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ABSTRACT 

 

Titel:                      Var sitter makten? – En studie av hur den visuella kommunikationen 

används i Svensk Damtidning för att skapa maktrelationer  

Problemfråga:     Hur representeras genus i Svensk Damtidning och vilken betydelse kan 

detta ha för svenska genusideal? 

 Tilldelas Carl Philip, som man, mer makt än sina systrar?  

 Representeras Victoria och Madeleine oftare i sammanhang där deras 
kvinnliga egenskaper framhävs?  

 

Syfte:                     Undersökningen syftar till att bidra med kunskap kring hur genusnormer 

och maktrelationer skapas och upprätthålls.  

Teori:                     Studien har två typer av teoretiska utgångspunkter, dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin som förklaring av de kommunikativa värderingarna. 

Dessa kompletteras med teorierna the male gaze och performativitet som 

ger förklaringar till hur genus skapas.   

Metod:                  Undersökningens empiri utgörs av 125 bilder fördelade på åtta utgåvor av 

från Svensk Damtidning. En kvantitativ bildanalys med fokus på olika 

maktaspekter har utförts på bilderna av kronprinsessan Victoria, prins Carl 

Philip och prinsessan Madeleine under tidsperioden 11/2-16 till 6/4-16. 

Huvudresultat:    Resultatet visar att det finns en maktkamp mellan kön och titel. Titeln som 

kronprinsessa för med sig högre social status och ett större medialt 

utrymme.  Resultatet visar även att Carl Philip tilldelas mer makt än 

Madeleine trots deras likvärdiga titlar.  
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Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens bakomliggande problemformulering och 

de problemfrågor som formulerats med utgångspunkt i denna. Undersökningens mål och 

syfte presenteras, kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens fortsatta 

disposition.

 

I över femtio år har undersökningar gjorts på hur kvinnor framställs i medier. När frågan 

”hur?” besvarats med: inbjudande, vänlig, omhändertagande och söt har vidare forskning 

gjorts med utgångspunkt i frågan ”varför?”. Varför kvinnor i största utsträckning framställs på 

detta sätt kan finna sitt svar i maktrelationen till män, där kvinnor enligt rådande 

samhällsstrukturer är underordnade. Medan kvinnan fokuserar på att fylla sitt syfte, att 

komplettera mannen, fokuserar mannen på att vara maskulin.1   

Den tidigare forskning som gjorts på de förväntningar som ställs på kvinnor och män väckte 

ett intresserade för hur väl dessa förväntningar införlivas av Sveriges kanske mest välkända 

personer, de svenska kungabarnen. Undersökningen tar avstamp i Svensk Damtidning, det 

som gör att Svensk Damtidning utmärker sig på marknaden är att den svenska veckopressen 

inte har någon motsvarighet när det kommer till kunglig veckopress.  

1.1 Problemformulering

Kvinnors roll och funktion i medier har utforskats sedan slutet av 60-talet. Detta medan 

likande studier med fokus på män länge lyst med sin frånvaro, även om man på senare tid 

börjat forska kring mäns framträdande i medierna.2  Kvinnor ges en tydlig mall av vad som 

förväntas av dem och vad de inte bör göra, som delvis förses genom medierna. Skillnaderna 

mellan förväntningarna på kvinnor och män är stora. Män har inte samma stränga mall att 

följa, en sak de dock bör undvika är att vara feminina. Det finns flera problem med att kvinnor 

och män enbart eller i stor utsträckning porträtteras inom ramen för vad genusnormerna avser. 

Det förmedlar en entydig bild av förväntningarna på människor relaterat till deras kön och 

inte minst, uppfylls inte förväntningarna riskerar man att utsättas för sociala straff.3 Denna 

undersökning syftar således till att undersöka hur Svensk Damtidning verkar för att antingen 

bekräfta genusnormerna eller ifrågasätta dem.  

                                                           
1 The construction of beauty: a cross-cultural analysis of woman magazines advertising 
2 Hirdman, Anja. 2002. Tilltalande bilder. s13  
3 https://www.youtube.com/watch?v=Bo7o2LYATDc  

1 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo7o2LYATDc
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1.2 Mål och syfte  
Målet med undersökningen är att beskriva hur genusnormer konstrueras i Svensk Damtidning. 

Detta genom en kvantitativ bildanalys av de tre svenska kungabarnen, kronprinsessan 

Victoria, pris Carl Philip och prinsessan Madeleine. Undersökningens syfte är att bidra med 

kunskap kring hur genusnormer och maktrelationer skapas och upprätthålls.  

1.3 Problemfrågor  
Huvudfråga: Hur representeras genus i Svensk Damtidning och vilken betydelse kan 

detta ha för svenska genusideal?  

Delfrågor:  

1. Tilldelas Carl Philip, som man, mer makt än sina systrar?  

2. Representeras Victoria och Madeleine oftare i sammanhang där deras kvinnliga 

egenskaper framhävs?        
 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition  
Kapitel 1, Inledning, här introduceras problemformuleringen, uppsatsens problemfrågor samt 

mål och syfte.  

Kapitel 2, Tidigare forskning, lyfter forskning som redan gjorts på området, med fokus på 

mediernas makt samt kvinnliga och manliga ideal i medier.   

Kapitel 3, Metod och material, i detta kapitel presenteras det empiriska material som använts, 

undersökningens tillvägagångssätt samt vilka urval och avgränsningar som gjorts. Kapitlet 

avslutas med en metodologisk diskussion.  

Kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter, innehåller de teoretiska ramverk som används i 

analysen för att skapa ny mening av det empiriska materialet. Teorierna som används är, 

gestaltningsteorin, dagordningsteorin, the male gaze och performativitet.  

Kapitel 5, Resultat och analys, här presenteras och analyseras det kodade materialet. Det är i 

detta kapitel problemfrågorna besvaras med hjälp av teorierna som presenterats i kapitel 4 och 

med stöd av den tidigare forskning som presenterats i kapitel 2.  

Kapitel 6, Slutdiskussion, i detta avslutande kapitel diskuteras och lyfts intressanta upptäckter 

som framkommit i föregående kapitel, detta med utgångspunkt i problemfrågorna. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  
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Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras delar av den forskning som tidigare gjorts på det aktuella 

området. Detta görs med två utgångspunkter, mediernas makt samt kvinnliga och 

manliga ideal i medier.  

 

2.1 Mediernas makt 
Medierna hjälper oss att definiera verkligheten och talar om för oss vad som är viktigt genom 

det som representeras i innehållet. Dessutom bidrar medierna till vårt identitetsskapande, det 

vill säga, de hjälper oss att förklara hur du och andra förväntas vara. Detta till exempel för att 

passa in i mallen av sitt biologiska kön. När intrycken medierna gett oss sorterats skapas 

uppfattningar om de likheter och skillnader som finns mellan dig och personerna som 

representeras i medierna. 4 Medierna kan vara mäktiga, på så vis att de påverkar hur vi 

upplever och känner inför olika saker. De kan också ses som maktlösa om de inte själva 

bestämmer vilket innehåll som ska fylla medierna. De mäktigaste medierna är således de som 

både bestämmer sitt eget innehåll och genom innehållet påverkar publiken att känna på ett 

visst sätt. Detta gäller oavsett om personerna bakom medierna har ett medvetet mål att 

påverka människors uppfattningar eller om de internaliserade förväntningarna avgör. 5 

Mediernas makt över publiken kallas med andra ord för medias effekter. Personer som tar 

plats i den mediala sfären lever i hög omfattning upp till de skönhetsideal som finns i 

samhället, vilket resulterar i att publiken eftersträvar att likna medias representationer. 

Kvinnor tilldelar positiva egenskaper till dem som lyckas leva upp till mediernas ideal. 

Egenskaper som antas vara förknippade med att uppfylla medias idealbild är bland annat 

social kompetens och att man per automatik blir tillfreds med sitt utseende. Genom att försöka 

efterlikna idealet vill man komma åt de sociala egenskaper som tros vara sammankopplade 

med idealet. 6 Media har ett stort ansvar när det kommer till att reducera och i det långa loppet 

eliminera objektifieringen av kvinnor. Den internalisering som pågår i samhället talar om för 

oss att andras åsikter om din kropp väger tyngre än din egen. Kvinnors medvetenhet om att 

man bedöms efter utseende och behandlas därefter resulterar i att tjejer och kvinnor 

internaliserar mönstret av att vilja se bra ut för att vara andra till lags.7  

Det som talar för att bildens makt är stor är att den har förmågan att verka sann. Att se något 

                                                           
4 Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur, mediesamhälle. s19-20 
5 Strömbäck. 2009. Makt, medier och samhälle. s102-103 
6 Buying a beauty standard or dreaming of a new life? Expectations associated with media ideals   
7 Objectification theory: toward understanding women’s lived experiences and mental health risks 
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tas som bevis för att vara sant. Ett exempel på detta är, kvinnan på bilden ser glad ut, varför är 

hon glad? Utifrån de samhälleliga normerna kommer beskådaren sedan själv koppla en 

förklaring till varför kvinnan är glad. I västerländsk kultur skulle en förklaring kunna vara att 

hon är vacker och förmögen. Att bilden sedan speglar kvinnans faktiska känslor finns ingen 

garanti för. 8 

2.2 Kvinnliga och manliga Ideal i medier  
Att medierna reproducerar de rådande skönhetsidealen och genusnormerna internaliserar 

dessa föreställningar ytterligare. I grund och botten, kvinnor och män förväntas vara olika, 

olikheterna är inte desamma i olika kulturer och olikheterna är varierande stora. Det som är 

konstant är att mannens makt är överlägsen kvinnans. Män tillåts vara och göra mer medan 

ramen för vad kvinnor tillåts göra är snävare. Att vara kvinna och där med förväntas vara 

kvinnlig i västerländsk kultur innefattar en rad olika saker. Kvinnan förväntas vara attraktiv, 

känslosam, omhändertagande, värna om sina relationer och inte vara aggressiv. 9 Utöver dessa 

egenskaper som kvinnor förväntas inneha finns flera utseendefokuserade ideal som kvinnor 

förväntas uppfylla, ett av dessa är smalhetsidealet. Män tillåts vara många fler saker än 

kvinnor, de porträtteras som aktiva, upptagna och sällan har de ögonkontakt med kameran 

vilket ger en mer exkluderande känsla än den kvinnor vanligen förmedlar. Även män har 

skönhetsideal, men istället för smalhetsidealet anknyter de till idealet om att ha stora muskler. 

Kvinnor reagerar också mer negativt än män om de avviker från den ideala bilden av hur en 

kvinna bör se ut. Det är också vanligare förekommande att kvinnor blir utsatta för sociala 

straff genom att inte uppfylla de samhälleliga skönhets- och genusidealen. Det är med andra 

ord mer socialt acceptabelt att män avviker från idealbilden. 10  

Kan man identifiera sig med personen som representeras i medierna ökar känslan av att man 

borde efterlikna personen. Även motsatt förhållande har bevisats stämma, kan man inte 

identifiera sig med personen som representeras uppstår inte samma känsla av att behöva 

efterlikna denne. 11. Tidningar med kvinnor som målgrupp talar om för kvinnan att hon inte 

har tid med fritid, all hennes lediga tid bör läggas på det egna utseendet. Innehållet är fyllt 

                                                           
8 Hirdman, Anja. 2002. Tilltalande bilder. s41-42  
9 The construction of beauty: a cross-cultural analysis of woman magazines advertising 
10 Female and male perceptions of ideal body shapes  
11 Black in a blonde world. “Race and girls” interpretations of the feminine ideal in teen 
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med mode- och skönhetstips som kan kompensera de andra behov och briser kvinnan 

upplever, jakten på skönhet är ett sätt för kvinnan att hålla sig sysselsatt.12 

2.3 Motivering till studien 

I Sverige är kvinnor och män förhållandevis jämställda, trots detta finns mycket som kan 

utvecklas när det kommer till skapandet av genusnormer och vad som är socialt accepterat att 

göra som kvinna eller man.13 Genom att denna undersökning utförs adderas ytterligare 

kunskap kring hur genusnormer produceras och reproduceras med mediernas hjälp. Denna typ 

av undersökning behövs för att ringa in den struktur av under- och överordnad som finns i 

samhället. För att kunna motarbeta strukturella företeelser som denna måste problemet 

påvisas upprepat för att inte falla i glömska och förbli socialt accepterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ekman, Karin. 1998. Var så god – makt, kön och media. s57  
13 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nordiska-kvinnor-och-man-mer-jamstallda-an-i-ovriga-
Europa/ 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som bidrar till att skapa 

förståelse av undersökningens empiriska material. Gestaltningsteorin och 

dagordningsteorin används i kombination med the male gaze och performativitet.  

 

3.1 Gestaltningsteorin  
Teorin som även är känd vid namnet framing theory bygger på att skildra något på ett visst 

sätt och sedan sätta händelsen i ett sammanhang. Tanken bakom teorin bygger på hur 

mediernas gestaltningar påverkar vår uppfattning av verkligheten. Genom att gestalta en 

händelse på ett visst sätt och sedan reproducera denna bild befäster man idén om hur 

någonting bör vara. Strömbäck beskriver gestaltning på följande vis:  

”Gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller omedvetet 

organisera information, och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, 

perspektiv, källor och betoningar.” 14 

Medierna besitter en beskrivningsmakt och journalistiken återspeglar inte verkligheten, 

snarare kan journalistiken ses som skapare av gestaltningar som sedan reproduceras, både i 

medierna och i verkligheten. Verkligheten är obegränsad medan medierna har ett begränsat 

utrymme att uttrycka sig på. När man gestaltar något tar man fasta på vissa aspekter och väljer 

att göra dem mer framträdande än andra. Genom att göra på detta vis ger man publiken 

förslag på orsaksförklaringar och moraliska värderingar. 15 Medierna är en viktig del i hur 

mening skapas eller tilldelar något en speciell betydelse, till exempel bidrar medierna till hur 

vi uppfattar skönhetsideal och genus. Bilderna som representeras i medieflödet bekräftar oss 

som människor som antingen följer idealen eller går emot dem. Genom att ge utrymme i 

medierna åt kvinnor som är aktiva, irriterade och enligt samhälleliga normer fula ifrågasätts 

bilden av kvinnan som snäll, lugn och söt. På samma sätt kan man problematisera hur man ser 

på maskulinitet genom att gestalta män som visar ömhet och omtanke. Återspeglas en 

varierad bild av män och kvinnor befästs inte rollerna lika hårt som om man visar en entydig 

bild. Visas en mer varierad bild där kvinnor och män tillåts vara en rad olika saker istället för 

att hålla sig inom de ideal som redan är etablerade blir också samhället mer tillåtande, 

samtidigt minskar risken att utsättas för sociala straff som konsekvens av att inte uppfylla 

normerna som medierna förmedlar.  

                                                           
14 Strömbäck.2009. Makt, medier och samhälle. s121 
15 Strömbäck.2009. Makt, medier och samhälle. s118-120 
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3.2 Dagordningsteorin  
Varje dag inträffar oräkneliga händelser omkring oss. Av allt det som händer når dock bara en 

liten del vårt medvetande, hur och när kan förklaras utifrån dagordningsteorin. Ges en 

händelse stort medialt utrymme eller är frekvent återkommande ökar chansen man tar till sig 

den och funderar vidare kring informationen man försetts med. Av det som uppmärksammats 

är det bara en liten andel av informationen som faktiskt anses vara viktig, det mesta sållas 

bort.  

”Genom att vi använder oss av medierna för att hitta ledtrådar om vad som hänt 

och vad som är viktigt, bidrar medierna till att organisera våra erfarenheter och 

upplevelser av verkligheten. Eller rättare sagt: människor använder sig av medierna 

för att få hjälp med att organisera sina upplevelser av verkligheten.”  16  

Precis som i gestaltningsteorin grundar sig dagordningsteorin i att medierna är begränsade, 

man måste vara selektiv när man beslutar vilka nyheter eller händelser som ska komma upp 

på dagordningen. Dagordningen hjälper människor att orientera sig i det som inträffat och 

förser oss med en sammanhållen bild som utan mediernas hjälp hade blivit betydligt svårare 

att skaffa. Teorin hjälper oss få en uppfattning av vad som är viktigt. Ett exempel på hur 

dagordningsteorin kan appliceras på det empiriska material som denna undersökning baseras 

på är följande: I dessa tider ges stort medialt utrymme till graviditeter och barn i Svensk 

Damtidning. Genom att detta ges utrymme förmedlas bilden av att barn är viktigt, kanske 

främst för kvinnan som bär på barnet. Faktum kvarstår dock, alla kvinnor vill inte ha barn. 

Förmedlar media bilden av att detta är en viktig händelse riskerar personer som inte 

instämmer med denna bild att utsättas för sociala straff och stämplas som avvikande från 

normen. Veckopressen vill sälja utgåvor och ger därför publiken vad de vill läsa, det finns 

således ett förhållande mellan det som efterfrågas och det som produceras. Efterfrågan kan ses 

som ett resultat av det vi lärt oss är viktigt genom internaliseringen av normer. Veckopressens 

syn på realism kan enligt Hirdman förstås som ett samspel mellan det känslomässiga och det 

informativa. Veckopressen fungerar som ett komplement till nyheter och fyller vårt behov av 

underhållning som också bekräftar identiteter och utifrån dessa bygger gemenskap i 

samhället. 17  

 

                                                           
16 Strömbäck.2009. Makt, medier och samhälle. s103 
17 Hirdman, Anja. 2002. Tilltalande bilder. s251  
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3.3 Performativitet  
Begreppet performativitet menar att genus inte handlar om att vara utan att göra. Föds man 

med det biologiska könet kvinna vet man inte automatiskt vilka förväntningar som ställs på en 

kvinna. Detta erfaras istället genom social interaktion när man kommer i kontakt med de 

internaliserade värderingarna av hur en kvinna bör vara och agera. Att göra kön är de 

handlingar som iscensätter egenskaper som är typiskt kvinnliga eller manliga. Genom att 

uppträda på ett vis som inte är i linje med det som förväntas av dig utifrån ditt biologiska kön 

ifrågasätter man och gör motstånd till de föreställningar som produceras. Performativitet är 

aktivt verksamma processer där sociala praktiker skapar kön, genus, sexualiteter men även 

andra avgörande sociala kategorier. Teorin om performativitet föreslår således att den sociala 

världen konstrueras. Genom att majoriteten förhåller sig i enighet med de internaliserade 

genusnormerna finns en garanti för att dessa normer upprätthålls och reproduceras. 18 Nedan 

presenteras en modell över hur processen ”att göra kön” enligt den performativa teorin går till.  

Modell 1. Internalisering av genusideal enligt teorin om performativitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butler menar i sin teori om performativitet att man utför ett uppträdande av det biologiska 

könet och de förväntningar som finns på kvinnor respektive män. Vi har tagit på oss en roll 

där hur man agerar är viktigt för det kön man har. Detta agerande producerar en serie effekter 

på vårt sätt att vara och våra förväntningar på andra. Att kvinnor agerar, pratar och går på ett 

speciellt sätt befäster imitationen av hur en kvinna ska vara. Genom att tillkännage dessa 

processer kan de motarbetas. Detta är speciellt viktigt för personer som inte uppfyller de 

ideella genusnormer som produceras och reproduceras.  

                                                           
18 Rosenberg. 2005. Könet brinner! Judith Butler. s9-16 

Iakttagande  

Uppfyllande  Reproducering  
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Det finns olika sätt att driva människor in i ett uppfyllande av de bestämda genusnormerna. 

Ett sätt är mobbning och utfrysning, ett annat kan vara forcering till psykologisk hjälp.19   

3.4 The male gaze 
Teorin om the male gaze, ”den manliga blicken”, utgår från att samhället är mansdominerat, 

där kvinnan är ett objekt som ständigt betraktas och bedöms. Utifrån vad som syns på ytan av 

en människa tillskrivs man egenskaper som är kopplade till det manliga eller kvinnliga könet. 

Detta är en del av den patriarkala struktur där kvinnor placeras underordnade män utifrån 

föreställningar av vilka egenskaper som är typiskt kvinnliga.  

I boken ”Den ensamma fallosen” utgår Hirdman från att the male gaze är en 

maskulinitetsskapande faktor. Maskulinitet definieras och befästs genom betraktandet av 

kvinnor. I samhället ses det heterosexuella manliga betraktandet av kvinnan som ett 

internaliserat beteende som får the male gaze att fungera som naturligt för den maskulina 

identiteten.20 Genom att lyfta diskussionen om den manliga blicken diskuterar man även de 

förutsättningar den maskulina performativa könsrollen för med sig.21 Det maskulina 

identitetsskapandet sker genom att definiera vad det inte är, nämligen feminint.   

”Dubbelheten inför det feminina – förakt och längtan – blir följaktligen en 

konsekvens av de idéer som maskulinitet vilar på. Om det feminina ska stå för det 

som män inte ska eller bör vara, men behöver, kan kvinnor bli bärare av både det 

som nedvärderas – det man inte vill veta av – och utifrån samma projektion ett 

ideal – det man inte kan uttrycka själv men längtar efter.”22 

The male gaze söker att studera, problematisera och objektifiera den kvinnliga kroppen, för att 

i förlängningen avleda uppmärksamheten och problematiken kring den egna maskuliniteten. 23 

Kvinnor tränas i att bli betraktade enda sedan de var barn. Ett resultat av detta blir att de sedan 

granskar och utvärderar sig själv och sin femininitet. Kvinnan ser alltså sig själv och andra 

kvinnor ur en maskulin blick.  

“Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines 

not only most relations between men and women but also the relation of women 

themselves. […] Thus the turns herself in to an object- and most particularly an 

object of vision: a sight.” 24  

                                                           
19 https://www.youtube.com/watch?v=Bo7o2LYATDc  
20 Hirdman, Anja. 2008. Den ensamma fallosen. s31  
21 Hirdman, Anja. 2008. Den ensamma fallosen. s9  
22 Hirdman, Anja. 2008. Den ensamma fallosen. s27  
23 Hirdman, Anja. 2008. Den ensamma fallosen. s34-35  
24 Hirdman, Anja. 2002. Tilltalande bilder. s263  

https://www.youtube.com/watch?v=Bo7o2LYATDc
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Sammanfattningsvis, i vår patriarkala samhällsstruktur internaliseras män i tänkandet att 

det är acceptabelt att objektifiera kvinnan. Kvinnan vill som underordnad mannen 

uppfylla idealen som ställs på henne. I längden resulterar detta i att även kvinnor 

applicerar ”den manliga blicken” på sig själv och andra kvinnor.  

3.5 Sammanfattning av teorier  
Teorierna som används i arbetet har två utgångspunkter. Dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin som behandlar vad som ges plats i medierna och hur det representeras. 

The male gaze och performativitet behandlar hur kön konstrueras utifrån befintliga 

samhällsstrukturer. De två förstnämnda teorierna har kommunikation som utgångspunkt 

medan de senare två behandlar skapandet av genus.  
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  Metod och material 
Kapitlet beskriver de metodval som gjorts i undersökningen, samt hur undersökningen 

utförts. Här presenteras även vilka urval och avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas 

med en metodologisk diskussion.   

 

4.1 Kvantitativ bildanalys  
I undersökningen appliceras en kvantitativ bildanalys. Den kvantitativa analysen ger uttryck 

för hur frekvent något förekommer och hur stor andel av det analyserade materialet som 

tilldelas en specifik egenskap. Variablerna är det verktyg som används för att karakterisera 

innehållet. Variablerna och variabelbeskrivningen som används i denna undersökning går att 

finna i uppsatsens slut under ”Bilagor”. Ett kvantitativt tillvägagångssätt är passande då 

undersökningen syftar till att peka ut generella mönster snarare än att utreda en specifik 

händelse. Internaliseringen av normer i samhället är en pågående process, genom denna typ av 

tillvägagångssätt görs ett större material tillgängligt för analys. Genom att systematiskt 

utforma variabler med tydliga variabelbeskrivningar kan man applicera samma undersökning 

på samma empiriska material under en annan tidsperiod, för att på så vis studera hur eller om 

de generella mönstren förändras. Att analysera bilder är ett effektivt sätt att kartlägga den 

sociala verkligheten och de strukturer som är internaliserade i samhället. En bild tolkas och 

analyseras i ett visst sammanhang och ur ett visst perspektiv. Det betyder således att en bild 

tilldelas olika betydelser beroende på vem som betraktar den. Att analysera bilder är en sätt att 

studera den visuella kommunikationen. Bilder är idag en självklar del av medieinnehållet, att 

människor är vana att exponeras för bilder behöver nödvändigtvis inte betyda att vi reflekterar 

över bildens innehåll på en djupare nivå.25  

4.2 Beskrivning av empiriskt material 
Det empiriska materialet utgörs av Svensk Damtidning. Den svenska veckopressen har ingen 

motsvarighet när det kommer till kunglig veckopress. Den kungliga veckotidningen menar att 

de står för allt som ger livet guldkant. Svensk Damtidning ger ut 52 utgåvor per år och har en 

total räckvidd på 335 000. Chefredaktören är Karin Lennmor.  

Hjärtat i Svensk Damtidning är kungliga reportage. Tidningens beskrivning av sig själv lyder: 

                                                           
25 Ekström, Mats & Larsson. 2013. Metoder i kommunikationsvetenskap. s122-180  

4  
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 ”Vi skriver mest initierat, vi är de kungliga experterna och vill att vår läsarinna ska 

uppleva oss som den välinformerade väninnan från hovet.” 26 

Svensk Damtidning är en del av Aller Media AB, som är Sveriges marknadsledande aktör 

inom populärpress. Aller Media menar att deras mission är att: 

”Ge kvinnor avkoppling, underhållning och inspiration. Vår affärsidé är att genom 

starka varumärken och innehåll med hög redaktionell kvalitet skapa och sälja 

underhållning och inspiration till kvinnor.” 27  

Utöver bildanalysen som gjort på Svensk Damtidning har tidningens Redaktionschef 

Camilla Spjuth Palve intervjuats. Detta för att tillföra ytterligare förståelse till det 

kodade materialet. Intervjufrågorna går att finna i uppsatsen slut under rubriken 

”Bilagor”.  

4.3 Urval och avgränsningar  
Undersökningen är begränsad till tidningen Svensk Damtidning. Det är inte ovanligt att 

tidningar med huvudsaklig kvinnlig publik har ett innehåll med främst kvinnor, exempel på 

sådana är tonårsmagasin som Frida och Veckorevyn. Tidningar med huvudsaklig manlig 

publik så som jakt-, fiske- och motormagasin innehåller främst män som utövar aktiviteterna. 

Svensk Damtidning är alltså en tidning som har kvinnor som målgrupp men som har ett 

innehåll med både män och kvinnor. Tidigare i år medverkade kungen i SVTs program 

”Kungen 70år: Ensamt majestät”, här talar kungens om sin roll och vikten av att följa med i 

utvecklingen av det moderna Sverige. Kungen nämner att hans valspråk ”för Sverige i tiden” 

ska fungera som en påminnelse för detta. 28 Detta resulterar i att jag intresserar mig ytterligare 

för hur representationen av kön i det svenska kungahuset går till. Går kungens valspråk att 

applicera på även denna utveckling? 

De personer som utgör undersökningsobjekten är uteslutande kungabarnen i det svenska 

kungahuset: kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine. Att valet 

föll på att undersöka just de svenska kungabarnen är att de står i centrum i dessa tider av 

giftermål och tillökning i familjerna. En måttstock på att kungabarnen upptar fokus är att de är 

på omslagen av samtliga analyserade utgåvor. De utgåvor som ligger till grund för analysen är 

Nr7-Nr14. Dessa utgåvor stäcker sig över tidsperioden 11/2-16 till 6/4-16. 

 

                                                           
26 http://www.aller.se/varumarken/kandistidningar/svensk-damtidning/ 
27 http://www.aller.se/om-aller-media/ 
28 http://www.svtplay.se/video/8147584/kungen-70-ar-ensamt-majestat/kungen-70-ar-ensamt-majestat-avsnitt-1 (11:38)  

http://www.svtplay.se/video/8147584/kungen-70-ar-ensamt-majestat/kungen-70-ar-ensamt-majestat-avsnitt-1
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Tabell 1. Samanställning av antal bilder per person och tidning 

 Nr7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 

Victoria 30 6 10 2 5 5 6 5 

Carl Philip 9 3 - 1 5 2 3 2 

Madeleine 4 3 3 7 8 1 2 3 

 

 

Varje bild föreställande en av dessa personer analyseras enskilt, även om två eller samtliga av 

dessa personer är avbildade på samma bild. Analysen är begränsad till bilder. Bilder är det 

som ger oss det första intrycket när tidningen öppnas. Att ge bilden lika stor plats som texten 

är typiskt för veckopress29 Så är även fallet i Svensk Damtidning och således fäster man stor 

vikt vid bilden och vad den kommunicerar.  

Bilderna som analyseras är de som finns inuti tidningen, således analyseras inte framsidan, 

detta då bilderna på framsidan går att återfinna i tidningen. Inte heller sista sidan analyseras, 

där det beskrivs vad nästa nummer kommer innehålla. Av samma anledning analyseras inte 

framsidan, dubbelkodning bör undvikas för att ge resultatet högre reliabilitet. Vidare 

analyseras inte heller bilder på kungabarnen som är del av ett korsord eller annonser av olika 

slag, inte heller bilder på kungabarnen då de var barn analyseras. Ett återkommande inslag 

som inte heller ingår i kodningen är frimärket med delar av kungafamiljen på det.  

4.4 Tillvägagångssätt vid analys  
Utgångspunkten i undersökningen är att skapa analysverktyg baserat på kameravinklar, detta 

för att dela upp materialet och visa maktrelationer. Genom bildanalys undersöks den visuella 

kommunikationen. Maktrelationer mellan två eller flera personer avbildade i samma bild går 

att utläsa från deras interaktion med varandra. I analysen har makt tilldelats personen som: 

 Står närmre kameran än den/de andra avbildade  

 Är bildens huvudfokus 

Då man beskådar en bild finns det även en interaktion mellan den avbildade och den som ser 

på bilden. Därför finns det en maktaspekt även när det gäller relationen mellan avbildad och 

betraktare. I detta fall är det en fråga om makten tilldelas den avbildade eller betraktaren i 

förhållande till vilket kön de båda har. Som tidigare nämnt riktar sig Svensk Damtidning till 

en dominerande kvinnlig publik, betraktaren ses i denna undersökning därför som kvinna. Ett 

av de viktigaste redskapen när det kommer till att skapa maktrelationer i en bild är 

                                                           
29 Hirdman, Anja. 2002. Tilltalande bilder. s24 

Totalt antal artiklar: 125   
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kameravinkeln. Nedan presenteras tre av de perspektiv som kommer användas vid kodningen 

av materialet. 30 

 

Tabell 2. Analysverktyg för maktrelationer, horisontell kameravinkel.  

Ovanifrån-perspektiv 

 

Bilden är tagen på ett sådant vis att betraktaren 

ser den avbildade ovanifrån. Detta ger makt åt 

beskådaren och den avbildade ses därmed som 

underordnad   

Öga-mot-öga-perspektivet  

 

Bilden är tagen framifrån på ett sådant vis att 

betraktaren positioneras öga mot öga med den 

avbildade. Detta tolkas som en jämlik relation, 

utan över- och underordnad 

 

Underifrån-perspektiv  

 

Bilden är tagen på ett sådant vis att 

betraktaren ser den avbildade underifrån. 

Detta ger makt åt den avbildade och 

betraktaren ses således som underordnad  

 

 

Tabell 3. Analysverktyg för maktrelationer, vertikal kameravinkel.  

Framifrån-perspektiv Här möter betraktaren den avbildades blick. 

Detta är inkluderande och tolkas som att 

betraktaren är den avbildade jämlik 

 

Sido-perspektiv  

 

Här syns den avbildade från sidan. Även 

detta perspektiv ses som exkluderande, dock 

inte fullt så mycket som bakifrån-

perspektivet 

Bakifrån-perspektiv Här står en avbildade bortvänd från 

betraktaren. Detta är totalt exkluderande och 

betraktaren betraktas som underordnad 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Analysverktyg för maktrelationer, symbolisk interaktion med betraktaren.  

                                                           
30 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.). 2005. Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. s314 
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Personlig interaktion  Här beskärs bilden på den avbildade så 

huvud och maximalt axlar syns. Att avbildas 

på ett sådant sätt tyder på att betraktaren har 

en nära och jämlik relation med den 

avbildade  

Social interaktion  Här är den avbildade beskuren vid midjan, 

knäna eller är porträtteras i helbild. Denna 

interaktion kommunicerar att vi inte är lika 

närstående med den avbildade  
31 

4.5 Metodologisk diskussion 
I en vetenskaplig undersökning är det av stor vikt att man har reliabilitet och validitet i åtanke 

genom undersökningens gång. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga om 

undersökningen har ett genomtänkt och systematiskt tillvägagångsätt. Validitet handlar om att 

endast undersöka det man avser att undersöka, det vill säga om informationen är relevant för 

problemet. Genom att visa hur andra kan genomföra undersökningen och komma fram till 

samma resultat ökar reliabiliteten för undersökningen. Att ha variabler med tydliga 

beskrivningar möjliggör även att undersökningen kan appliceras under en annan tidsperiod för 

vidare analys inom samma problemområde. Denna undersöknings variabler och 

variabelbeskrivningar går att finna i rapportens slut under rubriken ”Bilagor”. För att 

undersökningens validitetshalt ska vara så hög som möjligt behöver den samlade datan vara 

relevant för problemet. Då internaliseringen av genusnormer är något som pågår varje dag och 

har blivit standardiserat i våra liv reflekterar vi sannolikt inte över detta i någon större 

utsträckning. Genom att använda en kvantitativ analys framför en kvalitativ visar resultatet en 

mer konkret uppfattning av dessa strukturella processer. 32 

Makt är komplext och kan mätas på flera olika sätt. I denna undersökning har en aspekt av 

maktrelationen undersökts, nämligen den visuella. Andra tänkbara sätt att mäta makt kan vara 

bildstorlek, spaltmeter eller textanalys. Hade något av dessa redskap använts som 

mätinstrument istället finns det en möjlighet att resultatet hade blivit annorlunda. Det är även 

möjligt att resultatet hade visat större klyftor om en större mängd bilder hade analyserats, 

därför bör man vara aktsam med att dra allt för generella slutsatser.  

  

                                                           
31 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.). 2005. Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. s314-319  
32 Thurén, Torsten. 2007 Vetenskapsteori för nybörjare. s26 
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I vetenskapliga undersökningar ska man förhålla sig till god forskningssed, det vill säga, man 

tar hänsyn till de etiska perspektiven. Vetenskapsrådet redogör för fyra individskyddskrav: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Sammanfattningsvis innebär dessa att man är skyldig att presentera sig själv, studien man 

ämnar att genomföra samt studiens syfte. Detta för att personen som överväger att delta i 

undersökningen ska ges möjligheten att självständigt ta ett beslut om att delta eller avböja 

förfrågan. Man har även en skyldighet att underrätta personen som intervjuas att man endast 

kommer använda uppgifterna som lämnas i undersökningen och ingen annanstans. I denna 

undersökning har inga enkätundersökningar genomförts och endast en person intervjuats, 

Svensk Damtidnings redaktionschef Camilla Spjuth Palve. Spjuth Palve har intervjuats i 

egenskap av redaktionschef och således även sin sakkunskap om kungabarnen och publikens 

efterfrågan. Att hon därför inte anonymiseras ökar reliabiliteten i citaten och i längden 

undersökningens slutsatser.  33   

Det empiriska materialet i denna undersökning är 125 bilder ur tidningen Svensk Damtidning. 

Den främsta anledningen till att just detta material valts är att den har tydliga frontpersoner, 

kvinnor och man, som är återkommande i utgåvorna. Tidningar som ”Hänt extra” speglar 

även den både kvinnor och män, de har dock inga tydliga frontpersoner så som kungabarnen. 

Jag finner det även sannolikt att fler personer känner till våra kungabarn än olika 

skådespelare, författare och övriga offentliga personer. Genom att vara igenkänd och i detta 

fall, några av Sveriges främsta frontpersoner kan leda till att de fungerar som riktmärke för 

samhälleliga ideal.  

4.6 Sammanfattning av metod  
Undersökningen utgår från en kvantitativ bildanalys med Svensk Damtidning som empiriskt 

underlag. Totalt analyseras 125 bilder från åtta utgåvor av tidningen under tidsperioden 11/2-

16 till 6/4-16. De analysscheman som presenterats kommer användas i nästkommande kapitel 

för att analysera maktrelationer dels mellan de avbildade i bilden, dels mellan avbildad och 

beskådare.   

 

 

 

                                                           
33 https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 
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 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat och analys. Här bryts resultatet ner 

för att sedan skapa ny mening med hjälp av teorierna och tidigare forskning. 

Inledningsvis presenteras och analyseras diagrammen av den insamlade empirin, sedan 

diskuteras de olika problemfrågorna. Samtliga citat i detta avsitt är av Camilla Spjuth 

Palve, redaktionschef på Svensk Damtidning. 

5.1 Det mediala utrymmet och maktrelationen till publiken   
I denna del presenteras och analyseras det mediala utrymme de olika aktörerna ges samt 

maktaspekten mellan den avbildade och beskådaren. För att skapa förståelse i maktanalysen 

undersöks graden av över- och underordnad samt de inkluderade och exkluderande dragen. 

Båda utifrån vilken kameravinkel bilden är tagen. Utöver vinkel undersöks avstånd genom 

symbolisk interaktion mellan den avbildade och beskådaren, detta talar om vilken distans som 

konstrueras. För att underlätta för läsaren presenteras här nedan modellerna som används för 

att analysera maktrelationerna mellan den avbildade och dess publik. Därefter påbörjas 

redovisningen av resultatet. En sak som är viktig att tänka på när man tar del av 

resultatredovisningen är följande: varje persons totala antal bilder är 100 procent, eftersom 

125 bilder har kodats är inte en bild lika med en procent. 

 

 Modell 2. Analysmodell för maktrelationen mellan avbildad och publik  
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Diagram 1. Medialt utrymme per person i Svensk Damtidning under tidsperioden 11/2-16 till 6/4-16 

 

Totalt har 125 bilder fördelade på åtta utgåvor av Svensk Damtidning analyserats, utgåvorna 

är utkomna under månaderna februari till april år 2016.  Kronprinsessan Victoria ges störst 

utrymme i tidningarna med 69 bilder vilket omvandlas till 55 procent av det totala antalet 

bilder som kodats. Carl Philip ges minst utrymme av de tre, på honom förekommer 25 bilder 

vilket ger en procentandel på 20. Prinsessan Madeleine är den som ges näst störst utrymme, 

med totalt 31 bilder vilket omvandlas till 25 procent av det totala antalet bilder.  

Att synas och ges medialt utrymme kan indirekt leda till ökad makt. Genom att förekomma i 

medierna och att i detta fall återkommande förekomma skapar en känsla av att personen är 

viktig. Personer som förekommer i medierna ses i många fall som förebilder av hur man bör 

se ut och bete sig, enligt den tidigare forskning som i denna uppsats presenterats under 

mediernas makt. Att Svensk Damtidning porträtterar kronprinsessan Victoria mer frekvent än 

prins Carl Philip och prinsessan Madeleine talar om för publiken att Victoria är viktigare, 

enligt dagordningens principer. Camilla Spjuth Palve, redaktionschef på Svensk Damtidning 

menar att detta resultat inte är missvisande.  

”Det är helt klart kronprinsessan Victoria som får störst utrymme. Det gäller inte 

bara i vår tidning utan också i kvällspressen. Hon är vår kronprinsessa och den som 

en dag ska bli Sveriges drottning.” 

Vad som ligger till grund för detta kan vara en rad olika saker. En tänkbar anledning är precis 

som Spjuth Palve menar, Victoria är Sveriges kronprinsessa och tronarvinge. Att 

kronprinsessan ges större utrymme än sina syskon ger också läsarna större chans att intressera 
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sig för henne och reflektera kring hennes uppträdande. Detta förhållande är ömsesidigt då 

journalistiken syftar till att sälja så många nummer som möjligt genom att ge köparen vad hen 

vill läsa om, även detta enligt dagordningens principer. Genom att en person gest stort medialt 

utrymme med en positiv gestaltningen leder i bästa fall till att läsaren vill ha mer, vilket kan 

resultera i att en positiv bild stärks. För att en positiv bild av Victoria ska stärkas underlättar 

det att den är i linje med de ideal som samhället konstruerat. Således, Victoria som är kvinna 

kommer i större grad uppfattas på ett positivt vis då fokus är på uppvisandet av hennes yttre 

eller då hon visar en vänlig och omhändertagande sida. Som tidigare nämnt och som 

gestaltningsteorin föreslår, att ges medialt utrymme är positivt förutsatt att man framställs på 

ett positivt sätt. Att uppfattas positivt gör man vanligtvis om man följer de skönhetsideal och 

förväntningar som finns på kvinnor och män, men ur ett maktperspektiv är avgränsningen av 

bra och dåligt inte lika tydlig. Att genom kameravinkeln uppfattas som jämlik och 

inkluderande uppfattas av många sannolikt som något bra. När det handlar om personer som 

genom sin roll naturligt är tilldelade makt är det tänkbart att detta är aningen annorlunda. 

Uppfattas en person som överordnad beskådaren är det eventuellt inte enbart negativt, det 

skulle kunna användas för att befästa personens auktoritet för att sedan arbeta emot de 

internaliserade genusnormerna i sin gestaltning. För att detta ska fungera krävs dock att 

veckopressen tillåter sådan gestaltning. Vilka sammanhang de tre personerna oftast finns 

representerade i och vad representationen, gjord av Svensk Damtidning, kan betyda för de 

svenska genusnormerna diskuteras längre fram i analysen. 
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Diagram 2. Maktrelation till beskådare bedömt utifrån den vertikala kameravinkeln  

 

Ett av de bildanalytiska verktyg som använts för att mäta interaktionen mellan den avbildade 

och beskådaren är graden av över- och underordning. Därför har kameravinkeln studerats för 

att se ur vilket perspektiv bilden är tagen, där underifrån-perspektivet tilldelar den avbildade 

överordnad och ovanifrån-perspektivet tilldelar beskådaren överordnad. Samtliga har flest 

bilder som är tagna i ett öga mot öga perspektiv. Victoria och Carl Philip har större andel 

bilder som är tagna ur ovanifrån-perspektivet medan Madeleine har större andel bilder som är 

tagna i ett underifrån-perspektiv. Sammanfattningsvis visar Victoria och Carl Philip liknande 

resultat räknat på det totala antalet bilder som förekommer på dem procentuellt. Madeleine 

utmärker sig något genom en marginellt större mängd bilder där hon är avbildad i ett öga mot 

öga perspektiv och en större mängd bilder där hon underordnas beskådaren genom ett 

ovanifrån-perspektiv.  

Analysen av kameravinklarna inleds med en återkoppling till den beskrivning Svensk 

Damtidning ger av sig själv, vilken lyder:   

”Vi skriver mest initierat, vi är de kungliga experterna och vill att vår läsarinna ska 

uppleva oss som den välinformerade väninnan från hovet.” 
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Vad denna beskrivning talar om är att läsaren är en läsarinna, alltså en kvinna och att 

Svensk Damtidning strävar efter att läsarinnan ska uppleva tidningen som en 

välinformerad väninna. Spjuth Palve kommenterar sättet att porträttera kungabarnen på 

följande vis: 

“Vi upplever inte att det finns ett kameraperspektiv som är dominerande, utan 

snarare att det är en enorm variation i bildmaterialet” 

Att Victorias maktposition är bidragande till att hon ges stort utrymme och upplevs 

överordnad genom kameravinkeln är att anta. Frågan som bör reflekteras vidare över är 

följande: Varför framställs Madeleine underordnad publiken i förhållande till Carl Philip när 

de har likvärdiga titlar? Prinsessan Madeleine visar ett avvikande mönster i det vertikala 

kameraperspektivet då makt tilldelas Victoria och Carl Philip framför Madeleine. Det som gör 

detta resultat intressant är att kronprinsessan sannolikt tilldelas makt genom kamerans vinkel 

som ett resultat av sin titel. Victoria är kronprinsessa och kommer en dag bli Sveriges 

drottning, det är därför rimligt att Svensk Damtidning gestaltar henne med makt och mer 

medialt utrymme. Carl Philip har en likvärdig titel som sin syster Madeleine, det är därför 

möjligt att något annat än titeln ligger bakom att han i större utsträckning porträtteras i ett 

underifrån-perspektiv. Den mest naturliga skiljelinjen i detta fall är könet. Teorin om the male 

gaze föreslår att kvinnan tränas i att acceptera den manliga blicken och att bedömas, till den 

grad att de själva utvecklar samma beteende både på sig själva och på andra kvinnor. Detta 

kan vara en förklaring till att Carl Philip överordnas prinsessan Madeleine genom 

kameravinkeln, han behöver inte beskådas och ifrågasättas på samma vis, han är man.  

Vidare kan en annan orsaksförklaring finna sitt svar i teorin om performativitet. Enligt den 

performativa teorin bidrar presentationer som denna till att placera män som överordnade. De 

tre kungabarnen har samma bakgrund och samma sociala status är den naturliga skiljelinjen 

könet. Det blir således naturligt att mannen i större utsträckning är överordnad den kvinnliga 

läsaren. Presentationen av mannen som överordnad iakttas, uppfylls och reproduceras och kön 

skapas.  
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Diagram 3. Maktrelation till beskådare bedömt utifrån den horisontella kameravinkeln  

 

 

Även kameravinkeln som kallas den horisontella mäter över- och underordnad. Samtliga har 

en låg andel bilder där de är porträtterade bakifrån och övervägande flest bilder tagna 

framifrån. Victoria och Madeleine har båda på runt en tredjedel av sina bilder blivit 

porträtterade i ett sido-perspektiv. Carl Philip har färre bilder tagna ut sidoperspektivet och 

fler bilder tagna framifrån i förhållande till sina syskon. Sammanfattningsvis liknar resultatet 

varandra, dock uppfattas Carl Philip som marginellt mer inkluderande enligt denna 

maktaspekt.  

Detta kameraperspektiv, där de horisontella vinklarna studerats visar bilderna på Victoria och 

Madeleine ett liknande resultat. Carl Philip utmärker sig något genom att ha fler bilder tagna 

ur ett framifrån-perspektiv och färre bilder tagna ur ett sido-perspektiv. Carl Philip framställs 

alltså som marginellt mer inkluderande, vilket vanligen är ett drag som är sammankopplat 

med hur kvinnor representeras, för detta finns stöd i den tidigare forskning som gjorts på 

kvinnliga och manliga ideal i medier. Att gestaltas som inkluderande är något positivt, inte 

minst då han är ett av Sveriges mest igenkända ansikten. Att som man gestaltas med 

egenskaper som kategoriseras som kvinnliga går emot det maskulina identitetsskapandet. Att 

gå emot normerna av manligt och kvinnligt kan i förlängningen leda till att bilden av 

maskulina män ifrågasätts. Skillnaderna i detta avseende är dock så marginella att det inte går 

att dra några slutsatser om påverkanseffekterna.  
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Diagram 4. Maktrelation till beskådare bedömt utifrån interaktionsnivå  

 

Victoria, Carl Philip och Madeleine har samtliga högst andel social distans. Madeleine har 

minst klyftor mellan antalet bilder med personlig och social distans medan Carl Philip har den 

största klyftan. Victoria och Carl Philip visar återigen liknande resultat medan Madeleine 

utmärker sig från de andra två.   

Det finns en upplevd distans i den symboliska interaktionen mellan betraktaren och Carl 

Philip vilket kan förklaras med hjälp av den performativa teorin. De skillnader som görs 

mellan kvinnor och män med fokus på våra olikheter resulterar i att vi bör uppleva en distans 

till Carl Philip, som man, genom att tidningen har kvinnor som målgrupp. Att Madeleine har 

det minsta glappet mellan den personliga och sociala distansen av de tre kan bero på att hon 

varken har samma sociala status som sin syster eller är man. Kön skapas och genom 

maktaspekten i kameravinklarna påpekas ytterligare en gång vikten av att skilja på kvinnor 

och män. I enighet med den performativa teorin produceras och reproduceras normer som i 

stor utsträckning betonar de skillnader som antas finns mellan kvinnor och män. I samhället 

men även i Svensk Damtidning pekas olikheter ut mellan könen. Då publiken ses som kvinna 

är det därför inte särskilt förvånande att publiken kan uppfatta kvinnorna närmare än mannen, 

genom att de båda har större andel bilder med personlig distans. Att det ändå är den sociala 

distansen som är dominerande hos de två kvinnorna kan förklaras med att publiken inte kan 

identifiera sig med dem på alla plan. Identifikation är viktigt i frågan om att påverkas av de 

olika bilder som medierna sänder ut. Olikheterna mellan publiken och den avbildade får inte 
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vara för stora för att man ska uppleva det som ett misslyckande om man inte efterliknar 

denne. Detta är något som presenterats i den tidigare forskningen om kvinnliga och manliga 

ideal i medier. Det finns en statusskillnad mellan kungabarnen och en tydlig majoritet av 

Sveriges befolkning och i tidningen läggs stort fokus på vilka smycken eller kläder 

kungabarnen haft på sig vid olika tillställningar. Personer som köper och läser Svenska 

Damtidning finner troligen innehållet intressant just på grund av deras status, då det är det 

som utmärker dem, men då skillnaderna i status skiljer dem åt går det att anta att beskådaren 

inte identifierar sig med Victoria och Madeleine på alla nivåer.  

5.2 Roll och sammanhang  
Här nedan presenteras den roll och de sammanhang där kungabarnen är mest frekvent 

förekommande. Utmärkande drag kommer uppmärksammas för att sedan analyseras med 

hjälp av de teorier och den tidigare forskning som introducerats.  

 Diagram 5. Rollpresentation mellan privat och i egenskap av sitt ämbete 

 

Victoria har högst andel bilder där hon är presenterad i egenskap av sitt ämbete. Även prins 

Carl Philip har högst andel bilder där han är i rollen av sitt ämbete, klyftan här är dock inte 

lika stor mellan de två rollerna. Även Madeleine har en jämn fördelning, fast med marginellt 

fler bilder där hon är presenterad i privata sammanhang.  

Den roll som är vanligast förekommande för Victoria och Carl Philip är i egenskap av sitt 

ämbete medan Madeleine har en jämn rollfördelning med marginellt fler bilder tagen i privata 

sammanhang. Trots att tidningen är profilerad som en tidning med fokus på kungligheter är 
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läsaren även intresserad av kungligheternas liv i egenskap av make, mamma eller fru menar 

Spjuth Palve. 

”Här skulle jag nog säga att Victoria, Madeleine och Carl Philip hamnar på en rätt 

jämn nivå. Det finns stor efterfrågan på att få läsa om mer privata saker. Skulle vi 

bara skildra dem i deras yrkesroller skulle det nog bli ganska platt och trist. Det 

finns ju något kittlande i det här med att de har dessa ”upphöjda” roller – och sedan 

kan de vara precis som du och jag och gilla fotboll, popcorn och solsemester.” 

 

 

Att Victoria är den som har störst klyftor mellan de två blocken kan bero på hennes titel och 

att man därför prioriterar hennes framträdande i egenskap av ditt ämbete men också att hon 

har fler uppdrag än sina syskon som en följd av sin titel. Hon gestaltas därför mer frekvent i 

detta sammanhang än sina syskon. Att Madeleine har färre bilder än Carl Philip i egenskap av 

sitt ämbete, trots att de har likvärdiga titlar, grundar sig delvis i att hon har en hög andel bilder 

där hon är i sällskap av barn. Vilket är ett sammanhang där Carl Philip inte förkommer alls. 

Vad detta har för betydelse för genusidealen kommer analyseras vidare i nästa avsnitt om 

vilka sammanhang kungabarnen vanligen representeras i. Att Madeleine oftare representeras i 

privata sammanhang kan också vara sammanlänkat med att beskådaren upplever henne som 

närmare i aspekten om symboliskt interaktion. Madeleine gestaltas i större utsträckning 

”precis som du och jag” som Spjuth Palve uttalade i citatet ovan.  

 

Diagram 6. Kartläggning av de sammanhang kungabarnen är förekommande 
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Kronprinsessan Victoria har fyra sammanhang som är vanligare än de andra, dessa är: 

Sällskap av barn, uppvisning av gravidmage, event samt sammanhang ej identifierbart. Prins 

Carl Philip har ett sammanhang som är mest framträdande, detta är event. Det sammanhang 

som är näst vanligast förekommande är övrigt privat sammanhang. Båda dessa sammanhang 

är utmärkande då Carl Philip har en hög andel bilder som är tagna i båda dessa sammanhang i 

förhållande till Victoria och Madeleine. Ett annat nämnvärt resultat är att Carl Philip har en 

högre andel bilder som är tagna då han befinner sig på semester än sina systrar. De två 

sammanhang som är mest förekommande i bilder där prinsessan Madeleine förekommit är: 

Sällskap av barn och sammanhang ej identifierbart, följt av bilder där Madeleine porträtteras 

på ett event, denna kategori är dock nämnvärt mindre än de tidigare två.  

Det faktum att kvinnorna, Victoria och Madeleine representeras på bilder tillsammans med 

sina barn är naturligt då de har egna barn. På samma vis bör man understryka att Carl Philip 

vid den undersöka perioden inte hade egna barn. Materialet gestaltar nu en bekräftande bild av 

de internaliserade genusidealen av en omhändertagande kvinna och bidrar till att göra kön 

enligt teorin om performativitet. Trots att Carl Philip inte hade några egna barn är det inte 

otänkbart att han skulle presenterats tillsammans med någon av sina systerdöttrar eller sin 

systerson, då prins Oscar vid tiden för undersökningen ännu inte var född.  

Enligt dagordningsteorin publicerar man återkommande det man anser vara viktigt, att 

kvinnorna är i sällskap med sina barn är alltså något som publiken vill se och förväntar sig att 

se. Att befinna sig i ett sammanhang kan bero på olika saker, antingen genom förpliktelser 

eller som ett resultat av sin roll eller sociala status. Alternativt gestaltas man på ett visst sätt 

beroende på kön och ger således publiken förväntar sig utifrån de internaliserade 

genusnormerna. I vilken utsträckning Carl Philip i framtiden kommer porträtteras tillsammans 

med sin son får tiden utvisa. Att som man inte porträtteras tillsammans med sitt barn kan vara 

ett vis att bygga sin maskulinitet genom att avsäga sig de kvinnliga omhändertagande 

egenskaperna. Detta leder till det skådespel som teorin om performativitet föreslår, vilket 

bekräftar och stärker genusidealen om maskulina män och feminina kvinnor. 

 De sammanhang som inte är identifierbara har fokus på något annat än just sammanhanget, i 

detta fall nästan uteslutande fokus på utseende och utstyrslar. Kronprinsessan Victoria och 

prinsessan Madeleine har runt dubbelt så hög procentandel av denna typ av bilder, jämfört 

med prins Carl Philip. Då män enligt den tidigare forskning som gjort på kvinnliga och 

manliga ideal inte har lika inrutade skönhetsnormer och inte riskerar sociala straff i samma 

uträckning, är det i enighet med att det tas fler bilder på kvinnor där fokus läggs på deras 
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yttre. The male gaze föreslår att kvinnan är till för att beskådas och bedömas, något man 

uppmanar till genom att publicera bilder på henne. I vissa utgåvor representeras Victoria i få 

sammanhang som inte är fokuserat på hennes graviditet och uppvisandet av magen. Det finns 

hela uppslag med bilder av hur magen gått från liten till stor. Det faktum att man är nyfiken på 

bebisen i magen är inte i sig konstigt, det är dock anmärkningsvärt att Victoria ibland tenderar 

att ”bli sin graviditet”.  

På frågan om Madeleine och Sofia getts lika stor uppmärksamhet som kronprinsessan vid sina 

graviditeter svarar Spjuth Palve:  

”Det är kronprinsessan Victoria som får mest uppmärksamhet. Här har det förstås 

också betydelse att hon var den första av ”kungabarnen” som fick barn. Även om 

vi har stort pådrag vid alla graviditeter, i vårt svenska kungahus, kan det inte 

jämföras med när Estelle kom till världen. När Victoria sedan fick bebis nummer 

två, Oscar, kan det nog i omfång jämföras med de andra små kungabebisarna – 

Leonore, Nicolas och Alexander.”  

Hon blir genom sin graviditet ett objekt för beskådan. Publiken uppmanas genom den 

återkommande gestaltningen med fokus på graviditeten att bedöma hennes kropp och hur den 

förändrats genom graviditetens olika stadier. Teorin om the male gaze föreslår att kvinnan 

tillåts att vara ett objekt för beskådan och bedömning, i detta fall är beskådaren inte en man 

utan en kvinna som läsare. Teorin bygger på det mansdominerade samhället där kvinnan blir 

ett objekt, först för mannen men genom internalisering av att sådant beteende är acceptabelt 

blir även kvinnor ett objekt för andra kvinnor.   

Ytterligare ett intressant mönster är det att Carl Philip har överlägset högst andel bilder där 

han är i ett privat sammanhang, räknat på de bilder där han förekommer under kategorierna 

”semester” och ”övrigt privat sammanhang”. Det som bör återkopplas till är att Carl Philip 

som man tillåts visas i fler och mer varierande sammanhang än sina systrar. Som tidigare 

forskning påpekar tillåts män vara och göra fler saker medan kvinnor förväntas vara och göra 

ett begränsat antal saker. De sammanhang där kvinnorna representeras mest frekvent som inte 

är i egenskap av sitt ämbete har med barn eller graviditet att göra, vilket talar för att detta går 

att applicera även på det empiriska materialet i denna undersökning.  
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5.3 Maktrelationen mellan de avbildade 
I detta avsnitt kommer bilderna på kungabarnen och markaspekten i deras relation till de 

andra avbildade analyseras.   

Diagram 7. Interaktion mellan de avbildade sett ur maktperspektiv 

 

 

Av de bilder som analyserats har Victoria varit ensamn på en majoritet av dem. Den relation 

som är vanligast när Victoria presenterats tillsammans med andra är den jämlika. Den relation 

som är vanligast där Carl Philip porträtteras är den jämlika, på över hälften bilderna på Carl 

Philip är han porträtterad med någon annan. Prins Carl Philip har också den som mest sällan 

blivit porträtterad ensam. Madeleine har precis som Victoria porträtteras på flest bilder där 

hon är ensam. Ett utmärkande drag i resultatet är att Madeleine har den högsta procentuella 

andelen bilder där hon är överordnad de andra personerna porträtterade i bilden.  

Att Victoria oftare än sina syskon är ensam på bilder beror sannolikt på hennes roll som 

kronprinsessa och att hon således utför fler uppdrag där hon är ensam. En annan kategori 

personerna vanligtvis porträtteras ensamma är i de där sammanhanget inte går att identifiera.  

Spjuth Palve menar att det inte råder någon tvekan om att Victoria är mest populär, sannolikt 

just för att hon i sin roll som kronprinsessa representeras mer frekvent i medierna.  

“I sin roll som kronprinsessa syns hon också mer än sina syskon eftersom hon har 

fler – och större – uppdrag. Kanske är det också detta som lett fram till att hon är 

den mest populära av dem – även om givetvis också prins Carl Philip och 

prinsessan Sofia har många fans.” 
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Spjuth Palve menar alltså att den troliga anledningen till att Victoria syns mer än sina syskon 

är att hon har fler och större uppdrag. Att Carl Philip i majoriteten av bilderna representeras 

med en annan person i en relation som kodats som jämlik skulle kunna bero på, som Spjuth 

Palve uttalade sig om i citatet ovan, att prins Carl Philip tillsammans med prinsessan Sofia är 

populära bland läsarna. Det finns alltså en växelverkan mellan vad publiken vill se och vad de 

ges, som dagordningsteorin föreslår. Det går att tolka som att kronprinsessan ”står för sig 

själv” medan läsaren vill se Carl Philip och Sofia tillsammans. Med anledning av detta 

resultat anser jag att det är relevant att lyfta diskussionen kring varför Madeleine i detta 

avseende tilldelas mest makt genom att ha flest bilder tagna där hon framställs som 

överordnad. Detta är speciellt anmärkningsvärt då hon i övriga maktaspekter tilldelas mindre 

makt än sina syskon. En hypotes kring detta är, att framställas som överordnad sin publik kan 

ses som respektingivande medan att vara överordnade de man avbildas tillsammans med 

möjligen uppfattas som nonchalant. En annan tänkbar orsaksförklaring är att man som 

beskådare enklare lägger märke till maktrelationen i bilden man tittar på framför att reflektera 

kring om personen man beskådar tilldelas makt i förhållande till den kameravinkel bilden är 

tagen ur. Möjligen är detta en anledning till att Madeleine inte är lika populär som sina 

syskon, hon gestaltas på ett vis som uppfattas negativt av publiken.  
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5.4 Sammanfattning av resultat  
I denna avslutande del av kapitlet kommer resultatet sammanfattas kring problemfrågorna. 

Först presenteras delfråga ett sedan delfråga två, avsnittet avslutas med ett sammanfattande 

svar på huvudfrågan ”Hur representeras genus i Svensk Damtidning och vad kan detta ha för 

betydelse för svenska genusideal?” 

5.4.1 Tilldelas Carl Philip, som man, mer makt än sina systrar?  
Maktförhållandena kommer bedömas utifrån sex aspekter. Det mediala utrymmet personen 

getts. De två kameravinklarna som mäter maktrelationerna mellan den avbildade och 

beskådaren samt den symboliska interaktionen, som mäter närhet mellan personen i bilden 

och beskådaren. De två sista är relationen mellan personerna som är avbildade i fotografiet 

och i vilken roll personen presenteras mest frekvent.  

 

Makten som kommer med det mediala utrymmet är tydligt tilldelat kronprinsessan Victoria. 

Hon är den som genom sin titel har flest uppdrag, att hon således representeras mer frekvent 

faller sig naturligt. Att hon som tronarvinge får barn är en statsangelägenhet. Att hon lämnar 

sin dotter på förskolan intresserar läsarna, det gör henne ”mänsklig”. Victoria är den mest 

populära av kungabarnen enligt Svensk Damtidning redaktionschef, att det finns ett samband 

mellan detta faktum, hennes titel och det mediala utrymme hon ges är i linje med 

dagordningsteorins principer. Följande bör även förtydligas, att som kunglighet representeras 

i Svensk Damtidning är i största uträckning något positivt. Tidningen verkar inte för att hänga 

ut kungabarnen utan riktar sig till dem som har en positiv inställning till kungafamiljen. Att 

ges medialt utrymme blir således något positivt, detta även om det i vissa fall kan få negativa 

effekter genom det tolkningsutrymme som finns bland läsarna med olika kulturella och 

sociala bakgrunder, som gestaltningsteorin föreslår. 

  

Den vertikala kameravinkeln tilldelar Victoria och Carl Philip snarlika resultat sett ur ett 

maktperspektiv. Victoria sannolikt med anledning av sin titel, Carl Philip eventuellt med 

anledning av sitt kön. Carl Philip är enligt Spjuth Palve den som är näst mest populär bland 

läsarna, efter kronprinsessan Victoria. Det kan bero på en rad olika saker, då de har likvärdiga 

titlar kan detta uteslutas som bakomliggande orsak. Madeleine gifte sig tidigare och har vid 

tiden för undersökningen fått två barn medan Carl Philip fortfarande inte hade några. Vad 

detta borde betyda, för att överensstämma med dagordningsteorin, är att Madeleine fått mer 
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medialt utrymme och borde därför vara mer populär än Carl Philip, vilket inte är fallet enligt 

Spjuth Palve.   

 

Den horisontella kameravinkeln förmedlar känslan av Carl Philip som aningen mer 

inkluderande än sina systrar. Han har marginellt större andel bilder tagna framifrån. Att det 

inte finns några större skillnader mellan de tre och att framifrån perspektivet är dominerande 

är inte speciellt oväntat. Hade en av de tre haft en betydligt högre andel bilder som tagit 

bakifrån hade man kunnat dra helt andra slutsatser, men sådant är inte fallet. 

 

Interaktionen med beskådaren visar att Carl Philip är den som upplevs mest avlägsen. Detta 

kan tolkas som att den kvinnliga läsaren upplever att hon har minst gemensamt med honom, 

som man. Att Victoria upplevs som närmare publiken kan i detta fall tolkas som att kön ses 

som en större olikhet än Victorias titel som kronprinsessa. Den performativa teorin föreslår 

även detta, kvinnor och män görs olika som ett resultat av vårt samhälle. Att uppleva större 

identifikation med kvinnor än med män om du är kvinna faller sig därför naturligt.  

 

Undersökningen av över- och underordnad i förhållande till andra personer i bilden visar ett 

resultat som är anmärkningsvärt. Madeleine är den som har högst andel bilder där hon 

porträtteras som överordnad. Att vara överordnad de andra i bilden förmedlar förvisso känslan 

av att Madeleine är auktoritär men överlägsenhet behöver inte uppfattas som något positivt. 

Carl Philip är den som har överlägset högst andel bilder där han porträtteras som jämlik med 

de andra i bilden. Victoria är den som har överlägset flest bilder där hon portetteras ensam, 

något som av publiken sannolikt kan tolkas som självständighet, att vara självständig är en 

positiv och maktingivande egenskap. Att Victoria har en låg andel bilder där hon porträtteras 

som överlägsen kan sannolikt signalera att hon inte själv upplever sig viktigare än någon 

annan, trots sin titel. En följd av detta kan vara att publiken tilldelar Victora positiva 

egenskaper. Det bör också understrykas som nämnts i den tidigare forskningen om kvinnliga 

och manliga ideal att man som kvinna förväntas att ge plats, inte ta.  

 

Kronprinsessan är den som oftast representeras i egenskap av sitt ämbete, vilket tidigare 

diskuterats i detta kapitel och kan ses ha en naturlig förklaring då hon har fler omfattande 

uppdrag än sina syskon. Skillnad görs dock mellan Carl Philip och Madeleine. Madeleine 

förekommer i marginellt fler bilder i privata sammanhang medan Carl Philip har fler bilder 

där han förekommer i egenskap av Sveriges prins. Då tidningen oftare visar bilder på 
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prinsessan Madeleine där hon tar en promenad eller spenderar tid med sina barn, talar det om 

för oss att hon har mer gemensamt med oss ”vanliga människor” än sin bror.  

 

Maktkampen landar i följande fråga: Vad är viktigast, titel eller kön? Victoria och Carl Philip 

visar i många av avseendena likande resultat medan Madeleine visar ett avvikande mönster. 

Visserligen befästs Carl Philips maskulinitet genom flera av undersökningsaspekterna, vilket 

är maktingivande i ett patriarkalt samhälle. Trots detta är skillnaderna i kameravinklar och 

interaktion små, medan skillnaderna i det mediala utrymmet är stort. Slutsatsen blir således: 

Genom den visuella maktaspekten tilldelas Victoria, i egenskap av Sveriges kronprinsessa, 

mer makt än Carl Philip i egenskap av man.  

5.4.2 Representeras Victoria och Madeleine oftare i sammanhang där deras 

kvinnliga egenskaper framhävs?  
Detta avsnitt behandlar de sammanhang där kvinnorna, kronprinsessan Victoria och 

prinsessan Madeleine är vanligast förekommande. Frågan som ska få svar är: Bekräftar 

bilderna i Svensk Damtidning de internaliserade genusnormerna? 

För att inleda med det mest utmärkande, några av de vanligast förkommande sammanhangen 

för de två kvinnorna är i sällskap med barn, eller med fokus på graviditet. Dessa sammanhang 

framhäver feminina egenskaper så som ömhet och omtanke. Uppvisande av gravidmage är av 

naturliga själ ett sammanhang där män vanligen inte förekommer, även om män kan stå 

bredvid sin partner som är gravid. Så har dock inte fallet varit under den undersökta perioden. 

Ett annat sammanhang som är frekvent återkommande är det där Victoria och Madeleine 

representeras i ”sammanhanget inte går att identifiera”. Som tidigare nämnt, för att bilden ska 

fylla ett syfte läggs fokus på något annat än sammanhanget, nämligen personens yttre. 

Anledningen att detta sammanhang kan ses som ett sammanhang typiskt för kvinnor går att 

finna i den tidigare forskningen om kvinnliga ideal och som tidigare diskuterats med 

utgångspunkt i teorin om the male gaze, där kvinnan blir ett objekt för beskådan. Som 

kvinnlig läsare av Svensk Damtidning är man sannolikt intresserad av vad Victoria och 

Madeleine har på sig, men det är inte otänkbart att man också är intresserad av vad Carl Philip 

har på sig och ser ut. Som tidigare nämnt har även Carl Philip en andel bilder där 

sammanhang inte går att identifiera, men bara hälften av det utrymme som läggs på att 

uppmärksamma hans systrars yttre.   
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För att sammanfatta de sammanhang där Victoria och Madeleine förekommer ser de relativt 

liknande ut. Den största påtagliga skillnaden är att Victoria varit gravid under undersökningen 

vilket inte Madeleine varit. Istället förekommer Madeleine i fler sammanhang med barn än 

Victoria, vilket möjligen kan ses som en slags kompensation. Teorin om performativitet 

menar att kön skapas genom ett uppträdande av manligt och kvinnligt. Att de två kvinnorna 

visar liknande resultat medan Carl Philips skiljer sig åt pekar åt att en skiljelinje dras mellan 

vad kvinnorna och männen förväntas vara och göra. Att vara med sina barn skulle också 

kunnat kodas som ett privat sammanhang om jag inte valt att göra skillnad på det. Vad detta 

förmedlar styrker ytterligare att kvinnor representeras i rollen av privatperson när de är med 

sina barn snarare än att de är ute på restaurang eller på semester. Mannen tillåts som lyfts i 

den tidigare forskningen om manliga ideal att vara fler saker och vistas mer varierande 

miljöer.  

 

Den slutliga sammanfattningen blir således, det finns en skillnad på de sammanhang där 

kungabarnen förekommer under den undersökta perioden. Carl Philip har nu egna barn och 

för att Svensk Damtidning ska kunna bidra till att motarbeta det uppträdda könet enligt 

performativitetens principer behöver även han förekomma i sammanhang tillsammans med 

sin son för att i längden kunna ifrågasätta skapandet av maskulinitet.  

 

5.4.3 Hur representeras genus i Svensk Damtidning och vilken betydelse kan 

detta ha för svenska genusideal? 

Slutligen, vilka ideal kommunicerar Svensk Damtidning genom representationen av de 

svenska kungabarnen och hur kan det möjligen tolkas av publiken? Likheterna och 

skillnaderna har lyfts tidigare i kapitlet, detta avsnitt syftar till att analysera vilken betydelse 

detta kan ha för de svenska genusidealen.  

 

Tidningen har hög räckvidd och personerna som undersökts har hög status i samhället, det är 

rimligt att tro att de flesta läsarna inte identifierar sig med kungligheterna utan snarare 

idealiserar dem. En varierad representation utan tydliga mönster av vad som är typiskt 

maskulint och feminint vidgar föreställningen av vad som är socialt accepterat.  

Vilka ideal som representeras i Svensk Damtidning har betydelse för hur svenskarna uppfattar 

andra och bilden av hur de själva bör vara enligt samhällets normer. Visar inte medierna män 

som bejakar sina ”feminina egenskaper” minskar chansen för män i verkliga livet göra det, så 

pass mäktiga är medierna.  
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På ett vis kan det beskrivas som att det handlar om att förvirra till den punkt då man inte 

längre vet att det finns något ”rätt” eller ”fel” ur ett genusperspektiv. På så vis minskar risken 

att kvinnor känner sig tvingade att gilla saker som kvinnor ”ska” gilla och män behöver inte 

bygga sin maskulinitet genom att överordna sig kvinnor. Undersökningen visade inga stora 

klyftor i resultatet och i åtanke bör finnas att en annan tidsperiod på samma material kan visa 

ett annorlunda resultat. Vad Svensk Damtidning främst behöver arbeta med, enligt denna 

undersökning, att visa en jämnare fördelning av de sammanhang kungabarnen förekommer i.  

Betydelsen representationen av kungabarnen har för de svenska genusidealen hamnar i ett 

vägskäl om identifikation eller att idealisera. Publiken visas genom flera maktaspekter att de 

har mest gemensamt med Madeleine och inte lika mycket gemensamt med Victoria och Carl 

Philip. Ju högre grad av identifikation, desto högre önskan att efterlikna personen vilket har 

stöd i den tidigare forskning som gjorts på idealbilder i medier.  

Trots deras upphöjda status speglas samma inrutade normer av maskulint och feminint. Så 

trots våra olikheter och deras överordnad är genusnormerna konstanta och behöver således 

aktivt motarbetas för att inte reproduceras.  
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 Slutdiskussion  
 I detta avslutande kapitel diskuteras orsaksförklaringar till de övergripande resultaten 

som framkommit i det tidigare kapitlet. Inledningsvis lyfts diskussionen med 

rangordningen av makt för att sedan övergå i diskussionen hur väl kungahuset speglar 

samhällsutvecklingen. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

6.1 Sitter makten i titeln eller könet?  
Att maktkampen landar mellan Victoria och Carl Philip har nu konstaterats genom 

maktanalysen av kameravinklarna och trots de rådande samhällsstrukturerna tilldelar Svensk 

Damtidning kronprinsessan mer makt än sin bror. Madeleine är den som genom de olika 

maktaspekterna hamnar närmast publiken och uppfattas ha den minst upphöjda statusen av de 

tre.  

Efter att ha tagit del av kapitlet om resultat och analys går det anta följande, det är sannolikt 

att könet är av betydelse även på denna nivå i samhället. Genusnormerna är konstanta men 

tilldelad makt, som i detta fall upphöjd status, kan hjälpa dig på traven som kvinna. Ett 

exempel på detta är att Victoria oftare än sina syskon representeras ensam på bilder. Detta kan 

ses som att hennes makt tillåter henne uppfattas som självständig, hon tillåts ta plats vilket 

annars inte är typiskt kvinnligt beteende enligt den forskning som gjorts på kvinnliga ideal.  

Carl Philip och Madeleine ges ungefär lika stort medialt utrymme, trots det upplevs Carl 

Philip som mer populär. Madeleine framställs som att hon är mer ”en av folket”, genom att 

hon har en större andel bilder i privata sammanhang och med mindre klyftor mellan den 

personliga och sociala distansen. Då dessa skillnader mellan könen finns bidrar bilderna i 

nuläget till att reproducera genus enligt teorin om performativitet. Bilderna garanterar inte att 

Carl Philip inte är en omhändertagande som person, men de förmedlar att detta är vad som 

förväntas av en man. Bilder kan inte skildra hela verkligheten, precis som dagordningsteorin 

föreslår, men genom att man väljer vilka bilder som är viktigare än andra uppstår processen 

av iakttagande, uppfyllande och reproducering i linje med den performativa teorin.  

 

 

 

 

6 



 

36 
 

6.2 ”För Sverige i tiden” 
Rubriken för detta avsnitt är detsamma som kungens valspråk, ”För Sverige i tiden”. Kungen 

menar att valspråket handlar om att arbeta för Sverige på ett vis som passar vår tid. I tv-

programmet ”Kungen 70 år: ensamt majestät” uttalar sig kungen på följande sätt kring sin roll 

som monark:  

”Monarkens roll i Sverige har ju också förändrats och är nu mer 

objektiv och opolitisk, vilket gör den egentligen ännu starkare än 

tidigare. Och att det finns en person eller en symbol som inte är 

förknippad med föränderliga politiska händelser, utan man kan 

försöka var ett stöd för samhället och för nationen”34  

Med utgångspunkt i detta citat vill jag lyfta diskussionen kring hur den svenska kungafamiljen 

bidrar till att spegla hur genusidealen sakta förändras. Det är av stor vikt att prioritera vad som 

ska visas och på en djupare nivå reflektera kring varför man presenterar de bilder som 

presenteras. Finns det en efterfrågan på att se Victoria och Madeleine med sina barn och 

saknas i sådana fall efterfrågan på att se Carl Philip spendera tid med sin son? Skulle det vara 

på det viset rör det sig om att sälja eller att visa vägen, även om det är med små steg, in i ett 

mer accepterande samhälle. Ska i så fall efterfrågan ännu en gång få vinna i vårt kommersiella 

samhälle?  

I samband med detta behöver man ta ställning till följande, för vilka är kungafamiljen 

förebilder? Är det för andra monarkier eller det för det svenska samhället? Att man som 

kunglighet inte har någon formell makt innebär inte en total avsaknad av makt. 

Kungafamiljen är några av de mest välkända ansiktena i Sverige. Även för personer utanför 

Sverige är kungafamiljen troligen några av de mest välkända svenska ansiktena. 

Ett sätt att få högre förtroende kan vara ett ökat medvetande kring vilka normer man sänder 

ut. Förlegade könsroller ifrågasätts genom att man forskar på hur genusnormerna uttrycks i 

samhälle.  

 

 

                                                           
34 http://www.svtplay.se/video/8147584/kungen-70-ar-ensamt-majestat/kungen-70-ar-ensamt-majestat-
avsnitt-1 (11:55) 

 

http://www.svtplay.se/video/8147584/kungen-70-ar-ensamt-majestat/kungen-70-ar-ensamt-majestat-avsnitt-1
http://www.svtplay.se/video/8147584/kungen-70-ar-ensamt-majestat/kungen-70-ar-ensamt-majestat-avsnitt-1
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Som ett litet komplement till det empiriska material som tidigare analyserats vill jag lyfta 

dessa tre bilder som publicerats på kungahusets egen Instagram. Bilderna är de senast 

publicerade på respektive kungabarn. 

  

Victoria gör ett uttalande av något slag med prins Oscar på armen. Carl Philip ägnar sig åt 

motorsport och Madeleine befinner i ett sammanhang som inte är identifierbart. Jag tycker 

dessa tre bilder speglar det resultat som framkommit av de bilder Svensk Damtidning 

publicerat relativt bra. Victoria visar genom bilden både sin upphöjda status som 

kronprinsessa och en omhändertagande sida då sonen fick vara med under uttalandet. Att Carl 

Philip inte befinner sig ett sammanhang som man kanske föreställer sig är typiskt för en prins 

kan ses som ett av alla sammanhang som är acceptabelt för en man att befinna sig i, enligt de 

rådande genusnormerna. Madeleine presenteras på ett vis så uppmärksamhetens läggs på 

hennes yttre, vilket är en typisk gestaltning för en kvinna. Svensk Damtidning är alltså inte 

ensamma om denna presentation då kungahuset publicerat bilder som förmedlar liknande 

ideal. Även om inte någon djupare undersökning gjorts på kungahusets Instagram kan detta 

ses som ett stickprov som ger vissa indikationer.  

Ett lämpligt sätt att vara stöd för samhället och nationen, som kungen menar att han vill vara, 

kan således vara att följa med i samhällsutvecklingen, i alla avseenden. Om man utgår från att 

de flesta inte kan identifiera sig med kungafamiljen så är det kanske andra monarkier de ska 

vara förebilder för? Å andra sidan presenteras Madeleine mer som en ”vanlig människa” Kan 

det då betyda att representationen av kungabarnen får dubbel verkan? Det vill säga att 



 

38 
 

kungabarnen både blir en förebild i det stora, för andra monarkier runt om i värden och i det 

lilla, för de svenska genusnormerna.   

6.3 Förslag till vidare forskning  
Resultatet har visat en maktkamp mellan titel och kön. Önskar man att bedriva fortsatt 

forskning på detta område är ett tänkbart förslag är att undersöka hur förhållandet ser ut när 

Carl Philips son Alexander är äldre och kommer förekomma mer i medierna. Kommer Carl 

Philip då presenteras tillsammans med sin son i samma utsträckning som sina systrar gjort?  

Då frågan lyfts i denna undersökning huruvida kungafamiljen är en förbild för andra 

monarkier eller ideal i det svenska samhället är ett annat tänkbart sätt att gå vidare med denna 

typ av forskning att jämföra hur genusidealen skiljer sig mellan olika kungafamiljer. Var sitter 

makten i deras kungahus? Detta bidrar också till att placera kungafamiljen på kartan av var de 

befinner sig i sina genusideal och om de följer utvecklingen som sker i det svenska samhället. 

Denna kvantitativa bildanalys baseras på de maktrelationer som konstrueras mellan kvinnor 

och män. Vill man utföra samma typ av analys på ett annat material är det tänkbart att välja en 

tidning som tidning med män som målgrupp och en med kvinnor. Väljer man denna typ av 

tillvägagångssätt är det viktigt att tidningarna med manlig målgrupp har ett innehåll som 

huvudsakligen utgörs av män.  
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http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=21&sid=c6eaaa4b-6487-493e-9f0a-1fd320f6e06a%40sessionmgr4004&hid=4205&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=2005-02337-004&db=psyh
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=21&sid=c6eaaa4b-6487-493e-9f0a-1fd320f6e06a%40sessionmgr4004&hid=4205&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=2005-02337-004&db=psyh
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=21&sid=c6eaaa4b-6487-493e-9f0a-1fd320f6e06a%40sessionmgr4004&hid=4205&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=2005-02337-004&db=psyh
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Bilagor  
 

Bilaga 1.  Kodschema  

V1. Kön 

 Kvinna (1) 

 Man (2) 

V2. Kameravinkel, vertikal   

 Ovanifrån-perspektiv (1) 

 Öga mot öga-perspektiv (2) 

 Underifrån-perspektiv(3) 

V3. Kameravinkel, horisontell    

 Framifrån-perspektiv (1) 

 Sido-perspektiv (2) 

 Bakifrån (3) 

v.4 Roll   

 Privat (1) 

 I egenskap av sitt ämbete (2) 

V5. Sammanhang  

 Sällskap av barn (1) 

 Uppvisning av gravidmage (2) 

 Semester (3) 

 Event (4) 

 Uppträdande eller uttalande (5) 

 Övrigt privat sammanhang (6) 

 Sammanhang går ej att identifiera (7) 

 

V6. Relation  

 Personen som analyseras är överordnad i bilden (1)  

 Personen som analyseras är underordnad i bilden (2) 

 Personen är den enda som avbildas i bilden (3) 

 Personerna som avbildad i bilden är jämlika (4)  

 

V7. Symbolisk distans   

 Personlig distans (1)  

 Social distans (2)  
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Bilaga 2. Variabelbeskrivning  

 

V.1 Kön  

Kvinna  De som kodas som kvinnor i denna 

undersökning är uteslutande 

kronprinsessan Victoria och prinsessan 

Madeleine  

Man Personen som kodas som man i denna 

undersökning är prins Carl Philip  

 

V.2 Kameravinkel, vertikal  

Ovanifrån-perspektiv  Bilden är tagen på ett sådant vis att 

kameran är placerad högre än den 

avbildade personens ansikte 

Öga mot öga-perspektiv  Bilden är tagen i höjd med den avbildades 

ansikte 

Underifrån-perspektiv  Bilden är tagen på ett sådant vis att 

kameran är placerad under ansiktshöjd på 

den avbildade  

 

V.3 Kameravinkel, horisontell  

Framifrån-perspektiv  Bilden är tagen på så vis att den avbildade 

personens ansikte är sett rakt framifrån 

Sido-perspektiv Bilden är tagen på så vis att den avbildade 

personens ansikte är sett i profil  

Bakifrån-perspektiv  Bilden är tagen på så vis att den avbildade 

personen står vänd bort från kameran 

 

V.4 Roll 

Privat Personen är vardagligt klädd och befinner 

sig i hemmamiljö eller på allmän plats. 

Även bröllop och dop av 

familjemedlemmar räknas in i denna 

kategori 

I egenskap av sitt ämbete  Personen är uppklädd och/eller befinner 

sig i ett sammanhang där något uträttas 

som ett resultat av sin titel  
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V.5 Sammanhang  

Sällskap av barn  Personen som analyseras är i sällskap av 

ett eller flera barn 

Uppvisning av gravidmage  Bildens fokus är på uppvisandet av en 

gravidmage  

Semester  Personen som analyseras är på någon typ 

av semester. Här räknas både inrikes och 

utrikessemester   

Event Personen är på någon typ av event. Till 

denna kategori räknas: Invigningar, 

minnesceremonier, kyrkliga ceremonier 

där ej familjemedlemmar står i fokus samt 

röda mattan-event  

Uttalande eller uppträdande Personen har uttalat eller presenterat 

något. Till denna kategori räknas: 

deltagande i tv-program, pressuttalande 

och föreläsningar 

Övrigt privat sammanhang  Bilden föreställer en person som är på 

restaurang, går en promenad, eller sitter i 

bil 

Sammanhang går inte att identifiera  Bilden är utklippt, därför går 

sammanhanget inte att identifiera 

 

V.6 Relation  

Personen som analyseras är överordnad i 

bilden  

Personen är huvudfokus i bilden genom att 

hen står närmare kameran eller är den enda 

som tittar in i kameran när bilden tas 

Personen som analyseras är underordnad i 

bilden 

Personen är mindre framträdande än 

den/de andra avbildade. Genom att stå 

längre ifrån kameran är övriga eller inte 

titta in i kameran när bilden tagits 

Personen är den enda som avbildas i bilden Det finns inga fler personer avbildade i 

bilden än personen som analyseras.  

Personerna som avbildas i bilden är 

jämlika  

De avbildade personerna är lika 

framträdande i bilden  

 

V7. Symbolisk interaktion  

Personlig distans  Bilden är beskuren så huvud eller 

maximalt axlar är synliga 

Social distans  Bilden är beskuren vid midjan eller 

presenteras i helkroppsbild  
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Bilaga 3. Intervjufrågor: Svensk Damtidning  

 

1. Upplever ni, eller vet, att något av de tre kungabarnen ges större medialt utrymme än 

de andra? Hur är era tankar kring detta? 

 

2. Upplever ni att det finns ett kameraperspektiv som är mer vanligt än andra, om ja, 

finns det någon speciell tanke bakom detta?  

 

3. Det har i de utgåvor jag analyserat varit stort fokus på kronprinsessans graviditet. 

Upplever ni att lika stort utrymme gavs att uppmärksamma Madeleines och Sofias 

graviditeter?  

 

4. Upplever ni att någon av kungabarnet oftare presenteras i rollen som privat eller ligger 

de på en jämn nivå, i förhållande till varandra?  

 

 

 


