlig, medkännande, varm, uttrycksfull, ödmjuk, förstående, 

känslosam (delar med sig av egna åsikter och tankar), rättvis, 

osjälvständig, snäll, familjesituation, civilstånd, primär 

vårdnadshavare, handskas med medborgargrupper 

 

 

Män: ledartyp, kompetent, erfaren, bestämd, hanterar komplexa 

situation/krissituationer, orädd, tävlingsinriktad, självständig, okänslig, 

framfusig, tuff, modig, disciplinerad, beskyddande  

Yrkesroll Kvinnor: blandar privatliv med yrkesroll, ex.  

 

Män: yrkesrollen är separerad från privatlivet 

Yttre attribut Vad har politikerna på sig?  

Beskrivs vart kläderna kommer ifrån?  

Vart ifrån kommer smycken/detaljer ifrån?  

Nämns frisör/träningsform/gym/diet?  

Nämns ålder/vikt? 

Manliga politikers engagemang i 

kvinnofrågor 

Tar upp frågor/problem/lösningar gällande ex. fattigdom och våld mot 

kvinnor? 

På vilket sätt engagerar sig politikern i frågan?  

 

Kvinnliga politikers engagemang i 

kvinnofrågor (engagerar sig 

Tar upp frågor/problem/lösningar gällande kvinnors rättigheter 
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kvinnliga politiker, oavsett 

bakgrund, mer i att främja kvinnor 

än män?) 

Placering i bild Hur visar män upp kvinnor, ex. sina fruar, kollegor? 

Finns det tendenser till manligt hegemonistisk ideal?  

Anses mannen vara överordnad kvinnan? 

Hur står man och kvinna i relation till varandra? 

Övrigt  Inte kategoriserats under något tema men som framkom utifrån 

resultatet  

 

  



 

25 
 

5. Resultat och analys 

Avsnittet är uppdelat som sådant att resultatet och analysen presenteras tematiskt. Teman 

”manliga politikers engagemang i kvinnofrågor” och ”kvinnliga politikers engagemang i 

kvinnofrågor” har slagits ihop till ett eget avsnitt. Det förekommer citat och hänvisning till 

specifika inlägg som på ett tydligt sätt exemplifierar påståenden eller antaganden. När 

inläggen har publicerats framkommer i bilaga 2.  

 

5.1 Politiska områden 

Utifrån resultatet framkommer det att ”manliga” och ”kvinnliga” stereotypiseringar varierar 

mellan politikerna oavsett kön. De kvinnliga politikerna tar upp både ”manliga” och 

”kvinnliga” områden, men det dominerande mönstret är ”mansrelaterade” områden så som 

jobb-, säkerhets-, utrikes- och näringslivspolitik. De framkommer även politiska områden 

relaterade till sjukvård, utbildning, familj och ungdomar. Utifrån de manliga politikerna 

framkommer det att männen arbetar med mer ”kvinnliga” politiska områden än med typiskt 

”manliga”. Politiska områden så som barn, utbildning, miljö, hälsa, välfärd och jämlikhet 

samt jämställdhet var frekvent förekommande hos de manliga kontoinnehavarna. Även 

flyktingpolitik påvisades. Typiskt “manliga” områden framkom också, så som ekonomi-, 

näringsliv-, säkerhets- och utrikespolitik. Sammanfattningsvis påvisar resultatet att teorin om 

att manliga och kvinnliga politiker arbetar med vissa politiska områden nödvändigtvis inte 

behöver stämma. De manliga kontoinnehavarna, oavsett partitillhörighet, tog upp typiskt 

”kvinnliga” områden i större utsträckning än vad de kvinnliga kontoinnehavarna gjorde. 

Vidare tog de kvinnliga politikerna upp ”manliga” områden i större utsträckning än vad de 

manliga politikerna gjorde. Detta skulle kunna tolkas som att det finns normbrytande 

tendenser om att politiker inte framställer sig själva och i vilka politiska områden de 

engagerar sig utifrån könsstereotyper. Detta kan exemplifieras genom att titta på inlägg från 

kvinnliga politiker där det beskrivs att en diskussion har förts om vilka implikationer USA:s 

presidentval kan innebära (Kinberg Batra, inlägg 1) samt “Lyssnar på Chiles president 

Michelle Bachelet” (Johansson, inlägg 2). Inläggen tyder på att utrikespolitik är det område 

som framkommer. Inlägg från de manliga politikerna för fram vikten av jämlikhet (Bolund, 

inlägg 5) och “allas lika rätt - i skolan och i livet” (Fridolin, inlägg 7).  

 

5.2 Personlighetsdrag 

De personlighetsdrag som de kvinnliga politikerna har gemensamt är att de kan tolkas som 

självsäkra, ärliga och snälla. Ett inlägg från Annie Lööf exemplifierar detta. Hon talar med två 
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män där hon i texten är tydlig och ärlig i sin sak-argumentation. Hon räds inte för att kritisera 

den sittande regeringen och påvisar självsäkerhet både i bild och text. På bilden står Lööf 

bredbent, vänd mot männen, hon ler och har männens uppmärksamhet (inlägg 5). Flera av 

kvinnorna tar också upp vardagliga familjesituationer som betraktaren kan relatera till. Vidare 

framkommer det från vissa av kvinnorna att de är öppna om både sin familjesituation och sitt 

civilstånd. De har mer ”feminina” drag än ”maskulina” i inlägg som inte tar upp politik, 

exempelvis ”Tre gobitar hänger på trappan i morgonsolen. En prövar sina nya hörselskydd på 

de andra två” i samband med bild på hennes två hundar och son (Busch Thor, inlägg 1). 

Vanligt förekommande egenskaper hos alla de kvinnliga politikerna är att de ger ett varmt 

intryck och ofta ler på bilderna, vilket kan tolkas som om att de vill framställa sig som snälla 

och inbjudande. En av kvinnorna påvisar också egenskaper som att hon är osjälvständig och 

låter sig ledas. Detta framkommer i samband med en man i inlägget, där han ser avslappnad 

ut, har ena handen i fickan och kvinnan håller honom i armkrok. Båda ler på bilden, mannen 

verkar ha mer ögonkontakt med kameran jämfört med kvinnan som tittar bort mot fjärran. 

Jämfört med mannen står hon rakt, och paret ser ut som om de ska gå uppför en trappa, där 

mannen är den första som går (Busch Thor, inlägg 3). Därmed skulle detta kunna tolkas som 

om kvinnan förhåller sig till mannen som om hon förlitar sig på att han ska vara beskyddande, 

orädd och stark. Detta är drag som genomsyrar inlägget och kan sättas i relation till 

föreställningar om kön. Vidare framkommer även ”maskulina” drag hos de kvinnliga 

politikerna. ”Maskuliniteten” är påtaglig hos flera av kvinnorna, speciellt i inlägg relaterade 

till deras politiska arbete som exempelvis debatter, tal eller framträdanden. Resultatet visar 

tydligt på att kvinnorna använder ”maskulina” attribut, som exempelvis självsäkerhet, i större 

utsträckning i sin politiska roll än som privatpersoner. I politiska sammanhang framställs alla 

fem kvinnor som ledartyper, de kan uppfattas som modiga, orädda och kompetenta. Att de 

kvinnliga politikerna kan uppfattas som starka ledartyper motstrider teorin om att män anses 

vara bättre lämpade ledare. En anledning till att de ”maskulina” personlighetsdragen i större 

utsträckning framkommer i en politisk kontext skulle kunna bero på att kvinnorna vill 

uppfattas som kompetenta nog till att leda ett land.  

 

De manliga politikerna påvisar, likt det kvinnliga politikerna, både ”maskulina” och 

”feminina” drag. Resultatet visar på självsäkerhet och hantering av en komplex situation eller 

krissituation är vanligt förekommande i materialet. Egenskaper som erfarenhet och kompetens 

framkom hos politikerna samt att en av dem tydligt lyfte upp dessa i flera inlägg (Fridolin, 

inlägg 3 och 4). De ”manliga” attributen varierar mellan politikerna, men det finns tendenser 
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som påvisar att ”maskulina” egenskaper tydligast framkommer i politiska sammanhang, och 

framförallt när politikerna är de enda personerna i bilden. Detta är något som liknar mönstret 

hos de kvinnliga politikerna. Därmed stämmer det att män anses vara starka ledare, dock visar 

resultatet på att kvinnor också är det. Detta skulle kunna tolkas som att en ledargestalt och 

politisk kompetens inte avgörs beroende på kön utan ”manliga” attribut, som att vara orädd, 

självsäker, modig och erfarenhet. Något som var frekvent förekommande hos båda könen var 

hänvisning till ordet “vi” och en medvetenhet om att politikerna inte agerar själva i det 

politiska arbetet. Detta anser jag indikerar på en stark ledargestalt som leder en grupp 

människor och inte fattar beslut utan att rådfråga sina medarbetare. Några inlägg som 

exemplifierar detta kommer från Anna Kinberg Batra “Vi föreslår att lågstadieelever ska få 

ytterligare en lärarledd timmes undervisning [...]” (inlägg 4), Annie Lööf “Vi vill träffa dig, 

prata om vår politik och vi vill höra just vad du tycker” (inlägg 1) och Gustav Fridolin 

“Nystarten måste utgå från att vi ska bli ett sammanhållet parti” (inlägg 4). Ytterligare 

ledarskapstendenser som framkom var politikernas uppmaning till betraktaren att engagera sig 

i samhällsfrågor så som “Sänds i Barnaministeriet i SR kl 11.03 den 21 maj. Lyssna gärna!” 

(Lööf, inlägg 4) samt “[...] hur vi kan bryta det framväxande skuggsamhället” (Forssell, 

inlägg 5). Sådana inlägg kan tolkas som om kontoinnehavaren vänder sig till en bred publik 

och således vill lyfta betydelsen av ett politiskt engagemang från samhällsmedborgare. 

Avslutningsvis visade sig ”feminina” inslag hos samtliga av de manliga politikerna men som 

varierade bland politikerna. Hos två av politikerna var de ”feminina” attributen tydligare. Det 

kunde tolkas som om de var blyga, osäkra och ödmjuka i vissa inlägg. Exempelvis var det 

svårt att urskilja vem politikern var (om man inte vet hur personen ser ut) och resterande 

personer i inlägget tog större plats än kontoinnehavaren (Wikström, inlägg 1 och 4).  

 

5.3 Yrkesroll 

Resultatet visade på ett varierande mönster huruvida yrkesrollen blandas med privatlivet. Det 

förekom flertalet inlägg som kunde tolkas som något privat, exempelvis där Johan Forssell 

var på utlandsresa med familjen där bilden är tagen på, vad jag tolkar, hans barn som leker vid 

poolkanten tillsammans med en stor giraff-maskot (inlägg 6). Ett annat inlägg som visade på 

en mer blandad bild där både privatliv och yrkesrollen kombinerats är från kung Carl XVI 

Gustafs födelsedagsfirande (Bolund, inlägg 3). Ytterligare kombinerade inlägg visade sig vara 

tagna från hemmet, dock refererade kontoinnehavaren till det politiska arbetet (Fridolin, 

inlägg 7). Hur detaljrika kontoinnehavarna var i sina inlägg, exempelvis genom att skriva 

utförliga och långa texter, visade på ett tydligt mönster. Endast en av politikerna, Gustav 
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Fridolin, var detaljrik i samtliga av sina texter. Det var dock tydligt att den text som framkom 

endast syftade till att förklara det politiska arbetet, som exempelvis “Därför pratade vi på 

mötet om allt från hur vi bygger bättre krishantering till hur vi håller fler dialogerkonferenser 

som den om etablering” (Fridolin, inlägg 4). Inblandning av privatlivet i yrkesrollen varierade 

dock hos de kvinnliga kontoinnehavarna. Överlag framkom flera inlägg tagna från formella 

tillställningar, så som middagar. Ebba Busch Thor och Annie Lööf publicerade även flera 

inlägg där deras privatliv tydligt framkom, som exempelvis barn och husdjur. Anna Kinberg 

Batra publicerade inga inlägg som talade om hennes familjesituation eller civilstånd, och 

hennes privatliv separerades i större utsträckning från yrkesrollen jämfört med de andra 

kvinnorna. Inte heller framfördes egna åsikter och tankar som var djupgående. Inte heller 

framkom detaljerade texter från Ylva Johansson. Däremot visade hennes inlägg väldigt 

privata bilder, så som bilder på hennes potatisland (inlägg 7), en match med fotbollslaget 

Söderbönorna (inlägg 5) och skogspromenader (inlägg 6). De texter som jag anser vara 

detaljfattiga verkade mest syfta till att informativt beskriva vad som syntes på bilden, som 

exempelvis “Dagen började med ett besök på Pentagon. Möte med Jim Townsed, Deputy 

Assistant Secretary of Defence” (Kinberg Batra, inlägg 2), “Hej tisdag!” (Johansson, inlägg 4) 

eller “Har talat och blivit utfrågad av på möte med @MSUstockholm. Kul!” (Johansson, 

inlägg 1). Ett inlägg som istället visar på detaljerad text där egna tankar och åsikter framkom 

kunde se ut som sådant: 

 

“Monarkin utövar en samlande och enande funktion vid allvarliga händelser och tider av kris. 

Många svenskar minns fortfarande mycket väl på vilket sätt kungen trädde fram i samband 

med tsunamikatastrofen [...] Jag är glad och stolt över vårt kungahus och det fina arbete som 

görs i att representera Sverige.” (Busch Thor, inlägg 2) 

 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att manliga politiker nödvändigtvis inte separerar 

yrkesrollen från privatlivet i den utsträckning som teorin argumenterar för. Detta påvisar att 

det finns normbrytande tendenser i hur manliga politiker väljer att framställa sig utifrån 

könsstereotyper. Kvinnliga politiker ger större möjlighet till insyn i deras privatliv, vilket 

också argumenteras för i teorin om skillnader mellan män och kvinnors relation till deras 

yrkesroll. Det är dock viktigt att poängtera att det finns avvikande tendenser från att teorin 

stämmer.   
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5.4 Yttre attribut 

Hur politikerna framställde sig själva utifrån yttre attribut skiljde sig åt mellan könen. I linje 

med teorin framkom det att kvinnliga politiker i större utsträckning porträtteras utifrån kläder 

och utseende än män. På offentliga tillställningar bar männen mörk kostym och kvinnorna 

klänning, hade håruppsättningar, smycken och högklackade skor. Det var därmed tydligt att 

under tillställningar klädde sig politikerna enligt vad som anses vara “manligt” respektive 

“kvinnligt”. Det framkom även detaljer om utstyrsel, som exempelvis “Och ja, klänningen 

kommer från fantastiska @victoriachan!” (Bush Thor, inlägg 3) samt “Bär klänning av 

@louisekorner, tack @elinfrendberg för det tipset!” (Kinberg Batra, inlägg 7). Några detaljer 

från de manliga politikerna om kläder framkom inte. Fortsättningsvis visade resultatet på att 

alla politikerna, i politiska framträdande, var klädda enligt “mörk kostym”. Männen hade då 

kavaj, kostymbyxor, skjorta och stundtals slips. Kvinnorna bar kavaj, fin-blus, knälång 

kjol/klänning eller kostymbyxor. Vidare framkom även tendenser till att politikerna var mer 

ledigt klädda i framträdanden bland “vanliga” samhällsmedborgare. Den lediga klädseln 

kunde bestå av mer färgglada skjortor och byxor för männen (t.ex. Fridolin, inlägg 4) och mer 

färgglada och vardagliga kläder för kvinnorna (t.ex. Bush Thor, inlägg 5; Hadzialic, inlägg 5). 

Det framkom dock att de manliga politikerna i större utsträckning än kvinnorna bar mer 

“mörk kostym” även vid framträdande bland personer som nödvändigtvis inte arbetar med 

politik (Fridolin, inlägg 6; Bolund, inlägg 4, Tobé, inlägg 2). Sammantaget hade merparten av 

männen skjorta på sig. Detta skulle kunna bero på att de vill profilera sig som just politiker 

och således särskilja på yrkesroll och vad som anses vara privat, något som framkommer i 

könsstereotyper om politikers förhållningssätt till deras yrkesroll. Det förekom vissa 

avvikande tendenser huruvida politiker framställer sig själva utifrån yttre attribut. Från både 

Tomas Tobé och Johan Forssell hade bilder relaterade till träning och viktminskning 

publicerats (Tobé, inlägg 5, 6; Forssell, inlägg 4).  

 

5.5 Manliga och kvinnliga politikers engagemang i ”kvinnorelaterade” frågor  

Resultatet visade på att de manliga politikerna engagerar sig i ”kvinnorelaterade” områden, 

förutom i fattigdom och våld mot kvinnor som Ertürk lägger fram. Områden som utbildning, 

hälsa och välfärd framfördes av männen, men även jämställdhetspolitik. Det skulle dock 

kunna tolkas som att arbeta för jämställdhet mellan könen också innebär att arbeta mot våld 

mot kvinnor, men detta är emellertid inget som specificeras i det empiriska materialet. 

Däremot framkom det tydligt vilka konkreta åtgärder som hade genomförts eller bör 

genomföras inom vissa områden, som exempelvis utbildning. Däremot framkom tydliga 



 

30 
 

åtgärder gällande flyktingpolitik, dock visar det sig att detta politiska område inte har 

kategoriserats utifrån “manligt” respektive “kvinnligt”. Å andra sidan framkom inga konkreta 

åtgärder inom hälso-, eller välfärdspolitik, vilket kan bero på hur kontoinnehavaren vill 

framställa sig och diskutera politik på sociala medier. Således följer de manliga politikerna 

könsnormer i politiska dagordningen och om vikten av att engagera sig i ”kvinnorelaterade” 

områden för att minska könsstereotypiseringarna, samtidigt som de konkreta områdena som 

politikerna bör engagera sig i enligt teorin inte framkom. Trots att de manliga politiker som 

undersöktes inte tog upp fattigdom och våld mot kvinnor, anser jag att män till viss grad har 

börjat inkluderas mer i det politiska arbetet för att minska könsstereotyper, som könsnormer i 

politiska dagordningen argumenterar för. Även om de specifika områden som nämns i det 

teoretiska ramverket inte framkommer, diskuteras andra områden som männen har valt att 

fokusera på för att främja jämlikhet i samhället, oavsett partitillhörighet. På vilket sätt de 

kvinnliga politikerna engagerade sig i eller arbetade med ”kvinnorelaterade” områden 

framkom inte lika tydligt som hos de manliga politikerna. Resultatet visade inte heller på ifall 

kvinnorna arbetade för kvinnors rättigheter. Vidare framkom det heller inte i någon större 

utsträckning att någon av kvinnorna engagerade sig mer i ”kvinnofrågor” än någon annan av 

kvinnorna.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det inte hos någon av politikerna att de arbetar mot 

fattigdom, våld mot kvinnor eller kvinnors rättigheter, men däremot framkommer 

engagemang inom andra kvinnorelaterade områden så som utbildning, barn och familj. En 

bidragande faktor till att de kvinnliga politikerna inte engagerar sig i kvinnorelaterade 

områden i någon större utsträckning skulle kunna vara för att de utgår från en svensk kontext 

och ett svensk politisk system. Som tidigare nämnt i uppsatsen är Sverige ett av världens mest 

jämställda länder, vilket kan indikera på att kvinnor känner sig mindre benägna till att behöva 

engagera sig i kvinnofrågor då män också gör det. Ett inlägg som exemplifierar att både män 

och kvinnor engagerar sig i att diskutera jämställdhetsrelaterade frågor ser ut som sådant:  

 

“Höll idag 1maj-tal i Linköping med Lars Adaktusson och många andra härliga människor 

som slöt upp i både tåg och på torget. Mitt huvudbudskap: Regeringens kvotering fråntar 

familjen friheten att forma sin egen vardag [...] Det är en omodern och familjefientlig politik 

regeringen för.” (Busch Thor, inlägg 4)  
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Ur detta inlägg framkommer det att Lars Adaktusson, likt Ebba Busch Thor, också för ett 

arbete i att belysa frågor anknutna till jämställdhet. Att främja jämställdhet behöver således 

inte enbart innebära att kvinnor visar på intresse och deltar i sådana frågor, utan också män. 

Att delta i det politiska arbetet för att minska det patriarkala systemet behöver således inte 

bero på kön utan hur man är som person och vad hen anser vara viktigt för en fungerande 

politik och ett fungerande samhälle.  

 

5.6 Placering i bild 

Majoriteten av inläggen påvisade inga distinkta mönster som tyder på att mannen anses vara 

överordnad kvinnan. En avvikelse förekom dock, som har nämnts tidigare i analysen, där 

personernas kroppshållning och förhållningssätt till varandra i bilden skulle kunna tolkas som 

att mannen är det dominerande könet. På bilden stod mannen avslappnat och självsäkert intill 

kvinnan, medan kvinnan höll om mannen i armkrok på mannens högra sida. Detta skulle 

kunna ses som ett tecken på hur män och kvinnor bör förhålla sig till varandra. Eftersom 

kvinnan stod på mannens högra sida visade det på att hon är hans hustru. Denna placering 

framkom även i andra inlägg på samma personer (Busch Thor, inlägg 2 och 3). Å andra sidan 

framkom det en bild, från samma tillställning, att den kvinnliga politikern inte stod på 

mannens högra sida, även om paret är gifta (Busch Thor, inlägg 2). Vidare framkom det i ett 

annat inlägg av en annan kvinnlig politiker att kvinnan var placerade på mannens vänstra sida. 

Att en kvinna står på vänster sida om mannen visar på att paret inte är gifta, vilket paret heller 

inte är (Kinberg Batra, inlägg 3). Dessa inlägg förekom enbart från formella tillställningar och 

kan påvisa att det finns en tydlig struktur i hur män och kvinnor, gifta eller ogifta, bör förhålla 

sig till varandra. Det är dock viktigt att poängtera att paren endast stod enligt 

“placeringsreglerna” när personerna poserade inför media. I det här fallet är det viktigt att 

lyfta diskussionen för hur olika sammanhang ger olika möjligheter att vara normbrytande. Jag 

kan tänka mig att följderna blir större för en person att agera normbrytande på, exempelvis 

formella tillställningar, jämfört med i vardagssituationer. Därmed kan man argumentera för att 

individer som vanligtvis påvisar normbrytande trender väljer att inte göra det i specifika 

situationer. Sammantaget skulle man kunna säga att det är media som förväntar sig att män 

och kvinnor ska förhålla sig till varandra enligt deras kön, snarare än att politikerna själva 

väljer att göra det. Å andra sidan skulle man kunna argumentera för att politikerna själva kan 

välja att inte agera i enlighet med media. Det skulle påvisa tydligt normbrytande tendenser 

men eventuellt också leda till negativa följder för personen. Vidare hade det varit önskvärt 

ifall det hade påträffats fler inlägg från de manliga politikerna från formella tillställningar, 
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sådana som de kvinnliga politikerna rapporterade från. Således skulle det bli ännu tydligare 

ifall de manliga politikerna skulle förhålla sig till “placeringsreglerna” likt de kvinnliga, och i 

sådana fall hur de förhåller sig till reglerna i relation till media. Dessvärre är sådant inte fallet, 

men jag tolkar resultatet som att politikerna väljer att posera enligt “placeringsreglerna” när 

de är medvetna om att media tar kort på dem.  

 

5.7 Övrigt 

Utifrån resultatet framkom intressanta aspekter som är värda att belysa trots att de inte är 

kategoriserade in under något specifikt tema eller diskuteras i det teoretiska ramverket. Det 

visade sig bland annat att de kvinnliga politikerna verkade vara mer medievana än de manliga. 

De såg självsäkra ut och väl medvetna om hur de poserade framför media. Vidare framkom 

det genomgående hos båda könen att politikerna refererade till andra medier, både sociala 

plattformar som traditionella massmedier där mer information om saken i fråga fanns. 

Inläggen kunde se ut som sådana, “Vi behöver rejäla reformer för fler riktiga arbeten, skriver 

jag i Expressen idag. Läs mer på expressen.se” (Lööf, inlägg 3), “Sänds i Barnaministeriet i 

SR kl 11.03 den 21 maj. Lyssna gärna!” (Lööf, inlägg 4), “Skriver i @kristianstadsbladet om 

fem mål för Miljöpartiets #nystart [...] Länk i bio” (Fridolin, inlägg 3) och “Nu stärker vi 

konsumentskyddet och tar tuffare tag mot oseriösa affärsmetoder 

https://www.facebook.com/perbolund.MP/posts/566096236891452 (Bolund, inlägg 2) samt 

“Skriver Hos Dagens Samhälle om hur vi kan bryta det framväxande skuggsamhället 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skaerp-insatserna-foer-att-fa-fler-att-atervaenda-24742 

(Forssell, inlägg 5). Genom att referera till andra medier som tar upp samma företeelse som 

politikern själv, skulle man kunna diskutera huruvida politikerna skapar mindre utrymme för 

medierna att konstruera politiker på ett sätt som politikerna själva inte står för. När 

kontoinnehavaren hänvisar till en annan medieplattform är sannolikheten mindre för att den 

politiska informationen som mediet sprider är felaktig eller missvisande. På så sätt skulle man 

kunna argumentera för att politikerna själva har mer kontroll över innehållet på andra 

medieplattformar än bara på Instagram som de själva kontrollerar.   

 

  

https://www.facebook.com/perbolund.MP/posts/566096236891452
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5.8 Tabell 2 (för “Variabler” se Tabell 1) 

 

Teman Resultat 

Politiska områden Kvinnor: blandat, “kvinnliga” och “manliga” områden, t.ex. jobb, 

näringsliv, familj, utbildning, säkerhet och utrikespolitik.   

 

Män: blandat “kvinnliga” och “manliga” områden men större 

tendenser av “kvinnliga” områden, t.ex. hälsa, välfärd, barn, 

utbildning och jämställdhet 

 

Personlighetsdrag/uppfattningar Kvinnor: blandat men mest drag som påvisar ledarstil, självsäkerhet, 

ärlighet och snällhet. Främst maskulina drag i politiska 

framträdanden.   

Män: blandat, men mest drag som påvisar ledarstil, självsäkerhet och 

hantering av komplexa situationer. Främst maskulina drag i politiska 

framträdanden.  

Yrkesroll Kvinnor: blandat, men blandar privatliv med yrkesroll i större 

utsträckning än vad delarna hålls separerata..  

 

Män: blandar privatliv med yrkesroll i mindre utsträckning än 

kvinnor. Tendenser om privatliv förekommer 

Yttre attribut Kvinnor: stundtals framkommer vart kläderna kommer ifrån. Typisk 

klädsel för kvinnor vid formella tillställningar, ex. klänning, 

klackskor. 

 

Män: främst “mörk kostym” och ofta skjorta. Tränings- och 

viktminskningsbilder förekommer  

Manliga politikers engagemang i 

kvinnofrågor 

Män: majoriteten av de manliga politikerna engagerar sig i 

kvinnorelaterade områden, dock ej i fattigdom eller våld mot kvinnor. 

Kvinnliga politikers engagemang i 

kvinnofrågor (engagerar sig kvinnliga 

politiker, oavsett bakgrund, mer i att 

Kvinnor: framkommer stundtals, men överlag inte alls. 
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främja kvinnor än män?) 

Placering i bild Kvinnor: överlag ingen större skillnad mellan män och kvinnor. 

Påvisas dock tendenser till att män kan uppfattas som överordnad. 

 

Män: inga distinkta mönster 

Övrigt Frekvent referering till andra typer av media t.ex. tidningar, radio 

eller annan social media.  
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6. Avslutning  

6.1 Slutsatser 

Hur kan denna undersökning påvisa ifall politikers framställning av sig själva bidrar till 

medias konstruktion av kön? Syftet med uppsatsen är att undersöka politikers egen 

medieanvändning och hur de tillämpar media för att profilera sig själva. För att uppnå detta 

syfte och besvara studiens frågeställning har ett kvalitativt angreppssätt tillämpats. 

Undersökningen har genomförts på högt uppsatta svenska politiker, som genom olika 

arbetsroller, är aktiva i antingen riksdagen eller regeringen. Politikernas framställning av sig 

själva har studerats genom den sociala medieplattformen Instagram. Genom att tillämpa en 

kombinerad text- och bildanalys har Instagram-inlägg analyserats. Analys av resultatet har 

utgångspunkt i en analysmodell som har konstruerats utifrån ett teoretiskt ramverk.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att det finns normbrytande mönster i politikers 

framställning av sig själva utifrån könsstereotyper. Det framkommer att politiker, oavsett kön, 

nödvändigtvis inte talar om typiskt ”könade” politiska områden. Det ser snarare ut som om de 

talar om en bred politik, vilket sträcker sig mellan både ”maskulina” och ”feminina” politiska 

områden. Det är dock viktigt att belysa att politiker inte behöver agera utifrån sitt kön utan 

snarare partitillhörighet och deras politiska övertygelse. Vidare framkommer det att både 

manliga och kvinnliga politiker gestaltas som ledartyper och kompetenta nog att leda ett land. 

I politiska sammanhang är det ”maskulina” drag som är dominerande, oavsett kön. Detta 

indikerar på att det finns en tydlig normbrytande trend i hur politiker, framför allt kvinnor, 

väljer att porträtteras i deras politiska roll, vilket går emot det teoretiska ramverket.  

 

Kvinnor ger större möjlighet till insyn av privatlivet jämfört med män, vilket kan bero på att 

de vill profilera sig som både politiker och starka ledartyper, men även jordnära och ”vanliga” 

personer som man kan relatera till. Även om de manliga politikerna som undersökts påvisar 

tendenser om ett privatliv, går det i linje med att de snarare väljer att profilera sig som 

politiker och inte som ”vanliga” samhällsmedborgare. Inläggen som undersökts visar på att 

politiker till viss del framställer sig själva utifrån könsföreställningar. Däremot är det viktigt 

att poängtera att det framkommer normbrytande tendenser från både manligt och kvinnligt 

håll. Likaså angående normbrytande mönster gällande yttre attribut. Överlag framkommer det 

inga distinkta mönster i hur politikerna oavsett kön framställer sig utifrån yttre attribut. Dock 

framkommer, i enlighet med det teoretiska ramverket, att kvinnor är mer benägna att tala mer 
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detaljerat om kläder jämfört med män. En normbrytande tendens som framkom från några av 

de manliga politikerna är deras träningsinlägg.  

Utifrån könsnormer i politiska dagordningen engagerar sig män i ”kvinnorelaterade” områden 

men inte de frågor som läggs fram i det teoretiska ramverket. Något större kvinnligt 

engagemang i kvinnors rättigheter framkommer heller inte i undersökningens resultat. Vidare 

framkommer heller inga större skillnader i hur politikerna förhåller sig till andra personer som 

förekommer i bild. Att det skulle påvisas en hegemonistisk maskulinitet framkommer inte i 

någon större utsträckning, förutom vid ett tillfälle. Något som var genomgående i resultatet, 

oavsett kön, var politikernas användning av Instagram till att hänvisa till andra medier. Detta 

är dock inget som diskuteras i det teoretiska ramverket men något jag anser vara intressant att 

lyfta.  

Avslutningsvis argumenterar jag för att svenska politiker, oavsett kön, inte bidrar lika mycket 

till medias konstruktion av könsnormer som det framkommer i det teoretiska ramverket. 

Självfallet finns mönster som går i linje med teorin, dock är de normbrytande tendenserna 

större.  

6.2 Framtida forskning 

För att främja diskussion om politik och media i relation till könsnormer bör fler studier från 

ett feministiskt perspektiv genomföras. Detta är något som argumenteras för tidigt i uppsatsen 

och något jag väljer att belysa i studiens slutskede. Förslagsvis skulle studier som fokuserar på 

att jämföra politiker inom olika partier genomföras, eller hur alla oppositionspartier respektive 

alla regeringspartier profilerar sig utifrån könsstereotyper. Det skulle kunna påvisa ifall det 

finns ett upprätthållande av könsstereotyper både i sittande regering och riksdag. Ytterligare 

bidrag till framtida forskning skulle kunna vara att enbart titta på kvinnor respektive män, 

således skapa en större förståelse för hur exempelvis kvinnliga politiker förhåller sig till 

könsnormer. Eftersom det i uppsatsens resultat framkom andra intressanta aspekter, som att 

politiker hänvisar till andra medier, skulle en undersökning med utgångspunkt i detta vara av 

intresse. Avslutningsvis skulle man kunna, genom att tillämpa ett annat metodsätt röna väg för 

ytterligare kunskaper om könsnormer, exempelvis att genomföra intervjuer med politiker med 

fokus på könsnormer och engagemang i ”kvinnofrågor”. För att bidra till en större förståelse 

av förhållningssätt till könsstereotyper på ett mer internationellt perspektiv, skulle en 

jämförande studie mellan olika länder kunna genomföras.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Analysmodell 

Politiska områden 

 Vilka politiska områden framkommer i inlägget?  
 

Personlighetsdrag/uppfattningar 

 Vilka feminina drag framkommer i inlägget? 

 Delar politikerna med sig av egna/djupgående åsikter och tankar? 

 Hur ser politikernas ansiktsuttryck och kroppshållning ut?  

 Framkommer civilstånd/familjesituation i inlägget? 

 Vilka maskulina drag framkommer i inlägget? 

 Hur tolkas politikernas ton i text (utifrån personlighetsdrag, t.ex. varm, kall, 

förstående, bestämd) 
 

Yrkesroll 

 Framkommer privata bilder i inlägget (t.ex. bilder från hemmet/semester)? 

 Framkommer bilder från politiska sammanhang? Vilka typer av politiska 

sammanhang? 

 Finns det en tydlig gräns mellan det politiska arbetet och politikern som privatperson? 

 

 

Yttre attribut 

 Vad har politikerna på sig? 

 Framkommer någon skillnad i hur politikerna är klädda i som politiker respektive 

privatpersoner? 

 Beskrivs vart kläderna kommer ifrån? 

 Framkommer vart smycken/detaljer kommer ifrån? 

 Nämns frisör/träningsform/gym/diet? 

 Nämns ålder/vikt? 
 

Manliga politikers engagemang i kvinnofrågor 

 Tar politikern upp frågor/problem/lösningar gällande ex. fattigdom och våld mot 

kvinnor? 

 Vilka andra kvinnofrågor tas upp, som inte är fattigdom och våld mot kvinnor? 

 På vilket sätt engagerar sig politikern i frågan?  

 Framkommer konkreta åtgärder av det politiska arbetet? 
 

Kvinnliga politikers engagemang i kvinnofrågor 

 Tar politikern upp frågor/problem/lösningar gällande kvinnors rättigheter? 

 Vilka andra kvinnofrågor tas upp? 

 På vilket sätt engagerar sig politikern i fråga? 

 Framkommer konkreta åtgärder av det politiska arbetet? 
 

Placering i bild 

 Hur visar män upp kvinnor, t.ex. sina fruar/kollegor? 
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 Finns det tendenser till manligt hegemonistisk ideal (utövar eller framställer sig 

mannen för att vara överordnad kvinnan)? 

 Tar politikern mer plats i bild än någon annan (bild med fler personer)?  

 Hur står man och kvinna i relation till varandra (t.ex. jämsides, står mannen framför 

kvinnan eller vice versa)? 

 Hur ser personen/personerna ut i relation till kameravinkel (bild tagen uppifrån, 

nedifrån, neutral vinkel)? 
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