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Abstract 
59 government agencies in Sweden participate in the programme Gender Main-
streaming in Government Agencies (sv: Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM). 
This programme aims to better the equal opportunities for women and men to shape 
society and their own lives. At the same time the social networks are steadily rising in 
popularity and they are excellent tools for the government agencies to communicate 
their values regarding equality to a broad audience in an easy and effective matter. 
Previous research focus mostly on the effect the content of social media have on the 
audience but the aim of this study was rather to examine how men and women are 
represented on Instagram accounts run by government agencies. This was done through 
a quantitative content analysis where 400 pictures posted on Instagram by 
Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Polismyndigheten and Sida were analysed with 
the help of variables based on previous studies. The results showed that both men and 
women are portrayed with certain gender stereotypes and that government agencies are 
more or less equal in their frequent use of men and women in their Instagram posts.   
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Internet efter år 2005. Det är vad termen Webb 2.0 syftar till. Termen myntades av Tim 

O’Reilly med avseende på den teknologiska utveckling som skett från och med sent 90-

tal och som bland annat inneburit en förändring rent samhälleligt och kulturellt (Olsson, 

2013). Idag finns det till exempel en allmän uppfattning inom företagssfären att sociala 

medier har en positiv inverkan på verksamheten. Det gäller inte bara vinstdrivande 

företag, utan också organisationer inom public service-sektorn, välgörenhetsorgani-

sationer, skolor, universitet och myndigheter (Svensson, 2013). Enligt Karppi (2014) 

kan frånvaro i sociala medier idag likställas med socialt självmord då ett icke-

deltagande innebär social avskärmning. Det gör att organisationer oavsett vilka syften 

och mål dessa har, vill finnas där. 

 

Mycket av den forskning som hittills gjorts på området organisationer och sociala 

medier har kommit att handla om makt. Frågan om vem som har makten är många 

gånger central. Vår studie kommer dock inte att handla om vem som har makten, utan 

snarare om hur den förvaltas. Sett ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv ger  

sociala medier organisationer nya möjligheter att sprida sina budskap. (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012) I tider då jämställdhet är ett högt prioriterat ämne på 

den politiska agendan syftar denna studie till att uppmärksamma i vilken utsträckning 

som svenska myndigheter främjar jämställdhet via sociala medier. Detta operational-

iseras med en kvantitativ innehållsanalys av totalt 400 bilder publicerade på Instagram 

av Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Polismyndigheten och Sida. 

 

Uppsatsen inleds med en problematisering som utmynnar i studiens syfte och 

forskningsfråga, följt av en kort reflektion kring forskningsområdet. I näst-

kommande kapitel; bakgrunden, presenteras i korthet det sociala mediet och de 

myndigheter som ingår i vår studie innan vi redogör för den teoriram som legat till 

grund för den. Därefter följer ett metodkapitel innehållande bland annat en detaljerad 

redogörelse av studiens genomförande, innan studiens resultat presenteras. Resultatet 

kopplas sedan ihop med teori och tidigare forskning i en analys. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion och sedan presenteras slutsatsen.  
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1.2 Problematisering 
I alla tider har det generellt varit brist på kvinnor i medier, detta gäller inte bara Sverige 

utan också globalt sett. Baserat på amerikanska innehållsanalyser har representationen 

av kvinnor i medierna historiskt sett alltid varit lägre än representationen av män. På 

1950-, 60- och 70-talen var bara 20 till 35 procent av karaktärerna i TV-program 

kvinnor. I mitten på 80-talet ökade antalet kvinnliga huvudroller, men fortfarande var de 

manliga karaktärerna dubbelt så många som de kvinnliga. Andra TV- och filmstudier 

från samma årtionde visade därtill att män ofta porträtterades som aktiva och 

äventyrliga medan kvinnor i motsats porträtterades som passiva, svaga och ineffektiva. 

Samtidigt tenderade magasin och reklam med kvinnor som målgrupp att i hög grad 

reproducera feminina och husmoderliga stereotyper. Sammantaget resulterade detta i en 

föreställning om att kvinnor inte var mycket värda. (Gripsrud, 2011) 

 

De senaste årtiondena har dock vissa förändringar skett. Från och med 1990-talet har 

könsroller på TV blivit mer jämlika och inte lika stereotypa, även om majoriteten av 

huvudpersonerna fortfarande är manliga och att utvecklingen har stagnerat. (Gauntlett, 

2008) I dagens samhälle är det globalt sett bara fyra av hundra nyhetsartiklar som 

utmanar könsroller, både i traditionella medier och på webben. Geena Davis har startat 

en kampanj, See Jane, vars syfte är att uppmärksamma just denna underrepresentation  

och kampanjens slogan If she can see it, she can be it, förklarar på sätt och vis 

problemet med att få kvinnor får synas (Geena Davis Institute, 2012). Den strukturella 

underrepresentationen av kvinnor leder nämligen till att samhällen saknar rapportering 

om kvinnliga perspektiv och kvinnors verkligheter, något som är en viktig förutsättning 

för utvecklingen i världen. (Edström & Jacobsson, 2015)  

 

I Sverige är 59 myndigheter idag delaktiga i utbildningsprogrammet Jämställdhets-

integrering i myndigheter [JiM]. Dessa har därför kravet på sig att verka för att uppnå 

det jämställdhetspolitiska målet; att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv (Regeringskansliet, 2015). Därtill har organisationer inom 

den offentliga sektorn på senare tid ställts inför större konkurrens, vilket gjort det 

särskilt viktigt för dessa att vara synliga, intressanta och tydliga med vad de står för 

(Dahlqvist & Melin, 2010). 

 



  
 

3 

Ett kommunikationsverktyg som tack vare dess genomslagskraft visat sig vara effektivt 

när det kommer till att synas är sociala medier. Det är dessutom ombytligt och i många 

fall helt gratis vilket har lett till att det inte längre är en fråga om organisationer 

använder sociala medier, utan snarare hur de används för att uppnå organisatoriska 

syften (Ström, 2010). Googles analytiker Avinash Kaushik liknar organisationers 

sociala medieanvändning med tonårssex:  

 

“Social media is like teen sex. Everyone wants to do it. No one actually 

knows how. When finally done, there is surprise it´s not better”. 

(Kaushik, 2009, 2 mars) 

 

Robin Teigland, forskare i sociala nätverk vid Handelshögskolan i Stockholm, 

poängterar även hon att det inte bara handlar om att slänga upp en Facebooksida och tro 

att man är med på tåget (Zenou, 2012, 15 maj). Det innebär att myndigheter måste ha en 

utarbetad strategi för hur deras sociala medieanvändning bör se ut. Bland annat innebär 

detta att välja det sociala mediet som bäst passar det budskap som myndigheten vill 

förmedla. Den årliga studien Svenskarna och Internet från år 2015 visar att Instagram är 

det sociala mediet som just nu ökar mest i användarantal bland svenskarna. Till exempel 

har hela 67 procent av alla internetanvändare mellan 16-25 år någon gång använt 

Instagram. (Internetstatistik A, 2015) 

 

Myndigheterna har med andra ord fått utökade möjligheter att, via exempelvis 

Instagram, påverka omvärldens bild av deras identiteter. Detta innebär indirekt att de 

har fått större makt att genom sociala medier framföra vad som är bra och dåligt, roligt 

och tråkigt, viktigt och oviktigt. Som mottagare av detta medieinnehåll tvingas även 

människor att bilda sig en uppfattning om var de själva står och vilka de är, något som 

har betydelse för människors identiteter och uppfattningar om omgivningen. (Gripsrud, 

2011) 

 

Med detta som bakgrund är vår uppfattning att en rättvis representation av män och 

kvinnor i myndigheters sociala medier är en viktig del i deras kommunikation med 

omvärlden, såväl ur ett organisatoriskt som ett samhälleligt hänseende.  
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1.3 Reflektion kring forskningsområdet 
Organisationers strategiska kommunikation är ett område som är väl utforskat. Bland 

annat Falkheimer och Heide (2011; 2003) har behandlat detta ämne i ett flertal böcker 

och publikationer. Dock har vi observerat att merparten av den forskning som rör 

myndigheters kommunikation främst behandlar myndigheters förmåga att kommunicera 

i kris. Därtill handlar den forskning som rör myndigheters kommunikation via sociala 

medier främst om vilka kanaler och vilket innehåll som genererar mest engagemang hos 

följare och användare. I de flesta fall är den även inriktad på antingen Facebook, Twitter 

och Youtube.  

 

Således har vi kunnat hitta ett område som vi anser vara relativt outforskat. Ingen 

tidigare forskning som vi har kunnat ta del av behandlar ämnet visuell representation av 

kön i myndigheters kommunikation på Instagram.  

 

1.4 Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi kort innebörden av strategisk kommunikation, Instagram 

och de utvalda myndigheterna. Detta för att ge läsaren grundläggande kunskap om de 

objekt som studeras.  

 

1.4.1 Organisationers strategiska kommunikation 
När ämnet organisationskommunikation grundades av Charles W. Redding på 1950-

talet behandlade det endast intern kommunikation mellan chefer och medarbetare, något 

som med åren har förändrats. Utvecklingen av systemteorin bidrog till att organisationer 

inte längre ses som slutna system. Istället inspirerade den till forskning om relationer 

mellan organisationer, deras omgivning och även om kommunikationens roll i samband 

med att följa förändringar i omvärlden. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) 

 

På 1990-talet blev gränsen mellan intern och extern kommunikation allt vagare och idag 

är området organisationskommunikation nära sammankopplat med andra områden, så 

som public relations. Både organisationskommunikation och public relations kan sedan 

2000-talet anses tillhöra området organisationers strategiska kommunikation, vilket är 

det område som vi intresserar oss för i denna studie. (Heide et al., 2012) 

 

Då strategisk kommunikation är ett ungt ämne och som används i olika sammanhang är 

det utmanande att identifiera dess karaktäristiska drag, men enligt Falkheimer och Heide 
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(2011) arbetar organisationer ofta utifrån en planerad, strategisk kommunikationsplan 

för att uppnå de mål som är utsatta. Kopplat till kontexten för vår studie kan det 

innebära att en meningsfull användning av Instagram är en del av myndigheters 

strategiska kommunikation samt att vi undersöker om den kan bidra till mål om 

jämställdhet.  
 

1.4.2 Sociala medier 
Sociala medier är tjänster på internet där användare kan utbyta information, konversera 

och knyta kontakter. Det är webbplatser där innehållet är användargenererat och 

tillgängligt i ett öppet nätverk med människor. (Carlsson, 2010) Exempel på sociala 

medier är Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. 
 

1.4.2.1 Instagram 
Instagram är en mobilapplikation som lanserades i oktober år 2010 av Kevin Systrom 

och Mike Krieger. På bara två månader lyckades applikationen skaffa sig mer än en 

miljon användare. Applikationen går ut på att användare lägger upp bilder tillsammans 

med en kort text som andra användare sedan kan gilla och kommentera. (Streatfield, 

2015)  
 

1.4.3 Myndigheter 
Nedan presenteras de myndigheter som ingår i studien. Eftersom en stor del av studien 

handlar om genus valde vi att utgå från de myndigheter där vi kunde identifiera en 

uttalad medvetenhet angående genus. Därför utgick vi i valet av myndigheter utifrån 

den lista på myndigheter som på uppdrag av regeringen ingår i utbildningsprogrammet 

JiM (NSG, 2016). 

 
1.4.3.1 Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som arbetar på uppdrag från riksdagen 

och regeringen. Dess främsta uppgift är att underlätta för arbetssökande och 

arbetsgivare att hitta varandra samt att erbjuda stöd till personer som befinner sig långt 

från arbetsmarknaden. Andra uppgifter inkluderar att underlätta för nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden samt erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering. 

(Arbetsförmedlingen A, 2016)  

 

Arbetsförmedlingen har det inskrivet i sin policy att de bedriver ett målinriktat arbete 

för att främja jämställdhet, både internt och externt. Detta ska ingå i den ordinarie 



  
 

6 

verksamhetens alla delar (Arbetsförmedlingen B, 2016). Organisationen består av 14 

400 anställda (Arbetsförmedlingen C, 2016). 76 procent av personerna i 

Arbetsförmedlingens ledning är kvinnor vilket, enligt organisationens före detta 

generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, skall spegla verksamheten i stort 

(Armiento, 2010, 17 augusti).  

1.4.3.2 Försvarsmakten 
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med omkring 20 000 anställda. 

Den verkar på uppdrag av Sveriges regering och riksdag i syfte att värna om Sverige 

genom att bistå landet med ett insatsförsvar. Det innebär att försvarets styrkor snabbt 

ska kunna sättas in i strid eller i andra situationer av kris, både i Sverige och utomlands. 

(Försvarsmakten A, 2016) 

 

Idag utgör kvinnor endast cirka 13 procent av organisationens medlemmar 

(Försvarsmakten B, 2016). Försvarsmaktsledningen har dock formulerat tre aspekter 

kring varför myndigheten önskar ha fler kvinnor i organisationen. En aspekt handlar 

främst om att alla människor oavsett kön ska ha samma möjlighet att påverka samhället. 

Därtill vill Försvarsmakten, genom att skapa förutsättningar för både män och kvinnor 

att bidra till deras kärnverksamhet, vara en attraktiv arbetsgivare samt utveckla den 

operativa verksamheten med en resursstark personal. (Försvarsmakten C, 2016)  

 

1.4.3.3 Polismyndigheten 
Polisen är en myndighet vars uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten i 

samhället. Ett av Polismyndighetens långsiktiga mål är att vara där medborgaren 

behöver dem. År 2015 påbörjades en omorganisering av polismyndigheten, vilket 

innebär att den nu består av sju polisregioner, sju nationella avdelningar samt ett kansli, 

till skillnad från de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens 

kriminaltekniska laboratorium. Totalt består myndigheten av drygt 28 500 medarbetare 

(Polisen, 2015). År 2014 var 41 procent av alla anställda kvinnor. Dock var endast 29 

procent av poliserna kvinnor (Polisen, 2014).  

 

Polismyndigheten (2016) har presenterat i sitt budgetunderlag för 2017-2019 att de 

aktivt förväntas arbeta med att ett jämställdhetsperspektiv ska vara en naturlig del i allt 

beslutsfattande och i det dagliga arbetet. De lägger särskild tyngd på att utbilda chefer 

och medarbetare för att öka deras kompetens och erfarenhet. De avser även att arbeta 

aktivt för att öka andelen kvinnor med ledningskompetens. 
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1.4.3.4 Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag för att minska fattigdomen i världen, 

förbättra fattiga människors levnadsvillkor, bedriva reformarbete i Östeuropa samt 

förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.  De bedriver även ett utvecklings-

samarbete med över 30 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. (Sida, 2015) 

 

Totalt sett består Sida av 678 anställda. Omkring 65 procent av dessa är kvinnor (Sida 

A, 2016). Organisationen jobbar aktivt med jämställdhetsintegrering och har det som 

prioritet i sina utvecklingssamarbeten. Deras stöd till insatser som tar hänsyn till 

jämställdhet utgör ca 70 procent av deras portfölj samtidigt som 17 procent utgörs av 

insatser som har jämställdhet som huvudsyfte. De arbetar aktivt med att öka den 

sistnämnda siffran genom att bidra med stöd inom bland annat marknadsutveckling, 

jordbruk, klimat, hälsa, utbildning och mänsklig säkerhet. (Sida B, 2016) 
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2 Teori 
 
I följande kapitel presenteras den teoriram som ligger till grund för och som har 

motiverat genomförandet av denna undersökning. 

 

2.1 Tidigare Forskning 
Den tidigare forskning som anses relevant och följaktligen presenteras i detta avsnitt 

berör reflexiv kommunikation, kommunikation kring varumärken samt tidigare 

forskning om kön och visuella budskap.  
 

2.1.1 Reflexiv kommunikation 
Reflexiv kommunikation kan ses som ett tankesätt kring strategisk kommunikation där 

meningsskapandet är en viktig del i processen. Detta förhållningssätt skiljer sig från den 

traditionellt västerländska synen på kommunikation, den så kallade transmissionssynen. 

Transmissionssynsättet kännetecknas av att kommunikationen ses som en enkelriktad 

process. Antas däremot ett reflexivt synsätt är istället dialogen ett viktigt inslag. Fokus 

har därmed förflyttats från att handla om att nå ut med så mycket information som 

möjligt till att istället nå ut med ett budskap. Ett reflexivt förhållningssätt är enligt 

Falkheimer och Heide (2003) nödvändigt i dagens strategiska kommunikationsarbete. 

De menar också att kommunikation är en maktutövning, vilket kräver att 

kommunikatörer tar personligt ansvar för sina verksamheter. Detta eftersom att 

människor i västvärlden idag ständigt gör medvetna eller omedvetna val bland ett 

ständigt ökande utbud av produkter, tjänster och organisationer så blir de mentala 

föreställningar som de har av organisationer av allt större vikt. Dessa föreställningar 

skapas genom kommunikation mellan människor, organisationer och medier. 

Organisationer som kan stå för och förknippas med socialt ansvarstagande, kvalitet och 

god etik och som dessutom lyckas kommunicera detta har därför ett försprång gentemot 

andra.  

 

2.1.2 Varumärkeskommunikation 
Idag talas det inte bara om varumärken inom marknadsföringsdisciplinen utan det är ett 

begrepp som är relevant inom ett flertal forskningsdiscipliner, exempelvis medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Begreppet varumärke kan syfta till två olika saker: 

produktvarumärke eller företagsvarumärke. För icke-vinstdrivande organisationer så 

som myndigheter är det företagsvarumärket som är mest relevant, vilket innefattar de 
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associationer som människor har till en organisation och handlar om de immateriella 

värden som kopplas till den. En stark image är viktig oavsett organisation eftersom det 

bidrar till målgruppens förmåga att identifiera sig med den. (Melin, 1999; Falkheimer & 

Heide, 2011) 

 

2.1.2.1 Brand Mind Space 
En teori som bland annat handlar om just målgruppens förmåga att identifiera sig med 

en organisation är Brand Mind Space. Enligt den är det viktigt att ta hänsyn till fyra 

olika dimensioner vid byggandet av ett varumärke. En av dessa är den mentala 

dimensionen som fokuserar på individens uppfattning som sig själv som supporter av en 

viss organisation. En annan dimension som teorin handlar om är den spirituella 

dimensionen som avser en organisations förmåga att sätta det egna varumärket i ett 

större sammanhang; det vill säga att de jobbar för mål som inte bara handlar om att 

tjäna pengar. Det kan exempelvis betyda att en organisation arbetar mot något som 

gagnar samhället, till exempel hållbarhet och jämställdhet. (Gad, 2001)  

 

Kopplat till vår studie kan den spirituella dimensionen anses relevant med tanke på att 

myndigheterna integrerat ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter och på så sätt 

arbetar med att sätta det egna varumärket i ett större sammanhang. Med hänsyn till den 

mentala dimensionen har de dessutom genom sina Instagramkonton indirekt möjlighet 

att påverka individens uppfattning om sig själv som supporter av detta och på så sätt 

samtidigt stärka sina företagsvarumärken.  

 

2.1.3 Kön och budskap i bilder 
En forskare som tidigare undersökt hur kön gör sig uttryckt i bilder är Anja Hirdman 

(2006). Hon har kommit fram till att bland annat ansiktsuttryck, leenden, kroppsspråk 

och handrörelser är uttryck som skapar relationer mellan betraktare och en bilds subjekt. 

Exempelvis anses leenden vara ett kvinnligt attribut som traditionsenligt framställer 

kvinnan som lättillgänglig och oproblematisk. En manlig variant är istället en bortvänd, 

upptagen blick som konnoterar status och elitism.  

 

Även inramningen av motivet på bilderna har betydelse för vad som kommuniceras. 

Distansen till personen i bilden kan urskilja om betraktaren känner en intim, personlig, 

social eller formell relation till subjektet (Hirdman, 2006). Likaså kameravinkeln har 

betydelse då olika vinklar signalerar olika budskap. Om motivet är fotograferat från 
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ovan, från fågelperspektivet, så uppfattas personen som mindre betydelsefull och i vissa 

fall underlägsen. Om personen däremot är fotograferad underifrån, från ett grod-

perspektiv, så uppfattas personen som mycket betydelsefull och överlägsen. (Bergström, 

2015; Hirdman, 2006) 
 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogör vi för de teorier inom medie- och kommunikationsfältet samt 

ytterligare samhällsrelevant teori som vår studie baserats på.  

 

2.2.1 MKV-Teori 
Härnäst förklaras begreppen semiotik, denotation, konnotation, representation samt 

medie- och kommunikationsteorin framing.  

 

2.2.1.1 Semiotik 
Kommunikation kan ses som en process men i denna studie så är vi mer intresserade av 

skapandet av mening och betydelse, det vill säga läran om semiotik. Gripsrud (2011) 

jämför den traditionella kommunikationsmodellen bestående av avsändare, meddelande 

och mottagare med ett tåg på en järnväg. Tåget, det vill säga transportören av 

meddelandet färdas från sändare till mottagare. Inom semiotiken liknas det med att tåget 

bär på ett paket som ska levereras till mottagaren vilken genast förstår innehållet i 

paketet när hen öppnar det. Varje meddelande består av tecken och koder som vi kan 

läsa av beroende på vår kultur och förförståelse för vissa objekt. Det är tack vare dessa  

vi till exempel vet skillnaden mellan en hund och en katt och i denna studie kan skilja 

på en kvinna och en man trots att de i grunden är människor och har en hel del attribut 

som liknar varandra.  

 

Det som kännetecknar bildsemiotiken och dess tidiga forskare Roland Barthes och 

Christian Metz är att de skiljer på två olika meningsnivåer. De menar att det finns både 

en uppenbar och en underliggande mening i varje bild; att den har en denotativ 

respektive en konnotativ betydelse. Den denotativa analysen går ut på att identifiera 

föremålen på bilden, medan den konnotativa betydelsen är resten som vi läser in i bilden 

och vilken är kulturellt betingad. (Waern, Pettersson & Svensson, 2004) 
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2.2.1.2 Representation 
Representation beskrivs av Hall, Evans och Nixon (2013) som produktionen av ett språk 

som skapar mening inom en kultur. Med andra ord innebär det att förståelse för ett 

fenomen skapas genom att det beskrivs på ett sätt som andra förstår. Genom en 

gemensam kultur och tack vare ett gemensamt språk kan vi således skapa oss en mening 

av skeenden eller objekt. Inom medieforskningen syftar begreppet representation på 

framställningar av fiktiva eller verkliga fenomen och att text, bild och ljud står för något 

annat än sig själva (Gripsrud, 2011). 

 

I vår studie har vi valt att avgränsa studiet av representation till den förekomst som kan 

uppfattas visuellt. Visuella representationer spelar en betydande roll för hur vi ser och 

uppfattar oss själva, så väl som omvärlden. Bilder tar med sin unika förmåga med oss 

till olika platser och visar oss "hur saker och ting är”, vilken innebär att den mest triviala 

bilden också bär på ett budskap. Bilder har dessutom en avgörande betydelse för 

skapandet av en viss profilering och i sökandet av en viss publik. (Hirdman, 2006) 

 

Vad olika fenomen står för kan variera mellan olika kulturer, vilket är viktigt att vara 

medveten om när något beskrivs eller tolkas. När somliga ser en bild på en vitklädd 

kvinna med en spruta i handen tänker de på en sjuksköterska, medan människor med en 

annan förförståelse får andra konnotationer. Kanske ser de bara en kvinna med ett 

främmande föremål i handen. (Lindgren, 2009) 

 

Sedan internet blivit ett naturligt verktyg vid informationsinhämtning torde de bilder 

och annan information som vi tar del av där, även ha betydelse för vår uppfattning om 

människor med olika kön. Detta även om det inte är självklart i vilken utsträckning som 

representation av kön online påverkar oss (Gauntlett, 2008). Enskilda internetanvändare 

kan ta del av så olika innehåll att detta därför blir svårt att mäta, men något som vi med 

säkerhet vet är att de flesta internetanvändare idag tar del av sociala medier 

(Internetstatistik B, 2015).  

 

2.2.1.3 Framing 
Framing är den populära teorin inom medie- och kommunikationsvetenskap som 

förklarar makten i kommunicerande text. Vissa attribut i fotografier och texter leder till 

att individen förstår att vissa problem och ämnen är viktigare än andra genom hur de 

gestaltas. (Entman, 1993) 
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Framing är därmed ett genomtänkt urval från avsändarens sida om tematiskt relaterade 

attribut som ska hjälpa till att förmedla och förstärka det viktiga budskapet. (Weaver, 

2007) Det innebär att dessa attribut är iögonfallande, märkbara och att de förekommer i 

större mängd än andra attribut. Att vissa attribut framhålls genom framing påverkar 

mottagaren till den grad att informationen blir mer minnesvärd för mottagaren genom 

att de uppmärksammar, processar och lagrar den i minnet. (Entman, 1993) För 

myndigheter med makt innebär detta att de bör vara medvetna om det budskap som de 

genom innehåll i fotografier och texter sänder ut via sitt Instagramkonto. 

 

2.2.2 Annan samhällsrelevant teori 
Följande teorier är utvalda för att sätta vår forskning i relation till annan 

samhällsrelevant sådan och på så sätt tillföra ett djup till analysen av myndigheternas 

bilder.  
 

2.2.2.1 40/60-modellen 
Enligt Statistiska Centralbyrån så är könsfördelningen mellan kvinnor och män i 

Sverige år 2015 relativt jämnt fördelad med 4 930 966 män och 4 920 051 kvinnor. 

Detta innebär en könsfördelning på 50 procent män respektive 50 procent kvinnor. 

(Statistiska Centralbyrån, 2016) 

 

Ett mer förlåtande och allmänt accepterat mått för jämn könsfördelning som ofta 

används är 40/60-modellen. Detta innebär en relation på minst 40 procent av det ena 

könet mot högst 60 procent av det andra könet. En företeelse eller situation anses 

således vara jämställd mellan könen om det är en förekomst av minst 40 procent av 

både kvinnor och män. I denna studie används detta mått för att presentera kvantitativ 

representation och ses som normativt för hur myndigheter ska uppnå jämställdhet rent 

kvantitativt. (Gunnarsson, Westberg, Andersson & Balkmar, 2007) 

 
 

 

2.2.2.2 Giddens struktureringsteori 
Giddens struktureringsteori överbryggar sociologerna Durkheims och Webers 

respektive syner på studier av det sociala livet. Durkheim intresserade sig för att studera 

det sociala livet på makronivå, det vill säga genom att titta på samhället i sin helhet 

medan Weber intresserade sig för samhället på individnivå. Giddens ansåg att båda 
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dessa perspektiv var värdefulla på olika sätt och formulerade därmed en teori om att det 

sociala livet är mer än slumpmässiga, individuella handlingar, men att dessa inte heller 

enbart bestäms av samhälleliga krafter. Giddens påstod att det finns ett samband mellan 

människans fria vilja och sociala strukturer i samhället och att det är reproduktionen av 

individuella handlingar som skapar strukturen. Det innebär att det finns ett etablerat sätt 

att göra saker och ting på men det betyder också att dessa kan förändras av människor 

som ignorerar dem, ersätter dem eller reproducerar dem annorlunda. (Gauntlett, 2008) 

 

Teorin har dock fått kritik för att vara för banal och inte ta hänsyn till känslor. Dessa 

sociala konventioner kan ses som oskrivna regler och som sällan backas upp av formella 

krafter så som lagar. Ändå möts dessa ofta med motstånd när till synes mindre sociala 

förväntningar inte följs. När det gäller kön är frågan om social reproduktion särskilt 

tydlig då konsekvenserna för en kille som går till skolan med läppstift och nagellack 

kan bli stora. Detta på grund av konventioner om straff av avvikande beteende trots att 

han bara kompletterat sitt utseende med material som används av miljontals kvinnor 

varje dag. Samma sak gäller således flickor som bryter mot sociala konventioner om det 

feminina, till exempel genom att låta bli att raka armhålorna. (Gauntlett, 2008)  

 

2.2.2.3 Stereotyp 
Enligt Rosén (2015) definieras begreppet stereotyp som “en förenklad, ofta allmänt 

omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, 

exempelvis nation, ras, religion eller kön”. Det gör att stereotypa föreställningar 

resulterar i en förutbestämdhet kring bilden av en individ ur en viss grupp, utan att den 

nödvändigtvis är sann. Att individer bedöms utifrån vilken kategori de tillhör snarare än 

som enskilda personer beror enligt Perry Hinton (2003) på människans kognition. Enligt 

Hall et al. (2013) tenderar stereotyper att uppstå där det råder stor maktskillnad.  

 

De stereotypa föreställningar som vi intresserar oss för i denna studie är sådana som rör 

kön och som går att upptäcka i bilder. Enligt Hirdman (2007) har fördomar om vad som 

anses vara typiskt manligt respektive kvinnligt existerat sedan urminnes tider. Därför 

porträtteras också män och kvinnor i många fall i enlighet med dessa. Burr (1998) 

menar till exempel att mäns kroppar utstrålar att de är gjorda för strid och för handling, 

samtidigt som kvinnans kropp framhävs endast som ett passivt objekt, det vill säga 

endast för att beskådas.  
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2.2.2.4 Kön och genus 
Josefson (2005) beskriver genus som förväntningar, handlingar och idéer som formas 

mot bakgrund av det biologiska könet. I samband med ett barn ska födas kategoriseras 

det in i två olika grupper baserat på biologiskt kön; antingen som pojke eller flicka. 

Denna kategorisering sker helt och hållet utifrån hur våra genitalier ser ut och kommer 

sedan ha betydelse för olika kulturella och sociala skillnader som vi sedan tillskrivs i 

form av könsroller. Dessa könsroller som också kallas genus är socialt konstruerade och 

handlar om beteenden och normer som respektive grupp förväntas anamma (Jarlbro, 

2006).  

 

För att vi ska kunna sätta fingret på varför vissa förväntningar finns på tjejer och andra 

på killar och hur det påverkar oss och samhället behöver vi vara medvetna om genus 

och de begränsningar som dessa socialt tillskrivna regler ofta innebär. Hur tjejer och 

killar bör vara och vad de bör göra är lärdomar vi tidigt förvärvar av vår omgivning 

och som sedan präglar vår uppfattning om manligt och kvinnligt och blir en del av vår 

identitet. Att vi pratar om och på ett visst sätt med flickor respektive pojkar leder 

således också till olika förutsättningar när de växer upp. (Lorber, 2009)  

 

2.2.2.5 Könsmaktsordning 
En annan teori som handlar om olika förutsättningar för kvinnor och män är 

könsmaktsordningen. Enligt Hirdman (2003) befinner sig män och kvinnor på olika 

nivåer och de innehar olika positioner i samhället. I detta system så är det mannen som 

anses vara normen och allt det kvinnan är och gör ställs sedan i motsats till honom, till 

exempel att om mannen är stark så är kvinnan svag.  

 

Hegemonisk maskulinitet kan nämnas i relation till detta då det innebär att normen för 

maskulinitet bör upprätthållas. Med detta menas också att mannen står hierarkiskt över 

kvinnan och att alla attribut som tillskrivs mannen då anses vara mer värda och ha högre 

status än kvinnans. (Connell, 2005)  
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3 Syfte & frågeställning 
Syftet med studien är därför att undersöka hur jämställdhetsintegrerade myndigheter 

representerar män och kvinnor via det sociala mediet Instagram. Detta för att generera 

kunskap och påvisa eventuella mönster som kan ligga till grund för hur myndigheter 

framgent väljer att använda sociala medier i syfte att verka för jämställdhet. 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen ämnar vi få svar på vår övergripande frågeställning:  

Hur representeras män och kvinnor av jämställdhetsintegrerade myndigheter via 

Instagram? Till vår hjälp har vi fyra hypoteser: 

H1: Majoriteten av de samlade analysenheterna är män. 

H2: Respektive myndighet uppnår en allmänt accepterad jämställdhetsnivå. 

H3: Majoriteten av alla män porträtteras i enlighet med maskulina könsstereotyper. 

H4: Majoriteten av alla kvinnor porträtteras i enlighet med feminina könsstereo-

typer. 

  



  
 

16 

4 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vår metod och hur vi utvecklade denna. Metoden är 

beskriven på ett sätt som ska underlätta ett framtida genomförande av liknande studier. I 

kapitlet nämner vi även hur vi förhåller oss till forskningsetik som kan kopplas till vår 

studie. 
 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
En kvantitativ innehållsanalys kan som koncept delas upp i två delar, det vill säga 

kvantitativ och innehållsanalys. Resultaten i en kvantitativ undersökning kan 

presenteras tydligt med hjälp av siffror och tabeller medan en innehållsanalys används 

när forskaren vill undersöka ett innehåll som antingen är framställt muntligt, skriftligt 

eller bildmässigt. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012) Då vår studie 

avsåg att undersöka ett större material och utifrån det kartlägga mönster gällande 

representation av myndigheters publicerade innehåll på Instagram valde vi därför att 

göra detta med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Detta eftersom det är en metod 

som är väl lämpad för ett sådant syfte (Esaiasson et al, 2012).  

 

Denna gjorde vi utifrån en deduktiv ansats, vilket kan motiveras med att studien var 

hypotesprövande och inte hypotesgenererande (Backman, 2008). Det innebar således att 

vi med utgångspunkt i tidigare forskning och teori samt med hjälp av ett kodschema, 

systematiskt kodade vårt material och på så sätt kunde vi senare analysera 

representationen av kön samt blottlägga mönster i vårt empiriska material (Bryman & 

Nilsson, 2011).  

 

4.2 Material och urval 
Då vi utgick från NSG’s lista över jämställdhetsintegrerade myndigheter medförde det 

att totalt 59 myndigheter fanns att tillgå. Bland dessa gjordes sedan ytterligare ett val 

under förutsättningen att varje utvald myndighet levde upp till följande krav:  

 

   1. Har ett officiellt Instagramkonto - kontot bedömdes som officiellt om det fanns en 

länk till det på myndighetens egen hemsida.  

     2. Har över 1000 följare - i bedömningen av följarantal utgick vi från den angivelse 

som gick att finna högst upp i respektive Instagramprofil.  
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     3. Har minst 100 publicerade bilder på kontot - även här utgick vi från den angivelse 

som gick att finna högst upp i respektive Instagramprofil.  

 

Kraven om minst 1000 följare hade en avgörande betydelse för vårt slutgiltiga 

materialval då vi med tanke på studiens syfte ansåg det viktigt att de myndigheter som 

ingick i studien hade en viss genomslagskraft, det vill säga att de nådde ut till en större 

mängd människor. Den använda urvalsprincipen var således effektorienterad (Ekström 

& Larsson, 2010). Kravet om minst 100 publicerade bilder ansåg vi också viktigt, av 

den anledningen att det kunde ses som en indikator för att Instagram är ett aktuellt 

verktyg i myndigheternas kommunikationsarbete och ökade chansen till ett varierat 

innehåll.  

 

Detta ledde till att fyra av 59 myndigheter nådde upp till de uppsatta kraven. Dessa fyra 

var Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Polismyndigheten och Sida. Dessa hade vid 

genomförandet av studien (28 april, 2016) mellan 154 och 427 publicerade inlägg på 

sina konton vilket redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Antal följare och inlägg på respektive myndighets Instagramkonto. Anges i antal 

Myndighet Namn	på	Instagram Antal	följare Antal	inlägg 

Arbetsförmedlingen @arbetsformedlingen 3	931 197 

Försvarsmakten @forsvarsmakten ca.	45	850 359 

Polismyndigheten @polisen ca.	31	800 154 

Sida @sidasweden 1	643	 427 

 

Urvalet av bilder på respektive Instagramkonto kunde inte bestämmas i förväg eftersom 

det totala antalet analyserade bilder berodde på hur många analysenheter som kunde 

kodas i varje bild. Detta innebar därför att tidpunkten för publicering av de analyserade 

bilderna varierade något mellan myndigheterna och sträckte sig totalt sett mellan den 20 

februari år 2015 och den 28 april år 2016.  
 

4.2.1 Avgränsningar 
Denna studie ämnade inkludera det bildmässiga budskapet i Arbetsförmedlingens, 

Försvarsmaktens, Polisens och Sidas publicerade bilder, vilket uteslöt en analys av 
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eventuell skriven text som publicerats i samband med bilden. Denna avgränsning kan 

kritiseras på grund av att förhållandet mellan bilden och texten därmed inte kunde 

analyseras, men eftersom Instagram i första hand är en tjänst för fotodelning och för att 

vi ville undersöka elementen i dessa, utan att behöva ta hänsyn till språklig förståelse, 

valde vi trots allt denna avgränsning.  

 

Vår analys innefattade ej bilder på vilka det förekom fler än tio personer eftersom 

genomförandet skulle försvåras avsevärt om den inkluderade folkmassor där den 

enskilde individen inte stod i fokus. Vår analys uteslöt även bilder som inte visade upp 

minst en människa samt bilder där vi inte tydligt kunde se människors ansiktsuttryck, 

eftersom det skulle hindrat oss från att mäta vissa variabler vilket hade påverkat vår 

studies validitet negativt. 

 

4.2.2 Generaliseringsanspråk 
Vår studies resultat gällande representionen av män och kvinnor var svårt att 

generalisera eftersom vi använde oss av en strategisk urvalsmetod.  

 

4.3 Operationalisering 
För att uppnå syftet med denna studie och samtidigt besvara vår forskningsfråga 

formulerade vi ett antal variabler och variabelvärden som samtliga baserades på tidigare 

forskning om genus och representation i medier och som vi presenterat i kapitlet Teori 

(se tabell 3).  

 

4.3.1 Analysenheter och variabler 
Eftersom vi ämnade få svar på en frågeställning som rör representation av män och 

kvinnor utgör våra analysenheter människor. För att få ett representativt urval bestod 

vårt urval av totalt 400 analysenheter, 100 stycken från respektive myndighets 

Instagramkonto. För att komma upp i hundra analysenheter behövde vi titta på olika 

antal bilder från varje myndighet då en människa räknades som en analysenhet och 

vissa myndigheter hade fler människor i sina bilder än vad andra hade. 

 

4.3.1.1 Kön 
I enlighet med den första hypotesen Majoriteten av de samlade analysenheterna är män 

och den andra hypotesen Respektive myndighet uppnår en allmänt accepterad 

jämställdhetsnivå så var vi intresserade av att mäta hur många kvinnor respektive män 
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som avbildats på myndigheternas bilder. Variabelvärdena bestod här av två alternativ: 1. 

Man 2. Kvinna. 

 

För att vi skulle kunna besvara vår tredje hypotes Majoriteten av alla män porträtteras i 

enlighet med maskulina könsstereotyper samt vår fjärde hypotes Majoriteten av alla 

kvinnor porträtteras i enlighet med feminina könsstereotyper utformades fyra variabler 

som alla syftade till att mäta hur frekvent olika stereotypa konventioner kring 

framställningen av män och kvinnor förekom i myndigheternas bilder.  

 

4.3.1.2 Perspektiv 
Med hjälp av teori angående kön och budskap i bilder utformade vi en variabel för det 

perspektiv som mannen eller kvinnan avbildats ur. Hirdman (2006) använder begrepp 

som fågel- och grodperspektiv, vilka vi istället valde att benämna som ovan- och 

underifrån.  Värdena som en analysenhet kunde anta var således: 1. Ovanifrån 2. 

Underifrån 3. Rakt framifrån.  

 

4.3.1.3 Placering 
Variabeln placering utformades för att mäta i vilken utsträckning som kvinnor och män 

porträtteras i förgrunden respektive bakgrunden. Detta eftersom olika placeringar av 

män och kvinnor sänder ut olika budskap (Hirdman, 2006). Variabelvärdena är var: 1. 

Förgrund 2. Bakgrund. 

 

4.3.1.4 Kroppsretoriska grepp 
Likt variablerna placering och perspektiv utgjorde variabeln kroppsretoriska grepp en 

grund inför besvarandet av den tredje och fjärde hypotesen Majoriteten av alla män 

porträtteras i enlighet med maskulina könsstereotyper respektive Majoriteten av alla 

kvinnor porträtteras i enlighet med feminina könsstereotyper. Denna variabel 

utformades också utifrån teori om kön och budskap i bilder och baserades på att olika 

kroppsretoriska grepp utgör konventioner om hur kvinnor och män bör agera. Valbara 

värden för denna variabel var: 1. Ler 2. Bortvänd blick 3. Ler och har bortvänd blick 4. 

Ler inte och har inte bortvänd blick.  

 

4.3.1.5 Agerande 
Den femte variabeln som utformades var variabeln agerande. Med utgångspunkt i 

tidigare teori om bland annat den könsmaktsordning som jämställdhetsarbete syftar till 
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att bryta, var det ur ett sådant hänseende intressant att se hur personerna på bilden 

agerade, det vill säga om de var aktiva (utförde en syssla) eller passiva (poserade för 

kameran). Analysenheterna kunde därav anta ett av de två värdena 1. Aktiv 2. Passiv. 
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Tabell 2. Modell av hur vi gjorde teoretiska begrepp mätbara 
 

Syfte Teori	och	tidigare	

forskning 

Variabel Referens 

Mäta	antalet	män	och	

kvinnor 

Stereotyper	och	

Representation 

Kön Hinton	(2003)	;	Hall,	

Evans	&	Nixon	(2013) 

Vilket	kön	som	förmedlade	

över-	respektive	

underlägsenhet 

Kön	och	budskap	i	bilder,	

könsmaktsordning 

Perspektiv	i	

bilden 

Bergström	(2015)	 

Vilken	person	ögat	drogs	till	

först 

Kön	och	budskap	i	bilder,	

könsmaktsordning 

Placering	i	bilden Hirdman	(2006) 

Vilket	kön	som	ansågs	vara	

mer	aktivt	respektive	passivt 

Representation	av	kön	i	

medier 

Agerande Gripsrud	(2011)	;	

Gauntlett	(2008)	;	

Hirdman	(2006) 

Identifiera	mönster	kring	

leenden	och	bortvända	

blickar 

Kön	och	budskap	i	bilder Kroppsretoriska	

grepp 

Hirdman	(2006) 

 

Mer information kring variabelvärden och instruktioner vid kodning finns att se i den 

bifogade kodinstruktionen. (Se Bilaga 1)  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
I genomförandet av vår kvantitativa innehållsanalys utgick vi från den arbetsordning 

som förespråkats av Ekström och Larsson (2010).  Det innebar att vi inledningsvis 

definierade vårt forskningsproblem, sedan gick vi vidare och bestämde vårt urval samt 

definierade vilka variabler med tillhörande värden som vi ville använda oss av. När 

detta var gjort utformade vi en kodinstruktion som skulle ligga till grund för vår 

kodning och som finns bifogad i bilaga 1. Följaktligen bestod nästa moment av att 

upprätta ett kodschema (se bilaga 2).  

 

4.4.1 Interkodarreliabilitetstest 
För att säkerställa att vi båda tolkade bilderna på liknande sätt utförde vi vad Ekström 

och Larsson (2010) rubricerar som ett interkodarreliabilitetstest. Det innebar att vi 
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kodade samma bilder på var sitt håll för att sedan jämföra våra resultat, detta för att vi 

skulle kunna se om kodinstruktionen var tillräckligt genomarbetad eller om någon 

variabel eller något värde behövde förtydligas. Vi kodade 40 människor var, tio från 

respektive myndighets konto, eftersom det rekommenderade måttet är tio procent av den 

totala datan (Esaiasson et al., 2012). Efter testet insåg vi att vi hade kodat relativt lika, 

men vi insåg även att vissa av våra ursprungliga variabler och förklaringar till dem var 

otydliga samt att dessa skiljaktigheter skulle kunna komma att påverka studiens 

validitet. Därför omdefinierade vi dessa för att främja en rättvis och tydlig kodning av 

materialet. Därefter genomförde vi den riktiga studien.  

 

Vid genomförandet började vi koda från och med den senast publicerade bilden och 

bakåt i tiden. Det innebar att vi inte kunde bestämma tidpunkten för den tidigast 

publicerade bilden förrän analysen var avslutad.  

 

När materialet var färdigkodat realiserade vi ännu ett interkodarreliabilitetstest. Då vårt 

första test inkluderade 40 människor som senast förekommit på Instagrambilderna 

gjorde vi inför denna omgång ett slumpmässigt urval bland samtliga analysenheter som 

systematiskt ordnats i vårt kodschema. Varje specifik analysenhet kunde med lätthet 

identifieras då vi utformat en identifikationskod som bland annat talade om när bilden 

som analysenheten förekom på var publicerad, av vilken myndighet samt i vilken 

nummerordning som analysenheten uppenbarade sig i just den bilden (se bilaga 2). 

Detta test fick ett mer jämnt utfall än det första och efter vi fört ett resonemang kring 

hanteringen av några smärre avvikelser kunde vi sammanställa det insamlade materialet 

i statistikprogrammet SPSS. Dock användes inte SPSS för att skapa figurer och tabeller. 

Sådana utfärdades istället i programmen Word och Excel för att ge läsaren en så tydlig 

bild över resultaten som möjligt.  
 

4.5 Kvantitativa mått 
I en kvantitativ studie är det passande att använda begreppen reliabilitet och validitet för 

att kunna mäta dess kvalitet (Bryman & Nilsson, 2011). För att bringa trovärdighet till 

en studie och för att dess resultat ska kunna generaliseras krävs en kombination av hög 

validitet och hög reliabilitet (Esaiasson et al., 2012). Båda dessa begrepp och hur vi 

anpassade oss till dem presenteras i detta avsnitt.  
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4.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kan likställas med tillförlitlighet, det vill säga pålitligheten hos ett mått på 

ett begrepp (Bryman & Nilsson, 2011). Detta begrepp talar om i vilken grad som en 

eventuell upprepning av en studie skulle generera samma resultat (Björklund & 

Paulsson, 2012).  

 

Ett sätt för att uppnå hög reliabilitet i denna studie var att utarbeta tydliga 

kodinstruktioner med ambitionen att dessa skulle kunna förstås även av andra forskare. 

Dessa instruktioner testades vid två olika tillfällen, en gång innan själva kodningen 

började och sedan när den verkliga studien var slutförd. En svårighet med att upprepa 

studier av internetinnehåll till skillnad från studier av annat massmedieinnehåll är att det 

kan vara svårt att samla in i efterhand eftersom löpande uppdateringar görs samtidigt 

som innehåll lätt kan tas bort eller förändras (Ekström & Larsson, 2010). För att göra 

vår studie reproducerbar för framtida forskare sparade vi därför i bilaga 3 de bilder som 

ingick i vår studie.   

 

Reliabiliteten skulle kunna kritiseras och ifrågasättas då processen att kategorisera våra 

analysenheter i enlighet med våra variabler delvis krävde vissa subjektiva antaganden, i 

synnerhet i kategoriseringen av analysenheternas könstillhörighet. Vi kunde med andra 

ord inte med säkerhet utesluta att de egna värderingar vi som forskare hade inte 

påverkade studien, trots att vi eftersträvade ett objektivt förhållningssätt. Trots detta kan 

reliabiliteten anses som hög då vi i enstaka fall om det har var möjligt, tog hjälp av 

eventuella pronomen och tilltalsnamn som återfanns i de analyserade bildernas 

bildtexter om könstillhörigheten var ytterst tveksam. Detta för att i största möjliga mån 

förhålla oss till materialet och tolka innehållet i bilderna på samma sätt som externa 

parter mest troligt också hade gjort.  

 

4.5.2 Validitet 
Ett enklare ord för validitet kan vara giltighet. För att få en hög validitet på en studie så 

ska det vara säkert att forskaren har mätt det som hen verkligen har avsett att mäta 

(Bryman & Nilsson, 2011). Validiteten påverkas därmed av hur noggrant studien är 

genomförd och hur väl den har uteslutit systematiska fel (Esaiasson et al., 2012). Det är 

därför viktigt att de teoretiska begrepp som använts i studien översatts till lämpliga 

mätbara begrepp (Eliasson, 2013). Sådana mätbara begrepp kallar Esaiasson et al. 

(2012) för operationella indikatorer och eftersträvansvärt är att dessa nära samspelar 
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med de teoretiska definitionerna som använts i studien. Annars är risken stor att det som 

avsetts att mätas, inte har mätts.  

 

För att ge vår studie så hög validitet som möjligt utgick vi i utformandet av våra 

variabler och variabelvärden från redan befintliga teorier som använts i annan forskning 

rörande framställning av genus i bilder. Vi anser att det underlättade för oss och bidrog 

till att vi faktiskt kunde mäta det vi avsåg att mäta. Därtill inkluderade denna studie 

endast ett fåtal och enkla variabler med tillhörande variabelvärden, detta som en 

förebyggande åtgärd mot slarv och systematiska fel.  

 

4.6 Metodkritik 
Vår metod kan kritiseras för att den inte kunde påvisa bakomliggande orsaker till ett 

visst resultat, men det har inte heller varit syftet med denna studie. Istället kunde vårt 

resultat fungera som ett komplement till en kvalitativ undersökning. En undersökning 

som syftar till att undersöka representation av kön i myndigheters Instagrambilder kan 

naturligtvis göras med hjälp av andra metoder. Däremot om den som i detta fall syftade 

till att också kunna påvisa eventuella mönster, så var den kvantitativa innehållsanalysen 

mest lämplig; i synnerhet före en kvalitativ sådan, eftersom den kvantitativa 

innehållsanalysens absoluta styrka är att ett resultat från en sådan med fördel kan 

generaliseras på en större population (Esaiasson et al., 2012).   

 

Medie- och kommunikationsvetenskapen är influerad av tolkande vetenskaper i det 

avseende att man undersöker det betydelseinnehåll som finns i bland annat texter och 

kulturprodukter. Allt som uttrycker och symboliserar något har en mening om vi förstår 

kulturens och samhällets koder (Ekström & Larsson, 2010). Vi som forskare strävade 

efter att vara objektiva och öppna under vårt analysarbete, men vi var ändå medvetna 

om att vår förförståelse, tidigare kunskap och erfarenhet som vi besitter och omöjligt 

helt kan frångå, i viss mån skulle kunna påverka resultatet. Dock var vi beroende av att 

observera och tolka det vi såg för att kunna genomföra undersökningen.  
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4.7 Forskningsetik 
Under arbetets gång så tog vi som forskare hänsyn till den forskningsetik som berör vårt 

ämnesområde. Detta för att vi skulle försäkra oss om att inte privatpersoner hängdes ut 

eller kom till skada. Att de forskningsetiska riktlinjerna följdes var även viktigt ur det 

hänseende att framtida forskare i detalj ska kunna upprepa vår studie utan att bryta mot 

dessa. (Codex, 2015) 

 

Vad som gjorde denna internetbaserade forskning etiskt komplex är att det ännu är 

oklart vad som är etiskt respektive oetiskt i internetkontexten. Dels behövs det 

bestämmas om internetgemenskaper och forum bör ses som offentliga eller privata 

platser, dels vad informerat samtyckte innebär på internet. Men frågan om en sajt är 

privat eller offentlig är beroende av kontexten och därför svår att avgöra. Kräver sajten 

någon form av registrering är sannolikheten stor att den uppfattas som privat av dess 

användare. Ju fler medlemmar sajten har, desto mer offentlig är den. Slutligen har även 

sajtens normer, regler och syften betydelse för hur offentlig/privat den uppfattas vara. 

Forskare förväntas till exempel ta hänsyn till känsligheten i de ämnen som diskuteras. 

(Eksell & Thelander, 2014)  

 

I vår studie så analyserade vi bildinnehåll som publicerats på internet i sociala medier 

och hämtade materialet från Arbetsförmedlingens, Försvarsmaktens, Polismyndighetens 

och Sidas officiella Instagramkonton som respektive myndighet hade länkat till från 

deras hemsida.  På så sätt kunde vi vara säkra på att kontot var officiellt samt vem som 

var avsändaren. Alla konton var även öppna och offentliga, vilket innebar att vem som 

helst kunde gå in på respektive sida och se innehållet utan att ha blivit inbjuden.  

 

Om forskare inom internetkontexten intar en fullt observerande roll så krävs inte 

informerat samtycke. För att ändå vara säker på att de etiska riktlinjerna följs kan det 

dock vara en god idé att låta de personer som interagerar på den sajt som undersöks, 

vara anonyma (Eksell & Thelander, 2014). Eftersom vi endast hade för avsikt att 

studera myndigheternas publicerade bilder så var inte deras enstaka följare av intresse. 

Visserligen studerades människorna på bilderna, men utan avsikten att utmärka någon. I 

studien namngavs därför inte några personer och det bör således därför inte gå att 

identifiera en specifik person. Dock bifogade vi som tidigare nämnt alla analyserade 

bilder i en bilaga, detta för att försäkra oss om att studien skulle kunna gå att 
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reproducera. Då personers ansikten syns på bilderna anser vi att det är upp till 

nästkommande forskare att behandla dessa precis som vi har gjort, det vill säga genom 

att förhålla sig enligt de forskningsetiska riktlinjerna och därmed enbart använda 

bilderna i forskningssammanhang. 
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5 Resultat 
 
Härnäst kommer vi redogöra för den kvantitativa innehållsanalysens utfall. Systematiskt 

framtagna resultat presenteras framdeles i tre delar. Den första redogör för den 

kvantitativa representationen följt av en presentation av den kvalitativa representation-

en. Därefter följer en sammanfattning. Resultatet redovisas i brödtext samt med hjälp av 

tabeller.  

 

5.1 Kvantitativ representation av kön 
Totalt analyserades 400 personer som återfanns på Arbetsförmedlingens, Försvarsmakt-

ens, Polismyndighetens och Sidas Instagramkonton. Av dessa personer var majoriteten 

män då de representerades i 207 fall. Övriga 193 analysenheter var kvinnor. Som tabell 

3 visar innehåller Arbetsförmedlingens bilder 27 procent män och 73 procent kvinnor 

medan det i Försvarsmaktens bilder återfinns 79 procent män respektive 21 procent 

kvinnor. Polismyndigheten har 56 procent män respektive 44 procent kvinnor på sitt 

konto. Sidas Instagramkonto innehåller till 45 procent män och 55 procent kvinnor. 
 

Tabell 3. Förekomst av män och kvinnor. (procent) 

 

 

5.2 Kvalitativ representation av kön 
Nedan följer resultatet av förekomsten av de könsstereotypa grepp som vi har mätt hos 

varje myndighet. 
 

5.2.1 Perspektiv 
Som redovisas i tabell 4 avbildas fyra procent av männen underifrån, medan åtta procent 

avbildas ovanifrån. Bland kvinnorna har sju procent avbildas ovanifrån, medan två 

procent avbildas underifrån. 88 procent av männen och 91 procent av kvinnorna  

avbildas rakt framifrån. 
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Tabell 4. Förekomst av män och kvinnor ur olika perspektiv totalt. (procent) 

 
 

Tittar vi på varje enskild myndighet kan vi i tabell 5 se att Försvarsmakten är den 

myndighet som i relation till de andra har störst andel personer avbildade ovanifrån. 

Arbetsförmedlingen är däremot den myndighet som har störst andel personer avbildade 

rakt framifrån.  

 
Tabell 5. Förekomst av män och kvinnor ur olika perspektiv. (procent) 

 

 

5.2.2 Placering 
Vad gäller om analysenheterna i huvudsak placeras i bakgrunden eller förgrunden så 

kan vi i tabell 6 se att 74 procent av alla män står i förgrunden jämfört med 84 procent 

kvinnor.  

 
Tabell 6. Placering av män och kvinnor totalt. (procent) 
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I tabell 7 går det att utläsa att Försvarsmakten är den myndighet där det råder minst 

skillnad mellan män och kvinnor avseende dess placering i bilder. 58 procent av 

männen i Försvarsmaktens bilder är placerade i förgrunden, medan 48 procent av 

kvinnorna är det.  

 

Tabell 7. Placering av män och kvinnor i respektive myndighet. (procent) 

 
 

5.2.3 Kroppsretoriska grepp 
Sett till alla myndigheter totalt så kan vi i tabell 8 utläsa att det vanligaste kropps-

retoriska greppet hos männen är en bortvänd blick, utan att le. Hos kvinnorna är det 

vanligast att de ler, med blicken riktad mot kameran.  

 
Tabell 8. Förekomsten av kroppsretoriska grepp hos män och kvinnor totalt. (procent) 

 

 

Försvarsmakten och Polismyndigheten har enligt studiens resultat en hög andel personer 

på sina bilder som inte ler och samtidigt har en bortvänd blick. Som tabell 9 visar är 

Arbetsförmedlingen den myndighet där leendet med en icke bortvänd blick är det 

vanligaste kroppsretoriska greppet, detta oavsett kön.  
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Tabell 9. Förekomsten av kroppsretoriska grepp hos män och kvinnor i respektive myndighet. 

(procent) 

 

 

5.2.4 Agerande 
I tabell 10 presenteras härmed vår studies utfall angående analysenheternas agerade. Där 

framgår att både majoriteten av männen och kvinnorna oftare gestaltas som passiva än 

som aktiva, även om det är marginellt. I synnerhet i männens fall där 49 procent av 

männen är aktiva och 51 procent passiva.  
 

Tabell 10. Agerande hos män och kvinnor totalt. (procent) 

 
 

På Arbetsförmedlingens bilder är majoriteten av både männen och kvinnorna passiva 

(se tabell 11). Vad gäller Försvarsmaktens bilder är 66 procent av männen aktiva medan 

80 procent av kvinnorna är det. Bland de män som finns representerade via 

Polismyndighetens Instagram så är 55 procent av dessa aktiva. Bland kvinnorna på 

bilderna är 57 procent aktiva. På Sidas bilder är de allra flesta kvinnor och män passiva, 

även om andelen aktiva är något högre bland kvinnorna. 
 

Tabell 11. Agerande hos män och kvinnor i respektive myndighet. (procent) 
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5.3 Sammanfattning av resultatet 
Sida och Polismyndigheten utgör två av de fyra undersökta myndigheterna som har en 

förhållandevis jämn fördelning av män och kvinnor i sina bilder rent kvantitativt. 

Försvarsmakten däremot har en hög andel män i sina bilder, medan Arbetsförmedlingen 

å sin sida främst publicerar bilder föreställande kvinnor. 

 

Majoriteten av alla analysenheter oberoende av myndighet är placerade i förgrunden 

samt är avbildade rakt framifrån. Polismyndigheten har dock något högre andel kvinnor 

än män i förgrunden medan motsatt förhållande råder bland Försvarsmaktens bilder.  

 

Sammantaget visar utfallet att den bortvända blicken är det vanligaste retoriska greppet 

bland de män som återfinns bland undersökta myndigheters bilder på Instagram. Hos de 

avbildade kvinnorna är däremot leendet med blicken riktad mot kameran 

vanligast.  Arbetsförmedlingen utgör den myndighet som stuckit avseende detta. Bland 

deras bilder har de flesta personerna avbildats leende med blicken riktad mot kameran 

och 73 procent av det totala antalet analysenheter var dessutom kvinnor.  

Gemensamt för samtliga myndigheter kan vi se att det inte är så stor skillnad mellan 

könen när det kommer till att vara antingen aktiv eller passiv. 
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6 Analys 
 
I detta kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av de teorier och begrepp vi 

inledningsvis presenterat. Analysen delas in två delar varav den första innefattar en 

analys av den kvantitativa representationen medan den andra inkluderar den kvalitativa 

representationen.  

 

6.1 Kvantitativ representation av kön 
I denna studie har vi bland annat mätt förekomsten av kvinnor och män i myndigheters 

bilder på deras Instagramkonton. Om personer skall kunna kategoriseras in som till 

exempel män och kvinnor så måste det finnas en medvetenhet om de begränsningar som 

dessa socialt tillskrivna regler om vad som är kvinnligt respektive manligt innebär. 

Josefsson (2005) och Jarlbro (2006) beskriver genus som de förväntningar, handlingar 

och idéer som formas mot bakgrund av det biologiska könet. Utifrån våra samlade 

kunskaper om hur kön och genus är konstruerat har vi kunnat göra en bedömning om 

personerna på våra analyserade bilder är antingen kvinnor eller män och därefter kunnat 

se vilket kön som är det mest förekommande. Eftersom vi kategoriserar våra 

analysenheter med hjälp av de semiotiska koder som framgår i bilderna innebär det 

sålunda att vår egen förförståelse spelar en stor roll i vår analys, i synnerhet när det 

kommer till att kategorisera människor som antingen kvinnor eller män (Gripsrud, 

2011). Då Instagram och det innehåll som publiceras där är en del av en kultur som vi 

själva är medlemmar av, motiverar det ett antagande om att vi har tolkat männen och 

kvinnorna i likhet med andra mottagare vilka kontona är riktade emot (Gripsrud, 2011). 

 

Studiens resultat visade att fördelningen mellan män och kvinnor i de undersökta 

myndigheterna var förhållandevis jämn. Extra tydligt blev detta gällande två av de fyra 

myndigheterna som ingick i studien. Utgår vi från 40/60 modellen som tidigare 

presenterats (Gunnarsson et al, 2007), indikerar studiens resultat på att både Sida och 

Polismyndigheten uppnår jämställdhet via sina Instagramkonton sett ur ett kvantitativt 

perspektiv eftersom Sida hade 45 procent män respektive 55 procent kvinnor i sina 

bilder medan Polismyndigheten å sin sida hade 56 procent män respektive 44 procent 

kvinnor i sina. Både Sida och Polismyndigheten håller sig sålunda inom de accepterade 

måtten för jämställd representation. Utgår vi från samma modell i en analys av 

Arbetsförmedlingens och Försvarsmaktens bilder innebär detta dock att ingen av dessa 

myndigheter uppnår kraven om jämställd representation rent kvantitativt. Detta 
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eftersom att Försvarsmakten hade närmare 80 procent män i sina medan Arbets-

förmedlingen hade drygt 70 procent kvinnor. 

 

Totalt sett innebär detta att män representerats i 14 fler fall än kvinnor, vilket bestyrker 

att den historiska underrepresentationen av kvinnor i medier som bland annat Gripsrud 

(2011) påtalat fortfarande kan antas vara aktuell, men bekräftar samtidigt Gauntletts 

(2008) teori om att representationen av män och kvinnor i medier har utvecklats de 

senaste årtiondena. Vi kan härmed se att män och kvinnor inte bara i större utsträckning 

ses arbeta sida vid sida i traditionella medier utan även i de sociala.  

 

6.2 Kvalitativ representation av kön 
Det finns stereotypa föreställningar i samhället om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt och de har funnits sedan urminnes tider (Hirdman, 2007). Dessa stereotyper 

har kunnat byggas på och upprätthållas med hjälp av bland annat medierna, men på 

senare år har man även kunnat se att förekomsten av dessa stereotypa grepp håller på att 

minska. I vår undersökning har vi kunnat se att grepp för att kommunicera ut en 

stereotyp bild av ett kön inte är särskilt vanligt förekommande hos myndigheter.  

 

6.2.1 Perspektiv 
Det går att utläsa stereotypa grepp i bilder baserat på det perspektiv vilket objektet är 

fotograferat ur. Bergström (2015) och Hirdman (2006) anger båda att en bild tagen 

underifrån konnoterar överlägsenhet och makt hos objektet och vice versa om bilden 

istället är tagen ovanifrån. Ser vi sedan till teorin om könsmaktsordningen där mannen 

anses vara normen och därmed överlägsen kvinnan så kan vi dra parallellen att bilder 

som är tagna underifrån är ett stereotypt sätt att avbilda män (Hird 2003; Connell, 

2005). Våra resultat visar dock att detta perspektiv inte är något som används i större 

utsträckning i myndigheternas bilder på Instagram. Det perspektiv som däremot är mest 

förekommande är det då kameran har tagit en bild på ett objekt rakt framifrån. Trots det 

förekommer bilder där motivet har blivit fotograferat under- eller ovanifrån, men 

siffrorna är så låga att de inte utmanar det vanligaste perspektivet. 

 

6.2.2 Placering 
I vår studie har vi även tittat på distansen till objektet på bilden, det vill säga 

placeringen av personen. Vi har varit intresserade av att titta på om personen står i för- 

eller bakgrunden då en person som står nära kameran ses först av betraktaren och ger 
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även betraktaren möjlighet att identifiera sig med den personen på ett intimt och 

personligt sätt (Hirdman, 2006). Även här kan vi koppla samman detta med 

könsmaktsordningen eftersom det kan anses vara fördelaktigt att vara fokus i bilden och 

vara den som betraktaren uppmärksammar. Könsmaktsordningen innebär också att 

mannen står hierarkiskt över kvinnan och att allt det som mannen gör står i relation till 

kvinnan. Det betyder med andra ord att det är ett stereotypt manligt grepp att vara 

placerad i förgrunden och att det är ett stereotypt kvinnligt att bli placerad i bakgrunden. 

Vi har emellertid kunnat se att det överlag är vanligare att personen är placerad i 

förgrunden än i bakgrunden, detta oberoende av kön. Därmed kan vi se att placering 

som könsstereotypt grepp inte används i någon större utsträckning av myndigheterna.  

 

6.2.3 Kroppsretoriska grepp 
Ytterligare stereotypa grepp som förekommer i medier är de kroppsretoriska greppen 

som är framtagna av Hirdman (2006). Hon menar att leenden anses vara kvinnligt då det 

traditionsenligt framställer kvinnan som lättillgänglig och oproblematisk och att en 

manlig variant av detta är en bortvänd, upptagen bild som konnoterar status och elitism.  

Våra resultat visar att en blick som är bortvänd från kameran med ett neutralt 

ansiktsuttryck är det absolut vanligaste förekommande kroppsretoriska greppet hos 

män. Det är hela 60 procent som inte tittar in i kameran jämfört med 17 procent som 

tittar in i kameran och ler. Det vanligaste kroppsretoriska greppet hos kvinnorna är att le 

med blicken vänd mot kameran med 37 procent. Detta innebär att Hirdmans (2006) 

teorier i hög grad kan antas vara levande i myndigheternas bilder på Instagram. 

 

Vi kan se att Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Sida tillämpar en reflexiv 

kommunikation då ett leende och en blick mot kameran är inbjudande, främjar 

meningsskapande och förmedlar ett budskap i bilderna. Budskap om att myndigheterna 

tar ansvar för jämställdhet förknippas med socialt ansvarstagande och kan även ge dem 

ett försprång gentemot andra myndigheter. (Falkheimer & Heide, 2003) 

 

Sammantaget vittnar den kvantitativa och kvalitativa representationen att män och 

kvinnor via myndigheternas Instagramkonton i stort sett ges samma förutsättningar att 

identifiera sig med dessa, något som kan bidra till att stärka respektive myndighets 

varumärke (Melin, 1999; Shultz och Hatch, 2002 refererad av Heide et al. 2012; 

Falkheimer & Heide, 2011). 
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6.2.4 Agerande 
Enligt vissa stereotypa konstruktioner så anses män vara aktiva och kvinnor passiva 

(Gripsrud, 2011). Med hjälp av vår undersökning så har vi inte kunnat styrka den 

stereotypen. Vi har istället kunnat se en någorlunda jämn fördelning mellan könen 

angående agerandet i bilderna då både majoriteten av kvinnorna och männen är passiva.  

 

6.2.5 Annan samhällsrelevant teori 
Sett till Giddens struktureringsteori om att det finns samhälleliga konstruktioner som 

reproduceras och efterliknas så försöker myndigheterna, som onekligen sitter på en hel 

del makt, att indirekt förändra de invanda tankarna samhället har angående manligt 

respektive kvinnligt (Gauntlett, 2008). Vi har inte kunnat se några radikala försök från 

myndigheternas sida att helt bryta från normen men vi kan ändå se att många av de 

stereotypa greppen som vi har mätt inte förekommer i så stor utsträckning på 

myndigheternas bilder.   

 

Teorin om framing innebär att individer förstår att vissa problem och ämnen är viktigare 

än andra genom att vissa attribut i fotografier och texter är utmärkande. I enlighet med 

att de undersökta myndigheterna har ett uttalat mål om jämställdhet så kan det tänkas att 

människor används som framing för att kommunicera jämställdhetsvärden. I synnerhet 

av Polismyndigheten och Sida som bland annat uppnår jämställdhetskraven enligt 40/60 

modellen. De samlade resultatet visar att myndigheterna representerar män och kvinnor 

på ungefär samma sätt med i stort sett samma attribut, vilket torde innebära att män och 

kvinnor uppmärksammar och lagrar i stort sett samma information om de olika könen 

eftersom de gestaltas på ungefär samma sätt (Entman, 1993).  

 

Resultaten som visar att myndigheterna inte tenderar att använda sig av stereotypa grepp 

i en större bemärkelse kan även förklaras med att Polismyndigheten och Sida är måna 

om att sätta in sin myndighet i ett större sammanhang, i detta fall genom att främja 

mångfald/jämställdhet, och därigenom ge den ett större värde. Vikten av att presentera 

myndigheten som något mer än bara deras verkliga verksamhet återfinns i Gads (2001) 

teori om Brand Mind Space. Där är det inte alls ovanligt att organisationer och 

myndigheter visar sina ställningstaganden angående till exempel miljö eller 

jämställdhet.  
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Våra resultat spelar in i en större kontext som bland annat kan kopplas till historien och 

hur det faktiskt ser ut i vårt samhälle. Det innehåll som myndigheterna lägger upp på 

sociala medier används för att skapa ytterligare förståelse för ett fenomen eller som i 

detta fall, myndigheternas verksamhet. Sett till representation så har myndigheterna en 

viss grad av ansvar att förmedla bilder som betraktaren förstår så att hen kan tolka hela 

kontexten. (Halls et al., 2013; Lindgren, 2009) Detta kan användas som en förklaring till 

de skiftande resultaten i vår studie. Myndigheter som Försvarsmakten och Polisen har 

ett behov av förtroende och även ett rekryteringsbehov vilket innebär att de måste 

kännas igen av en stor skara människor. Det i sin tur innebär att de måste visa rätt sorts 

innehåll och representera hela denna skara. Kombinerat med identifikationsprocessen 

som enligt Gripsrud (2011) belyser hur medier förmedlar, förstärker och reproducerar 

redan befintliga föreställningar om exempelvis vad som är manligt och kvinnligt så 

medför det att myndigheterna kan tänkas behöva använda sig vissa könsstereotypa 

grepp för att locka vissa användare, medan de måste utmana stereotyper för att locka 

andra.  

 

6.3 Sammanfattning av analysen 
Utifrån våra samlade kunskaper om hur kön och genus (Josefsson, 2005; Jarlbro, 2006) 

är konstruerat har vi kunnat se vilket kön som är det mest förekommande. Utgår vi från 

40/60-modellen (Gunnarsson et al., 2007), uppnår Polismyndigheten och Sida jäm-

ställdhet via sina Instagramkonton sett ur ett kvantitativt perspektiv medan varken 

Arbetsförmedlingen eller Försvarsmaktens gör det. Totalt sett representeras fler män än 

kvinnor på bilderna. Det bekräftar och aktualiserar den historiska underrepresentationen 

av kvinnor i medier som exempelvis Gripsrud (2011) presenterat.  

 
Vad gäller den kvalitativa representationen av män och kvinnor har bland annat 

Hirdman (2003; 2006) och Bergström (2015) presenterat könsstereotypa attribut och 

egenskaper som kan förekomma i bilder gällande typiska placeringar, perspektiv och 

ageranden etcetera. Dock har vi kunnat se att detta inte är något som används i större 

utsträckning i undersökta myndigheters bilder. Vi har inte heller kunnat se några 

radikala försök av myndigheterna att bryta normen om manligt och kvinnligt (Gauntlett, 

2008). Däremot indikerar resultaten på att de kan antas vara måna om att representera 

män och kvinnor jämställt och därmed sätta sin respektive verksamhet i ett större 

sammanhang (Gad, 2001).  
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7 Diskussion och slutsats 
 
I följande kapitel kommer vi tolka, diskutera och dra slutsatser kring representation av 

män och kvinnor utifrån studiens resultat. Genom att bekräfta eller förkasta våra 

hypoteser ämnar vi besvara vår forskningsfråga och således uppnå syftet med studien. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Diskussion 
Vårt resultat och vår analys har väckt frågor angående representationen av män och 

kvinnor i myndigheters Instagrambilder vilka vi härnäst kommer att diskutera. 

Diskussionen styrs av subjektiva tankar som uppstått i samband med genomförandet av 

studien. 

 

7.1.1 Går den kvantitativa överrepresentationen av militära män ihop med den 
representation som visas i medier? 
Försvarsmakten är den myndighet som har en klar överrepresentation av män på sina 

bilder. I analysen kopplade vi förekomsten av stereotyper till teorier om representation 

och identifikation. I filmer om militärer och arméer så är det vanligen män som 

figurerar i rollerna som soldater. Kan det vara en förklaring till varför representationen 

bland Försvarsmaktens bilder ser ut som den gör?  Att vi anpassar vår verklighet efter 

strukturer i fiktiva samhällen på grund av det vi ser i exempelvis film är sådant som vi 

förväntar oss att få se. Eller i det här fallet; att Försvarsmakten anpassar sitt 

medieinnehåll efter vad de tror att omvärlden förväntar sig att se. 

 

Men hur passar denna teori in på de övriga myndigheterna? Arbetsförmedlingen och 

Sida har så vitt vi vet inga lika explicita stereotyper av vad dess respektive professioner 

innebär. I jämförelse med militär och polis finns det ganska lite populärkultur som 

handlar om sådana slags organisationer och könsfördelningen i dem är svårare att skapa 

sig en uppfattning om utifrån annat medieinnehåll.  Dessa har inte på samma sätt några 

nedärvda stereotyper att förvalta och leva upp till så som Försvarsmakten och 

Polismyndigheten i motsats kan tänkas ha. Resultaten från vår studie avseende 

Polismyndighetens kvantitativa representation av män och kvinnor motsäger dock 

denna teori eftersom Polismyndigheten har en jämställd representation av män och 

kvinnor, vilket skiljer sig från vår uppfattning om att män representeras i populärkultur 

som rör polisyrket i märkbart större utsträckning än vad kvinnor gör. 
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Så nej. Vi tror inte att myndigheters representation på något sätt skulle ha att göra med 

stereotypa förväntningar på respektive organisation. Särskilt inte med tanke på att 

samtliga ingår i ett program som gör det tydligt att de är väl medvetna om hur viktig 

kunskap om jämställdhet är. En parameter som kan spela in är att Försvarsmakten är en 

organisation som till 87 procent består av män, vilket mycket väl kan ha betydelse för 

att representationen också ser ut som den faktiskt gör. Dock har de, som nämnts i 

bakgrunden, uttalat sig om att de vill ha fler kvinnor i organisationen och att de genom 

att skapa förutsättningar för både män och kvinnor att bidra till verksamheten, också vill 

vara en attraktiv arbetsgivare. Tittar vi på resultaten i Försvarsmaktens kvantitativa 

representation kan de dock tänkas behöva göra vissa åtgärder avseende representationen 

för att locka fler kvinnor.  

 

Precis som Geena Davis (Geena Davis Institute, 2012, 18 november) tror vi på att visa 

fler kvinnor i andra kontexter än där vi förväntas att se dem. På samma sätt bör män 

synas i kontexter där vi inte förväntas se dem, eftersom vi tror att det är det som kan 

normalisera sådant som annars ses som avvikande. På så sätt ändras människors 

kognitiva kartor, nya grupper uppstår och organisationer kan bli mindre homogena.  

 

7.1.2 Är myndigheter bättre än andra organisationer på jämställdhet i sina bilder? 
Rent spontant tror vi att myndigheter är bättre på att representera män och kvinnor på ett 

rättvist sätt. Detta har helt enkelt att göra med de krav som skiljer myndigheter från 

andra, mindre kontrollerade organisationer; kravet att i det här fallet verka för det 

jämställdhetspolitiska målet. Dessutom tror vi att vinstdrivande organisationer har ett 

annat fokus, vilket på ett sätt rättfärdigar att vissa män och kvinnor porträtteras i 

enlighet med till exempel könsstereotyper och att dessa kommer undan med det på ett 

sätt som inte är möjligt för myndigheter på samma sätt.  

 

Dessutom bör det uppmärksammas att myndigheter har genom hur de gestaltar sitt 

innehåll på sociala medier en viss makt att förändra strukturer i samhället, strukturer 

som exempelvis bekräftar ett beteende eller erkänner att ett visst attribut kännetecknar 

en viss grupp människor. De har på så sätt möjlighet att förändra synen på vad som är 

avvikande i en viss kontext. Om den genusmedvetenhet som jämställdhetsintegrerade 

myndigheter uttalat har, inte hade gått att härleda ur en analys av deras bildinnehåll 

hade det på flera sätt varit uppseendeväckande och oroande. Om några organisationer 
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bör föregå med gott exempel och visa upp en varierad bild av människan så är det 

myndigheter. Det kan även bidra till ett ökat förtroende till dem samt att fler människor 

skulle vilja förknippas med verksamheten, kanske rent av att bli en del av den.  

 

Totalt sett så är representationen av män och kvinnor i princip densamma i jämställd-

hetsintegrerade myndigheters Instagrambilder. Den enda variabeln där vi kunnat se en 

klar distinktion mellan män och kvinnor är beträffade användningen av kroppsretoriska 

grepp. Att män i de flesta fall porträtteras med en bortvänd blick och att kvinnor i de 

flesta fall porträtteras leendes och vända mot kameran, kan mot bakgrund av tidigare 

forskning inte ses som ett fullkomligt sammanträffande. Däremot innebär det inte att 

variationen i representationen av kön fullkomligt beror på grund av starkt socialt och 

kulturellt rotade konventioner om hur män och kvinnor bör vara och agera. Vi tror att 

myndighetens kärnverksamhet kan ha betydelse för hur myndigheter väljer att 

porträttera personerna på bilderna, oberoende av vilket kön dessa har.  Vi kunde till 

exempel se att Försvarsmakten och Polismyndigheten i större utsträckning hade fler 

aktiva personer på sina bilder än de andra två myndigheterna. Detta är inte så konstigt 

då de sammankopplas med mer aktiva sysslor.  

 

7.1.3 Vad tjänar myndigheterna på att visa en jämställd bild på sociala medier? 
Vi anser att trots att myndigheterna är en bra bit på vägen mot att vara helt jämställda så 

borde var myndighet kunna anstränga sig ytterligare för att uppnå en jämställd 

representation, i alla fall sett till 40/60-modellen. Myndigheter som Försvarsmakten och 

Polisen är beroende av nya rekryter, både kvinnor och män. Om dessa myndigheter inte 

hade varit villiga att visa att de även accepterar kvinnliga rekryter så finns möjligheten 

att kvinnor inte alls väljer att söka sig till respektive myndighet eftersom det inte kan 

identifiera sig med det de ser, precis som det benämns i problematiseringen; If she can 

see it, she can be it. 

 

Vi anser att det är otroligt viktigt att inkludera både kvinnor och män i respektive 

myndighet då de stöter på och hjälper både kvinnor och män på daglig basis i sin 

verksamhet. Kvinnor och män har olika idéer och livserfarenheter och de samlade 

erfarenheterna från båda könen kan antas bidra till en mer väl fungerande organisation. 

Det verkar även som att Polismyndigheten har insett just detta.  

 



  
 

40 

Sedan finns det även en annan poäng för myndigheterna att visa det de står för utåt. Om 

de arbetar aktivt med jämställdhet och sedan kommunicerar det utåt till allmänheten så 

lär det stärka myndighetens varumärke samt även öka tillförlitligheten och förtroendet 

för dess verksamhet. 

 

7.2 Slutsats 
Vår huvudsakliga frågeställning är följande: Hur representeras män och kvinnor av 

jämställdhetsintegrerade myndigheter via Instagram? För att kunna besvara den har vi 

tagit hjälp av fyra hypoteser som vi antingen bekräftar eller förkastar. 

 

7.2.1 Majoriteten av de samlade analysenheterna är män 
Resultatet visar att den samlade majoriteten är män, med en differens på 14 personer. 

Ingen av myndigheterna representerar endast ett kön på sina Instagram-konton men värt 

att nämna är dock att Arbetsförmedlingen och Sida har en majoritet av kvinnor 

representerade på sina bilder. Detta innebär att hypotes 1 kan bekräftas till den grad att 

majoriteten av de analysenheter som vi totalt har tittat på, är män.  

 

7.2.2 Respektive myndighet uppnår en allmänt accepterad jämställdhetsnivå 
För att kunna mäta den allmänt accepterade jämställdhetsnivån så har vi utgått från 

40/60-modellen som säger att minst 40 procent av vardera kön måste vara representerat 

för att situationen ska anses vara jämställd. De myndigheter som uppnår denna nivå är 

Polismyndigheten och Sida. De myndigheter som inte uppnår dessa krav är 

Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten.  

 

För att hypotesen ska kunna accepteras så bör samtliga myndigheter uppnå den 

accepterade jämställdhetsnivån, men då så inte är fallet kan vi förkasta vår andra hypo-

tes. 

 

7.2.3 Majoriteten av alla män porträtteras i enlighet med maskulina 
könsstereotyper 
Resultaten av vår studie visar att majoriteten av alla män är fotograferade rakt framifrån, 

de är placerade i förgrunden, har bortvända blickar och är passiva. Majoriteten av alla 

män porträtteras alltså enligt maskulina könsstereotyper, även om så bara i enlighet med 

två av fyra möjliga. Vår tredje hypotes kan därmed bekräftas. 
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7.2.4 Majoriteten av alla kvinnor porträtteras i enlighet med feminina 
könsstereotyper 
Majoriteten av kvinnorna är fotograferade rakt framifrån, är placerade i förgrunden, ler 

mot kameran och är passiva. Det bekräftar vår hypotes om att kvinnor porträtteras i 

enlighet med feminina könsstereotyper, men precis som i männens fall; bara gällande 

två av fyra möjliga.   
 

7.2.5 Svar på frågeställning 
Efter att ha förkastat hypotes 2 och bekräftat hypotes 1, 3 och 4 så kan vi slutligen 

konstatera att det är föga som skiljer män och kvinnor åt avseende hur de representeras 

av jämställdhetsintegrerade myndigheter via Instagram. Visserligen förekommer 3.5 

procent fler män än kvinnor på myndigheternas bilder, men vad gäller framställningen 

av män respektive kvinnor är uttrycket ringa variationsrikt. Både män och kvinnor 

porträtteras enligt könsstereotypa grepp, men vi kan även se likheter mellan könen då 

både män och kvinnor i de flesta fall porträtteras rakt framifrån, är placerade i för-

grunden och är passiva i bilderna.  Detta indikerar på att könen i de flesta avseenden 

representeras jämställt.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
En väl genomförd studie kan även om önskat, omöjligt undersöka allt. I detta avsnitt 

presenteras därför förslag till kumulativ forskning inom ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap. Förslag som är baserade på funderingar som vi har stött på 

under genomgången forskningsprocess.  

 

7.3.1 Forskning om bakomliggande orsaker till vår studies resultat 
Denna studie har inte gjort det möjligt för oss att vetenskapligt kunna uttala oss om 

bakomliggande orsaker till att representationen av män och kvinnor via jämställdhets-

integrerade myndigheters Instagramkonton ser ut som den gör. Vi vill därför uppmana 

till kumulativ forskning som syftar till att undersöka om myndigheter har något 

medvetet genustänk när det kommer till publicering av bilder på Instagram och andra 

sociala medier.  
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7.3.2 Förlängd studie om mottagares reflektioner kring innehållet i myndigheters 
bilder 
Vi har endast tittat på innehållet i myndigheternas Instagrambilder, men som en 

förlängning och samtidigt en fördjupning av denna studie hade det varit av intresse att 

studera mottagares uppfattningar och reaktioner på det.   

 

7.3.3 Jämförande studie av våra resultat och könsfördelningen bland myndig-
heters följare 
Ett annat förslag är att titta på hur könsfördelningen ser ut hos de Instagramanvändare 

som följer jämställdhetsintegrerade myndigheter. Det vore spännande att se om den 

kvantitativa representationen av kön i myndigheters publicerade bilder stämmer överens 

med könsfördelningen bland dess följare.  
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Bilaga 1 Kodsinstruktioner 
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Identifikations-ID:  

1. Myndighetens namn - bildnummer - datum för bilden - nummerordning på 
personerna fr. v 

ex: AF-1-20160419-1 
ex: PM-3-20160331-3 
 
V1 ENHETENS KÖNSTILLHÖRIGHET 
Vi avser mäta hur många män och kvinnor som förekommer på bilderna. För att 
människan ska räknas ska ansiktet vara väl synligt. Könet har bestämts utefter vår egen 
förförståelse och de stereotyper som visar vilka attribut en man respektive en kvinna 
har, till exempel långt hår och smink på en kvinna och kort hår och ansiktsbehåring på 
en man. Bilder där det inte förekommer en enda människa faller bort. Är vi osäkra på 
om en person är man eller kvinna kan vi ta hjälp av eventuella tilltalsnamn och 
pronomen som finns i bildtexten.  
Variabelvärden: 

1. Man 
2. Kvinna 

 
V2 PERSPEKTIV ENHETEN ÄR FOTAD FRÅN 
Vi har valt att titta på i vilket perspektiv som personen är avbildad utifrån Hirdmans 
teori om avbildning (2006) Är betraktaren i samma höjd som motivet klassas bilden 
som tagen rakt framifrån. Är motivet högre upp än betraktaren är bilden tagen 
underifrån. Är motivet lägre än betraktaren är bilden tagen ovanifrån.  
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förgrunden genom att kolla på vilket objekt som skärpan fokuserar på.  
Variabelvärden: 
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V4 ENHETENS AGERANDE 
För att se hur respektive kön representeras så är det relevant att se hur personen på 
bilden agerar, det vill säga om hen är aktiv eller passiv. Aktiv innebär att personen 
tydligt utför en syssla, passiv innebär i regel att personen poserar för kameran. 
Variabelvärden: 
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på om personerna på bilden ler eller har en bortvänd blick. Ett leende kan vara både 
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på Hirdman (2006). 
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III 

Bilaga 2 Utdrag från kodningschemat 
 

 
 
 
  



  
 

IV 

Bilaga 3 Bilder 
 
Arbetsförmedlingen 
 

 



  
 

V 

 



  
 

VI 

 
 
 
Försvarsmakten 
 

 
 



  
 

VII 

 
 



  
 

VIII 

 
 
 
Polismyndigheten 
 

 
 



  
 

IX 

 



  
 

X 

 
 
 
Sida 
 

 



  
 

XI 

 
 



  
 

XII 

 


