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”En bild kan inte tala utan ord. Minst ett måste till. Stundom mer än 
tusen. Bilden tar de ord du har.” 

- Borgersen och Ellingsen (1994:22) 
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Sammanfattning 
I denna studie har vi undersökt hur kön uttrycks på Instagram i 
kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Vi ville undersöka om det fanns 
skillnader och likheter mellan hur olika arbetsgivare som representerar kvinno-
respektive mansdominerade yrken publicerar inlägg. Forskning visar att många 
företag använder sig av just Instagram i employer branding syfte, för att nå ut till 
potentiella medarbetare. Forskning visar även att arbetsmarknaden är 
könssegregerad och att bild och text kan illustrera föreställningar om vad som är 
manligt och kvinnligt. Vi har genomfört en kvalitativ analys med kvantitativa 
inslag där vår metodologiska utgångspunkt varit diskursanalys. 150 
Instagraminlägg har analyserats i tre olika kvinnodominerade yrken och 150 
inlägg i tre olika mansdominerade yrken. Resultatet av vår studie visar att kön 
uttrycks på ett könsstereotypiskt sätt i både bild och text i såväl 
kvinnodominerade yrken som mansdominerade yrken. Detta visades till exempel 
genom att sätta prefixet kvinna innan eller efter titlar inom mansdominerade 
yrken. Inom de kvinnodominerade yrkena syntes det genom att kvinnorna 
framställdes som glada och trevliga medan männen framställdes som hårt 
arbetande. Resultatet visade även ett fåtal Instagraminlägg där kön uttrycktes på 
ett könsneutralt sätt. Denna könsstereotypiska framställning syntes främst inom 
kvinnodominerade yrken vilket kan bero på att mansdominerade yrken inte vill 
feminiseras och att mansdominerade yrken har mer tryck på sig från samhället att 
inkludera kvinnor. 

 
Nyckelord: Instagram, sociala medier, employer branding, könssegregering, 
könskodning 
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Inledning 
Sverige beskrivs idag som ett av världens mest jämställda länder där män och 
kvinnor enligt lag ska ha lika rättigheter och skyldigheter (Regeringskansliet, 
2017). Trots detta har Sverige en av Europas mest segregerade arbetsmarknader 
där traditionella könsroller fortfarande lever kvar (SOU, 2014:81). I Sverige är fler 
kvinnor än män högutbildade, trots detta tjänar en kvinna 87 kr av varje 
hundralapp en man tjänar. Statistiken visar vidare att kvinnliga pensionärer får i 
genomsnitt ut 67 % av vad en manlig pensionär får ut varje månad (Statistiska 
Centralbyrån, 2016). 
 
Dagens arbetsmarknad är även segregerad då endast fyra av de 30 vanligaste 
yrkena har en jämn könsfördelning (Statistiska Centralbyrån, 2016). Detta visar 
på en ojämställd arbetsmarknad och att kvinnor och män söker sig till olika 
branscher och yrken.  
 
Idag används sociala medier till stor del av företag som marknadsföring då det är 
ett smidigt och billigt sätt att nå ut till både kunder och potentiella medarbetare. 
Employer branding har blivit en allt vanligare affärsstrategi för att attrahera nya 
medarbetare (Sivertzen, Nilsen och Olafsen, 2013). Eftersom företags employer 
branding påverkar en individs syn på företaget, yrket och kanske en hel bransch 
anser vi att det vore intressant att undersöka hur kön uttrycks på 
Instagramkonton knutna till olika yrken.  
 
Vår inriktning kommer att vara inom pedagogik eftersom den berör betydelsen av 
normer och värderingar i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. 
Inom denna inriktning kommer vi studera hur normer och värderingar knutna till 
kön påverkar hur företag genom social media konstruerar kön. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur kön uttrycks genom 
arbetsgivares Instagraminlägg i mansdominerade respektive kvinnodominerade 
yrken.  
 

• Hur representeras mansdominerade respektive kvinnodominerade yrken 
på arbetsgivarnas Instagraminlägg? 

• Kan vi se i bild och text att utformningen av Instagraminlägg skiljer sig för 
kvinnodominerade respektive mansdominerade yrken? Finns det 
skillnader eller likheter? 
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Bakgrund 

Numera syns kvinnor och män inom alla områden, såväl på arbetsmarknaden som 
inom politiken, kulturen och i medier. Men så har det inte alltid varit, mycket har 
förändrats sedan kvinnans inträde på arbetsmarknaden. I Sverige vid 1900-talets 
början var det männen som bar huvudansvaret för försörjningen och kvinnorna 
som i huvudsak ansvarade för hemmet och familjen (Stanfors, 2007). Kvinnor har 
alltid bidragit till hushållets funktion, men arbetet har främst bestått av obetalt 
arbete i hemmet, medan männen förvärvsarbetat och därmed bidragit med 
ekonomisk försörjning. En påföljd av detta är att kvinnornas arbete, historiskt 
sett, till stor del osynliggjorts (Stanfors, 2007).  
 
Idag har Sveriges regering ett jämställdhetspolitiskt mål om att ”Kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” (Regeringskansliet, 
2017). För att kunna nå dit har regeringen satt upp sex delmål som innefattar 
både samhälleliga strukturer, processer, villkor och möjligheter men även 
individuell frihet kopplat till kön och makt.  Som en förlängning av dessa 
jämställdhetsmål avser regeringen att under 2018 inrätta en ny 
jämställdhetsmyndighet. Även på arbetsmarknaden finns det mål gällande 
jämställdhet. Arbetsgivare får till exempel inte diskriminera arbetssökande på 
grund av kön, vilket bidrar till att män och kvinnor, formellt sett, har lika villkor 
på arbetsmarknaden idag (SFS, 2008:567). 
 
Trots att jämställdhetsfrågan regleras både genom politiska mål och lagar är 
dagens arbetsmarknad långt ifrån jämställd. Jämför en kvinnor och mäns villkor 
på arbetsmarknaden idag har män fortfarande generellt sett högre löner och 
bättre karriärmöjligheter än vad kvinnor har (SOU, 2014:81).  
 
Ett av den svenska regeringens sex jämställdhetspolitiska mål är ekonomisk 
jämställdhet. Trots detta råder det ett lönegap mellan kvinnor och män. Sett till 
hela arbetsmarknaden har kvinnor i snitt 87 procent av männens lön (Statistiska 
centralbyrån, 2016). Inom de tio största yrkesgrupperna för kvinnor har männen 
högre lön i alla yrkesgrupper förutom en, det var yrkesgruppen barnskötare och 
elevassistenter. Inom de tio största yrkesgrupperna för män har kvinnor högre lön 
i en av yrkesgrupperna, det var driftchef inom bygg, anläggning och gruva 
(Statistiska Centralbyrån, 2016).  
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De största förklaringsfaktorerna till löneskillnader mellan män och kvinnor är att 
de arbetar inom olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att ha högre 
genomsnittslön än kvinnodominerade yrken. Den senare faktorn beror delvis på 
skillnader i lönebildningen mellan privat och offentlig sektor, men kan också ses 
som ett uttryck för värdediskriminering där kvinnodominerade yrken värderas 
lägre (SOU:2015:50). 
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Teoretiska utgångpunkter  
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. 
Inledningsvis introduceras grundläggande teorier om kön och normsystem. 
Vidare beskrivs teorier om hur kön uttrycks i bild.  

Kön som verb och inte bara som substantiv 
Vanligtvis har begreppet kön varit direkt associerat till vissa bestämda 
kroppsdelar, i Sverige finns exempelvis kön endast som substantiv, benämningen 
på våra könsorgan eller det som anses vara manlighet och kvinnlighet. Elvin-
Nowak och Thomsson (2003) beskriver kön ur ett annat perspektiv, nämligen kön 
som verbform. Kön hänger då ihop med “att göra” och människors aktiva 
handlingar i alla relationer och situationer samt hur vi tillskriver kvinnlighet och 
manlighet medvetet eller omedvetet i vår vardag. Kön är alltså något vi alla är med 
och skapar i det sammanhang vi lever och där manlighet och kvinnlighet kopplas 
samman med egenskaper och förväntningar på hur respektive kvinnor och män 
bör vara och bete sig. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver vidare att 
konstruera oss själva och människor i vår omgivning antingen som män eller 
kvinnor är något vi gör för att kategorisera varandra och upprätthålla kvinnor och 
män relationellt som varandras motsatser. Många av de stereotypiska manliga 
respektive kvinnliga egenskaperna bygger på uppfattningen om att män och 
kvinnor är olika av naturen. 

Normsystemet om manlighet och kvinnlighet  
Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) är skapandet av kön något som sker 
inom ramarna för ett normsystem. Att födas som kvinna eller man innebär att vi 
förväntas leva i relation till den rådande normen som antingen feminin eller 
maskulin. Föreställningar om vad som är just kvinnligt och manligt finns det 
mängder av. Exempelvis att män ska vara tekniskt kunniga och mer intresserade 
av sport och sex, eller att kvinnor är bättre på att ta hand om barn, mer 
omhändertagande och snälla (Elvin-Nowak och Thomsson, 2003). Nilsson 
Fägerlind (2007) exemplifierar manliga egenskaper som bland annat att vara 
risktagande, karriärsinriktad och kraftfull medan kvinnor framställs som 
ordningsamma, noggranna och känsliga. Men sanningen är att långt ifrån alla 
män gör det karaktäristiska för en man och detsamma gäller för kvinnor. Det är 
större spridning inom grupperna män och kvinnor än mellan dem, vilket strider 
mot uppfattningen om kvinnliga och manliga egenskaper, preferenser och 
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kompetenser. Istället borde det talas om könsneutrala egenskaper, preferenser 
och kompetenser (Nilsson Fägerlind, 2007). 
 

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) hävdar att ofta behöver normer inte ha 
särskilt mycket sanningshalt i sig för att stämplas som sanningar. Om det skulle 
visa sig att normen stämmer får den snabbt allas godkännande och väcker ofta 
reaktionen: “vad var det vi sa”. Det finns många normer, makt- och 
belöningssystem som mer eller mindre tvingar kvinnor och män att leva och 
uttrycka sig kvinnligt respektive manligt, vilket leder till en ökad könsuppdelning 
på många plan, både individuellt, på arbetsplatser och i samhället i stort. Vi 
formar ofta våra liv efter de normsystem vi känner till eftersom människan har en 
tendens att ständigt söka efter bekräftelse på det vi redan tror oss veta. När 
kvinnor och män gör olika saker reproduceras dessa normer och leder till 
föreställningen att kvinnor och män bör göra olika saker (Nilsson Fägerlind, , 
2007). 
 
Jarlbro (2006) menar dock att t upprätthållandet av manlighet och kvinnlighet 
inte alltid beror på medvetna val, utan att det snarare beror på slentrian– och 
vanemässiga föreställningar om vad det innebär att vara man eller kvinna, vilket i 
sin tur gör att upprätthållandet av könen fortsätter att reproduceras.  

Hur kön uttrycks i bilder 
Eriksson och Göthlund (2004) menar att hur kroppen uttrycks i bild är präglat 
utifrån samhällets kultur, normer och värderingar. På bilder presenteras och 
framställs män och kvinnor ofta på det sätt de förväntas vara. Resultatet blir en 
förstärkt könsnorm. Den som betraktar bilden ser ofta det bakomliggande 
budskapet som naturligt men egentligen bidrar det till att könsnormen ständigt 
skapas och upprätthålls.   
 
Eriksson och Göthlund (2004) hävdar vidare att bilder är mer än estetiska uttryck 
och innehåller sociala, politiska och kulturella betydelser. Samhället omges 
ständigt av bilder och är en del av vår vardag. Vikten av att analysera bilder mer 
djupgående och sätta in det i samhällets kontext blir därför ytterst viktigt. Precis 
som text skapar och reproducerar bilder normer och ideal för manlighet och 
kvinnlighet. I dagens samhälle är bildens inflytande stort, både i vår socialisation 
och i vårt identitetsskapande (Eriksson och Göthlund, 2004). Det är vanligt att 
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organisationer använder bild och text för att skapa en opinion och för att stärka 
sitt varumärke. Samspelet mellan bild och text blir då relevant i synnerhet vid 
social marknadsföring då organisationen behöver framstå som trovärdig 
(Börjesson och Palmblad, 2007). 
 
  



	

	

8	

Tidigare forskning  
I följande avsnitt redogörs den tidigare forskning vi har använt oss av. 
Inledningsvis introduceras könssegregering och könskodning och vad detta 
innebär. Fokus skiftar sedan till begreppen employer branding och sociala medier. 
 
I detta avsnitt har vi utgått från forskningsartiklar och avhandlingar, men har 
även kompletterat med studentlitteratur och statistik. Vi har sökt artiklar och 
avhandlingar via Umeå universitetsbiblioteks databaser men använde även 
Google Scholars databas för att hitta relevant forskning. Sökorden vi använt oss av 
är bland annat: Employer branding, Branding, Social media, Gender i olika 
kombinationer.  

Könssegregering  
Historiskt sett har kvinnor och män arbetat på olika arbetsplatser eftersom de 
ansågs vara lämpade för olika arbeten. Dessa tendenser lever kvar än idag då 
arbetsmarknaden till stor del är könssegregerad. Det innebär att det finns en 
åtskillnad mellan män och kvinnor gällande vad de arbetar med (Stanfors, 2007). 
När det kommer till att män och kvinnor arbetar inom olika sektorer, branscher 
eller har olika yrken där kvinnodominerade yrken generellt har lägre status brukar 
en tala om horisontell segregering. Män och kvinnor återfinns även på olika nivåer 
och positioner inom samma sektor, bransch eller yrke, då handlar det om vertikal 
segregering.  Det innebär att kvinnor generellt har svårare att avancera och göra 
karriär, vilket leder till att kvinnor sällan representeras på ledande poster 
(Stanfors, 2007). 
 
Sveriges arbetsmarknad är unik i sitt slag då vi är ett av få länder i världen där 
kvinnor och män återfinns på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning 
(Abrahamsson, 2009). Villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig dock åt och 
tydliggörs så väl i löneskillnader, anställningsgrad och positioner (Stanfors, 
2007).  
 
Granskar en kvinnodominerande yrken som undersköterskor, sjuksköterskor och 
hemsjukvårdare visar det att hela 93 % av de arbetande är kvinnor och 7 % män. 
Motsvarande statistik för de mest mansdominerade yrken som träarbetare och 
snickare visar att 99 % av de arbetande är män och 1 % är kvinnor (Statistiska 
centralbyrån, 2016). Av denna statistik kan man läsa ut att arbetsmarknaden 
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fortfarande är könsuppdelad och att kvinnor och män återfinns inom olika yrken 
och branscher. För att koppla tillbaka till tidigare begrepp kan man säga att det 
råder en tydlig horisontell segregering och åtskillnad mellan könen på dagens 
arbetsmarknad. 
 
Granskar en statistiken vidare finns det tydliga indikationer om att 
arbetsmarknaden också är vertikalt segregerad och att mannen är norm. Bland 
chefer inom samtliga sektorer i Sverige 2014 var 63 % män och endast 37 % 
kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2016). 

Könsstrukturer, könsmärkning och könskodning  
Wahl och Linghag (2014) har gjort en studie av ett stort industriföretag i Sverige 
där de beskriver och analyserar rådande arbetsvillkor för kvinnor och män i 
samma organisation. De använder begreppet könsstruktur som en beskrivning av 
hur betydelsen av kön manifesteras i organisationer. Genom att studera 
organisationens könsstrukturer kunde de tydligt se hur kvinnor och män syns på 
olika positioner och nivåer, hur de tilldelas olika arbetsuppgifter, makt och 
inflytande på en arbetsplats (Wahl och Linghag, 2014). Enligt Wahl (1992), som 
gjort en avhandling om organisation och kön, uppstår dessa strukturer på grund 
av föreställningar om kön och vad som anses vara manligt och kvinnligt. 
Könsmärkning är ett begrepp som istället beskriver hur en uppgift, position eller 
yrke förknippas med ett visst kön och anses då vara mer lämpligt för en kvinna 
eller en man. Detta hänger starkt ihop med könssegregeringen på 
arbetsmarknaden och inom organisationer. Skulle dessa segregerings-mönster 
förändras så skulle även könsmärkningen förändras. Ett yrke, arbetsuppgift eller 
position kan alltså “byta kön”, vilket kan vara ett resultat av att könsstrukturer 
förändras. Att strukturer förändras har sin följd av bland annat förändringar i 
organisationen och omgivningen där ekonomi, politik, ny teknik eller ett medvetet 
förändringsarbete kan spela in (Wahl och Linghag, 2014). 
 

Nilsson Fägerlind (2007) använder begreppet könskodning på ett liknande sätt för 
att beskriva hur branscher, arbetsplatser, arbetsuppgifter, egenskaper och 
kvalifikationer stämplas som manliga eller kvinnliga. De könskodas på ett sätt där 
makt och status tillskrivs manlighet och överordnas kvinnlighet. Könskodning kan 
även innebära att kvinnor som arbetar med typiskt könskodade arbetsuppgifter, 
alltid ersätts av andra kvinnor, aldrig av män (Peterson, 2010). Detta på grund av 
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att män som arbetar med kvinnligt könskodade uppgifter riskerar att bli 
feminiserade, vilket synonymt innebär att nedvärderas. Det är inte ovanligt att det 
tillämpas strategier mot kvinnors inträde i mansdominerade yrken och branscher 
för att minska risken att de feminiseras. En sådan feminisering skulle innebära att 
både statusen och lönen sänks (Peterson, 2010). 
 
Wajcman (2010) ger ett exempel på hur könskodning av yrken kan förändras på 
grund av förändring av yrkets status. De första datorprogrammerarna var enligt 
Wajcman (2010) kvinnor och då ansågs yrket vara ett enformigt yrke med låg 
status. När sedan programmering uppmärksammades och sågs som ett komplext 
yrke som krävde kreativitet och intellekt betraktades det bättre lämpat för män 
och har sen dess varit ett mansdominerat yrke. 

Employer branding  
Dyhre och Parment (2013) beskriver employer branding som de funktionella, 
psykologiska och ekonomiska fördelarna en anställd får av ett företag. 
Arbetsgivaren skapar ett varumärke som samhället associerar till företaget som 
exempelvis kan beröra värderingar, lön, utvecklingsmöjligheter och status. 
Sivertzen, Nilsen och Olafsen(2013) har genom sin forskning sett att employer 
branding skapar möjligheter för företag och organisationer att både långsiktigt 
och kortsiktigt etablera sig genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats. 
De menar att företag och organisationer blir då mer eftertraktade vilket gör att 
många potentiella arbetstagare söker sig till arbetsgivarna.  
 
Hur individer uppfattar en organisation kan få stor betydelse för 
organisationerna. Detta visar en studie av Tom (1971) som syftade till att 
undersöka huruvida likheten mellan en individs beskrivning av sig själv och sin 
beskrivning av den organisation en skulle föredra att jobba på skulle ha större 
likheter än mellan en individs beskrivning av sig själv och en organisation en 
minst skulle föredra att jobba på. Resultatet visade att likheterna mellan sig själv 
och det företag en föredrog var signifikant större än likheterna i beskrivningen av 
sig själv och de företag en minst föredrog. Det betyder alltså att potentiella 
medarbetare i högre grad väljer organisationer vars anseende överensstämmer 
med deras egen självbild. Hur företag och organisationer profilerar sig och hur de 
framställer sig bör därför göras med eftertänksamhet och utifrån en genomtänkt 
idé (Tom, 1971).  
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Dabirian, Kietzmann och Diba (2017) har undersökt 38 000 recensioner från en 
hemsida som rangordnar arbetsgivare och där framgick sju specifika värden som 
tilltalar medarbetare. De värden som tilltalar medarbetare mest är att få en god 
social miljö, intressanta och utmanande uppgifter, få använda sina kunskaper på 
ett meningsfullt sätt, tillfälle för utveckling, bli belönad för sitt arbete genom 
ekonomisk ersättning eller andra fördelar, att deras chef är bra, ärlig och 
inspirerande och ha en balans i sitt jobb och på sin fritid. Alniacik och Alniacik 
(2012) hävdar att attrahera rätt personal är en kontinuerlig kamp mellan 
organisationer, alla slåss de om den bäst lämpade arbetstagaren. Det blir då ännu 
viktigare att fokusera på just employer branding om företag vill överleva på 
arbetsmarknaden (Wright, McMahan och McWilliams, 1994). 

Employer branding och sociala medier  
Bondarouk, Ruel, Axinia och Arama (2014) forskade om employer brandings 
framtid inom social media och resultatet visade proffesionella HR-personal och 
akademiker tror att användandet av social media hos företag bör öka. De hävdar 
att det är ett nytt och mindre kostsamt sätt att kommunicera på och dessutom ett 
sätt för företag att nå fler potentiella medarbetare. Social media kan göra att 
företaget blir mer synligt för nuvarande och framtida intressenter. En del av 
resultatet visade dock att det kan finnas en risk med att sprida budskap på fel sätt 
genom sociala medier då det kan få en snabb spridningseffekt. Därför bör 
organisationer utbilda personal och vara väl insatta i vad de och hur de publicerar 
innehåll på sociala media.  
 
Delicath och DeLuca (2003) beskriver i sin studie om hur miljöaktivister 
använder bilder för att väcka reaktioner begreppet image events vilket innebär att 
en med hjälp av bilder skapar ”bildhändelser” som är menade till att väcka 
reaktioner och debatt. Delicath och DeLuca (2003) hävdar att skapandet av dessa 
”bildhändelser” utgör en form av strategi som även är applicerbar ur ett bredare 
perspektiv. De menar att även organisationer, politiker och andra aktörer i 
samhället kan använda sig av detta för att skapa opinion, utmana rådande normer 
och få uppmärksamhet i den offentliga sfären.  
 
Det är således viktigt att tänka på hur en talar och på vilket sätt en framställer sig 
på sociala medier. Detta gäller i alla avseenden inklusive i ett 
jämställdhetsperspektiv. Organisationer använder ofta bild och text för att 
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förmedla och stärka sitt varumärke (Börjesson och Palmblad, 2007). Hur kön 
uttrycks i bild och text blir då högst relevant vid social marknadsföring.  
 

Sociala medier används nästan av var femte person när de ska ta reda på 
information om en arbetsgivare (Svenskarna och internet, 2016). Nordiska företag 
har under 2013 lagt ungefär 20 % av sin kommunikationsbudget på sociala medier 
(Dhyre och Parment, 2013). Val av arbetsgivare eller val att söka en tjänst kan 
påverkas och avgörs ofta av på vilket sätt organisationer eller företag arbetar med 
sociala medier (Sivertzen, Nilsen och Olafsen, 2013).   
 
Den sociala plattformen Instagram grundades 2010 och är ett amerikanskt företag 
som erbjuder en mobilapplikation där användare kan dela med sig av bilder och 
fotografier (Nationalencyklopedin, 2017). Instagram är ett av de största sociala 
medierna då de har mer än 600 miljoner användare världen över. Dagligen laddas 
närmare 100 miljoner bilder upp. När en väl har Instagram i sin telefon kan en 
lätt följa andra användare och se vad de lägger upp för bilder, videor och 
kommentarer (Nyberg och Wiberg, 2015). Idag använder hela 44 % av svenska 
befolkningen Instagram (Svenskarna och internet 2016).  

Kvinnor och män på bild och i text  
I detta avsnitt har vi utgått från två av Hirdmans (2001, 2011) böcker som bygger 
på hennes avhandlingar om hur kvinnor och män skildras olika i bild och text. 
Hennes studieobjektiv skiljer sig dock från vårt då hennes fokus till viss del är 
pornografi, reklam och andra mediala forum och vi fokuserar på män och kvinnor 
på arbetsmarknaden. Vi anser dock att hennes forskning är applicerbart i vår 
studie då det rör relationen man och kvinna.   
 
Kvinnor och män skildras oftast olika i både bild och text. Hirdman (2011) 
beskriver den retoriska bildanalysen som ett sätt att kunna analysera bilder 
djupare. En del av den retoriska bildanalysen rör perspektiv, där beskrivs tre olika 
vinklar som alla har en påverkan på maktbalansen i bilden. Grodperspektivet 
innebär att fotot är taget nerifrån och upp vilket skapar en förstoring av objektet. 
Fågelperspektivet, det motsatta, när fotot är taget uppifrån och ner skapar en 
förminskning av objektet. Slutligen normalperspektivet, när fotot är taget från 
samma höjd som objektet och inte ger någon storleksförändring på objektet. 
Förutom maktbalansen i bilden påverkar perspektivet hur en uppfattar den 
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avbildades status. Grodperspektivet tillskriver den som avbildas en högre grad av 
auktoritet vilket är vanligt förekommande när män syns på bild, medan 
fågelperspektivet etablerar en relation där den som ser på bilden har en symbolisk 
makt över den som visas och är förekommer oftare när en kvinna syns på bild. 
Normalperspektivet placerar betraktaren och den avbildade i en mer jämbördig 
nivå (Hirdman, 2001). 
 
Även avstånd har enligt Hirdman (2011) inverkan på hur en uppfattar motivet på 
bilden. Hirdman (2011) beskriver fyra olika avstånd: Långdistans där en ser hela 
personen och mycket av bakgrunden. Medeldistans där personen och miljön 
upptar lika mycket plats i bilden. Närbild där huvud och skuldror är i fokus och 
slutligen extrem närbild där en persons ansikte visas i detalj. Just distansen eller 
avståndet till motivet är något som visar olika grad av formalitet och tilltal där en 
skiljer på intim, personlig, social och formellt tilltal. Närbild och extrem närbild 
innebär ett intimt eller personligt tilltal vilket är mer förekommande när kvinnor 
syns på bild. De längre avstånden innebär ett mer opersonligt och formellt tilltal 
och är mer förekommande när män syns på bild (Hirdman, 2011). 
 

Positionering handlar om placeringen av kropparna när både män och kvinnor 
syns på bilden. Positioneringen av könen och skillnader i vem som syns mest ger 
uttryck för maktskillnader mellan könen och blir således en viktig aspekt att 
analysera.  Även kroppsspråket och ansiktsuttryck är av stor vikt vid retorisk 
bildanalys. Kroppsspråket är en tydlig förmedlare av känslotillstånd allt ifrån 
allvar, sorg, lycka eller upphetsning. Just ansiktsuttryck på en person som blir 
fotograferad berättar mycket om hur personen känner inför att bli fotograferad 
(Eriksson och Göthlund, 2004). Leenden ger ett välkomnande uttryck och är 
vanligt förekommande för kvinnor medan ett sammanbitet ansiktsuttryck ger en 
mer reserverad känsla och är ett ansiktsuttryck som är stereotypt manligt 
(Hirdman, 2011).   
 
Eriksson och Göthlund (2004) redogör för olika könsstereotypiska poser där 
stående eller sittande bredbent, händer i byxfickan och spända muskler ses som 
manliga poser. En typiskt kvinnlig pose är att vara vriden mot kameran och titta 
snett mot fotografen. Även blickar blir av betydelse vid analys. En mötande blick 
symboliserar dominans eller ett mer jämbördig förhållande och en bortvänd blick 
symboliserar ett utelämnande där den som fotograferas blir betraktad. Vem som 
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tittar på vem är också av betydelse, det mest centrala är hur män och kvinnor 
tittar på varandra då detta är något som kan upprätthålla könsskillnader. Ofta när 
män och kvinnor fotograferas tillsammans är det männen som har en mötande 
blick och kvinnan blicken riktad mot mannen eller åt sidan (Hirdman, 2011). Vad 
en person gör på en bild är också talade och illustrerar föreställningar om kvinnor 
och män. De både presenteras och representeras som kön men också relationen 
och statusen i förhållande till och mellan varandra visas (Hirdman, 2011). 
 
Även text är en tydlig berättare om vad som anses normativt. Det finns tydliga 
skillnader i hur män och kvinnor skildras och beskrivs i text (Jarlbro, 2006). Det 
är inte ovanligt att kvinnor beskrivs enbart utifrån deras utseende och män utifrån 
vad de tänker och gör. Det är inte heller ovanligt att en benämner kvinnor och 
män på olika sätt. Ofta används prefixet kvinnligt före en titel på en kvinna, men 
aldrig prefixet man före titeln på en man. Det är även sällan könsneutrala ord som 
vetenskapsperson används, istället används det mer vanligt förekommande 
ordvalet vetenskapsman. Genom att lägga till kvinnlig innan eller använda man 
bakom titlar markeras mannen som norm och kvinnan som avvikande (Jarlbro, 
2006). Patroniserande ordval, det vill säga ord som är nedlåtande eller 
förminskande, används även till olika stor utsträckning när en skriver om kvinnor 
och män. Uttryck som “lilla flickan” och “gumman” är inte ovanligt och 
förekommer dagligdags när en talar om vuxna kvinnor vilket har en förminskande 
effekt (Jarlbro, 2006). 
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Metod  
Under följande avsnitt kommer de metodologiska utgångspunkterna att redogöras 
för. Inledningsvis presenteras val av metodansats och undersökningens fokus. 
Vidare beskrivs hur urval, datainsamling, bearbetning och analys av data 
genomförts. Analysen är uppdelad i en kvantitativ del och en kvalitativ del. 
Avslutningsvis diskuteras tillförlitlighet och de etiska övervägandena av studien.  
 

Metodansats  
Vi har använt oss av diskursanalys eftersom den analysmetoden lämpar sig väl då 
en vill förstå föreställningar om verkligheten utifrån det sagda och skrivna. Bild 
och språk är tydliga berättare och genom att analysera det kan vi få en uppfattning 
om vad som är normativt och önskvärt i vissa sammanhang. Vi får också en 
uppfattning om vilka beteenden, handlingar och egenskaper som är önskvärda i 
en viss situation (Bryman, 2011). Genom att identifiera hur kön görs inom 
mansdominerade och kvinnodominerade yrken kan vi få en bild av hur 
arbetsgivarna förstår verkligheten och vad just deras diskurs får för betydelse för 
arbetsmarknaden. I denna studie undersöks hur kön uttrycks i bild och text i olika 
kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Med hjälp av Instagraminläggen 
företagen publicerar kommuniceras en del av deras värdegrund, hur de vill 
framställas och uppfattas av andra. En diskursanalys kan ge oss verktygen att 
undersöka och analysera dessa Instagraminläggen. På så sätt även se hur kön kan 
uttryckas genom bild och text på Instagram. 
 

Frågeställningarna har besvarats genom att tolka och analysera de publicerade 
bilderna och de skrivna bildkommentarerna i arbetsgivarnas Instagraminlägg. 
Ansatsen vi valt är kvalitativ men med kvantitativa inslag, där statistik över 
frekvensen av olika kategorier av bilder förekommer och hur ofta olika ord har 
använts. Den kvalitativa delen består av en grundlig tolkning och analys av bild 
och text.  
 

Inom diskursanalysen är utgångspunkterna att det är diskursen som skapar vår 
förståelse av verkligheten, därav blir diskursanalysen högst aktuell vid analys av 
bild och text. 
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Bildens betydelse har ökat de senaste decennierna och eftersom vi med bild och 
text förstår och formar föreställningar om vår omvärld (Börjesson och Palmblad, 
2007).  

Undersökningsfokus  
I denna studie har vi valt att samla vårt empiriska material från fältet sociala 
medier, närmare bestämt från Instagram. Vårt undersökningsfokus var att 
granska och analysera instagraminlägg för att identifiera mönster, skillnader och 
likheter i hur och vad som postas och hur kön uttrycks i kvinnodominerade 
respektive mansdominerade yrken. Instagram är en kanal som till stor del 
används av företag i employer branding-syfte, de vill synas och kommunicera ut 
sitt “värde” för att locka potentiella medarbetare. Varför valet föll på just 
Instagram beror på att det är en plattform som vuxit enormt de senaste åren och 
som idag används av mer än var femte person i Sverige (Svenskar och internet, 
2016). Det är även en plattform vi anser utgör ett stort empiriskt fält då det genom 
bild och text ständigt kommuniceras ut budskap.  

Urval 
Vi har valt att analysera Instagramkonton från företag inom kvinnodominerade 
yrken respektive mansdominerade yrken. Eftersom Instagram är en relativt ny 
kommunikationskanal för företag anser vi att det är ett intressant fält att 
analysera. Urvalet bestod av sex olika företag inom tjänstemannasektorn, 
eftersom tjänstemannaföretag i hög grad använder sig av sociala medier i 
employer branding-syfte medan varuföretag använder sig av sociala medier i syfte 
att göra reklam för sina varor (Dhyre och Parment, 2013). Val av yrken inom 
tjänstemannasektorn kom att baseras på statistik från Statistiska Centralbyrån 
där vi utgick från en lista med de 20 vanligaste yrkena för kvinnor respektive män 
(Statistiska centralbyrån, 2015). Vi valde ut tre mansdominerade yrken och tre 
kvinnodominerade yrken som alla gick att återfinna inom företag som hade 
Instagramkonton. De yrken som valdes ut inom mansdominerade yrken blev: It-
tekniker, snickare samt installationselektriker. Inom kvinnodominerade yrken: 
Personlig assistent, hemsjukvårdare samt sjuksköterska.  
 
De kriterier vi utgick ifrån vid val av Instagramkonton var att de skulle vara öppna 
konton och att de skulle ha över 50 publicerade inlägg de senaste två åren. Detta 
eftersom vi inte ville att bilderna skulle vara för gamla och då inte representera 
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företagets nutid. Vi brydde oss inte om antalet följare eftersom deras konton var 
öppna vilket betyder att en ej behöver följa deras konto för att se bilderna. Vid val 
av arbetsgivare inom varje yrkeskategori utgick vi från de största arbetsgivarna 
inom den branschen och givet att de ovanstående kriterierna var uppfyllda. Vi tog 
hjälp av Instagrams sökverktyg för att leta upp tänkbara arbetsgivare. Vidare 
valdes de 50 senast publicerade inläggen ut för analys. Fokus har endast varit på 
inlägg med bilder i kombination med text och därmed har inga videoklipp valts ut. 
Anledningen till detta var att antalet videoklipp i relation till bilder var betydligt 
färre på de olika arbetsgivarnas Instagramkonton.   
 
För urvalet till den kvalitativa analysen utgick vi från de 50 utvalda bilderna inom 
varje yrke. Vi utgick från två kriterier; minst en människa på bilden som har 
anknytning till verksamheten och att det skulle finnas en tillhörande 
bildkommentar. Detta för att möjliggöra den kvalitativa textanalysen då vi 
använde samma Instagraminlägg till både den kvalitativa bildanalysen och den 
kvalitativa textanalysen. Utifrån de bilder som uppfyllde dessa kriterier slumpade 
vi sedan fram tre inlägg från varje yrke. Totalt analyserades 18 inlägg.  

Datainsamling 
Allt vårt empiriska material hämtades den 5 april 2017 på Instagrams hemsida 
www.instagram.com. Vi gick in på de sex utvalda företagens Instagramkonton och 
printscreenade de 50 senast publicerade inläggen enligt kriterierna ovan och 
sparade ner dem i mappar på datorn. Datumen för alla kontons första respektive 
senaste publicerade inlägg av de 50 senaste inläggen noterades för att få en 
uppfattning om tidsramen över företagets konton.  

Bearbetning och analys  

Kvantitativ bildanalys  
 
När vårt empiriska material var insamlat påbörjades bearbetningen genom att 
kategorisera Instagraminläggen. Första steget var en grovgallring av materialet 
där vi skapade fyra olika kategorier med tillhörande underkategorier. Inläggen 
placerades i de olika kategorierna utifrån vad vi såg på bilderna. Vi vill 
understryka att vi inte utgått från att män och kvinnor är och ser ut på ett visst 
sätt. Men för att kunna kategorisera personerna på bilderna har vi utgått från 
generella uppfattningar om hur kvinnor och män ser ut. De fyra kategorierna blev 
bilder på kvinnor, bilder på män, bilder på män och kvinnor samt övrigt. 



	

	

18	

Anledningen till denna uppdelning berodde på att vi ville göra jämförelser mellan 
bilder på människor och bilder på annat, samt göra jämförelser mellan könen. Vi 
kategoriserade i den mån vi kunde, men upptäckte sedan att det i vissa fall var 
svårt att avgöra om det var en man eller kvinna på bilden på grund av skymt 
ansikte, skyddsutrustning och avstånd. Detta försvårade kategoriseringen vilket 
ledde till att vi skapade ytterligare en kategori som vi namngav till kan ej avgöra 
kön. Detta material såg vi som vårt bortfall och kom därför inte att analyseras. Vid 
svårighet i att avgöra hur bilden skulle kategoriseras utgick vi ifrån vart fokus på 
bilden låg. Tecknade bilder på människor kategoriserades som människor 
eftersom vi ansåg att det var en avbildning av människor. 
 

När detta steg var avklarat skapade vi underkategorier inom de olika kategorierna. 
De teman vi tydligt kunde urskilja inom kategorin övrigt var 
verksamhetsrelaterade bilder och allmänna upplysningar/reklam. 
Verksamhetsrelaterade bilder kan vara bilder på arbetsredskap, 
byggarbetsplatser eller dylikt och allmänna upplysningar/reklam kan vara bilder 
på budskap, information om insatser företaget gör eller dylikt. Även en tredje 
underkategori skapades som representerar bilder tagna utanför arbetet. Inom två 
av yrkena, personliga assistenter och hemsjukvårdare skapades ytterligare en 
underkategori inom övrigt. Detta var bilder på mat och fika då det var ett 
återkommande tema som inte syntes i de övriga yrkena. Inom kategorin bilder på 
män och kvinnor skapades tre underrubriker, majoriteten kvinnor, majoriteten 
män och lika fördelat, detta för att kunna se hur fördelningen av till vilken grad 
män och kvinnor förekom på bilder. Under arbetet med kategoriseringen 
fördelade vi företag lika mellan varandra och kategoriserade bilderna i olika 
mappar på datorn. Under kategoriseringens gång diskuterade vi vid behov eller 
osäkerhet med varandra. 
 
Nästa steg i den kvantitativa bildanalysen var att räkna antalet bilder inom varje 
kategori och arbetsgivares Instagramkonto. Ett kalkylark skapades där resultaten 
fördes in och räknades om till procent. Vi räknade även ut antalet bilder i procent 
i de olika kategorierna ställt mot varandra. Detta för att se fördelningen mellan 
kategorierna. Instagramkontona fick varsin sida i kalkylarket för att få en bra 
översikt och enkelt kunna jämföra de olika Instagramkontona med varandra. 
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Kvantitativ textanalys  

Nästa steg i den kvantitativa analysen var att göra en textanalys av den tillhörande 
bildkommentaren. Vi utgick från Gaucher, Friesen & Kays (2011) färdiga ordlista 
över feminint könskodade ord och maskulint könskodade ord. Vi översatte orden 
från engelska till svenska på tyda.se (bilaga 1).  
 

Analysen innebar att vi för varje Instagramkonto räknade antalet feminint 
könskodade och maskulint könskodade ord. Vi utgick från samma bilder och 
samma kategorier och underkategorier som skapades vid den kvantitativa 
bildanalysen. Detta för att vi skulle kunna se skillnader i antalet feminint 
könskodade och maskulint könskodade ord mellan Instagramkontona men även 
mellan de olika kategorierna. Vi fortsatte på det tidigare använda kalkylarket och 
förde in antalet feminint kodade ord, maskulint kodade ord samt hur många 
bildkommentarer som inte hade något könskodat ord överhuvudtaget för 
respektive Instagramkonto och kategori.  
 

Kvalitativ bildanalys 

Enligt Borgersen & Ellingsen (1994) kräver en bra bildanalys att en ser bortom det 
till synes ytliga genom en tolkande aktivitet där fokus istället blir på bildens helhet 
samtidigt som en analyserar bildens olika delar. För att kunna analysera bilderna 
och de olika delarna har vi utformat en kodningsmall (bilaga 2). Vi har valt att 
analysera utifrån teorier om kön kombinerat med teorier om bildanalys vid 
utformningen av mallen. Första delen i mallen rör perspektiv och vinklar där vi 
utgått från Hirdmans (2011) tre olika perspektiv: grodperspektivet, 
fågelperspektivet, och normalperspektivet. Del två handlar om avstånd till 
motivet, där vi val att utgå från Hirdmans (2011) fyra olika avstånd: långdistans, 
medeldistans, närbild och extrem närbild. Del tre rör positionering och handlar 
om placeringen av kropparna när både män och kvinnor syns på bilden. Del fyra, 
fem och sex rör kroppsspråket och avser ansiktsuttryck, poser och blickar. Sista 
delen i kodningsmallen berör representation, vad personen i fråga gör på bilden. I 
analysen har vi även gett utrymme för att anteckna andra typer av perspektiv, 
avstånd, ansiktsuttryck, poser, blickar med mera för att inte begränsa vår 
tolkning.  
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Kvalitativ textanalys  

På samma vis som vid den kvalitativa bildanalysen har vi vid den kvalitativa 
textanalysen utformat en kodningsmall (bilaga 3). Vi utgick från Jarlbros (2006) 
forskning om vad en bör tänka på när en skriver text som publiceras offentligt. 
Första delen i textanalysen rör hur personen beskrivs, om det är utseendet, vad 
personen gör eller vilka egenskaper personen har. Del två, tre och fyra fokuserar 
på hur en benämner personen i fråga. Sätts manlig eller kvinnlig in före titeln på 
personen, används könsneutrala ord och är en konsekvent i sitt sätt att skriva ut 
för- och efternamn och titel när fler än en person omskrivs. Del fem i analysen rör 
patroniserande ordval och sista delen i analysen, del sex, handlar om förekomsten 
och användandet av emojis. Emojis är grafiska symboler som används som en 
förkortning för att uttrycka känslor, händelser, företeelser med mera och används 
i stor utsträckning på sociala medier (Mozetič et al, 2015). Eftersom Emojis är ett 
uttryck för känslor, händelser och företeelser kan även de ge uttryck för 
kvinnlighet och manlighet. Vi har utgått från Mozetič et. al. (2015) lexikon över de 
751 mest använda emojis som är en karta över i vilka sammanhang emojis 
används. 

Analys  

När kodningsmallarna för både bild- och textanalysen var gjorda övergick vi till 
att analysera Instagraminläggen. Varje Instagraminlägg fick ett nummer mellan 1-
18 och delades upp mellan oss. Varje Instagraminlägg analyserades med hjälp av 
kodningsmallarna (bilaga 2 och 3).  När analysen av Instagraminläggen gjordes 
kodades först bilden enligt kodningsmallen för bilder för att sedan övergå till 
kodning av bildkommentaren enligt kodningsmallen för text. När sedan 
sammanställningen gjordes utgick vi från kodningen vi gjort var för sig. Vi 
sammanställde kodningen från bild och text tillsammans för att tolka hela 
inlägget och dess budskap och innebörder. Anledningen till detta beror på att det 
inte går att skilja bild och text från varandra, eftersom när ett Instagraminlägg 
publiceras ses text och bild tillsammans av den som tittar på Instagraminlägget.  
 

Tillförlitlighet och etiska övervägande  
Vid sökning av litteratur har vi förhållit oss kritiska genom att använda oss av 
relevanta och tidsenliga källor. Även syfte och frågeställning har styrt val av 
litteratur men också alla andra delar i arbetet. 
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Tillförlitligheten på vårt urval är god då vi utgått från statistik från statistiska 
centralbyrån (2015) för att välja ut de yrken som skulle komma att analyseras. 
Genom att sätta upp tydliga kriterier för val av Instagramkonton, val av 
instagraminlägg samt val av bilder som togs ut för analys kan vi säkerställa att vi 
undersökt det vi avsåg att undersöka (Kvale och Brinkmann, 2009). Att all vår 
data samlades in under samma dag och urvalet bestod av de 50 senaste postade 
Instagraminläggen minskar risken att vi själva påverkat urvalet.  
 

Utifrån litteratur och teorier utformades kodningsmallarna som användes vid 
analys av bild och text. På så sätt har vi minskat risken att tolka datan utifrån våra 
egna förutfattade meningar. Vi kan dock inte vara helt objektiva i vår analys då 
analys av bilder är komplext eftersom en bild kan vara flertydig (Eriksson och 
Göthlund, 2004). Även personer med lång erfarenhet av bildanalys kan få helt 
olika uppfattningar av en bild (Borgersen och Ellingsen, 1994). Men eftersom 
teorier om kön, bild - och textanalys har varit utgångspunkten vid utformningen 
av kodningsmallarna och analys av resultatet säkerställs tillförlitligheten 
ytterligare.  
 

Studien igenom har vi även gjort tydliga redogörelser för hur vi gått tillväga i 
arbetets olika faser samt motiverat för alla val vi gjort. Genom att vi varit 
transparenta arbetet igen har vi på så vis ökat studiens överförbarhet (Bryman, 
2011).  
 

De Instagramkonton vi valde ut var alla öppna och offentliga konton vilket 
betyder att alla Instagramanvändare kan se och läsa de Instagraminlägg som 
publicerats. De har alltså själva valt att publicera namn och visa upp anställda på 
bild. Vi anser därför att vi inte behövt överväga de forskningsetiska kraven i lika 
hög grad då vi inte har haft kontakt med informanter. Vi har dock behövt ta 
hänsyn till användarvillkoren på Instagram och de upphovsrättsliga reglerna. 
Enligt Instagrams användarvillkor är det inte Instagram som äger bilderna utan 
det gör användaren som publicerat den (Instagram, 2017). Detta betydde att vi var 
tvungna att ta kontakt med upphovsrättsmannen till bilderna, vilket i detta fall var 
de olika företagen, och fråga om tillåtelse att publicera bilderna. De fyra 
forskningsprinciperna om informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011) uppfylldes på så sätt 
genom att i denna kommunikation var tydliga med hur bilderna skulle användas, 
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var de skulle publiceras, hur vi anonymiserat Instagraminläggen genom att 
retuschera bort allt som kan identifiera företagen och personerna på bild.  

Författardeklaration  
Studien igenom har arbetet fördelats jämnt mellan oss. Vi båda har varit lika 
delaktiga i alla delar i arbetat. En uppdelning gjordes vid kodning och analys av 
datan där Emma analyserade mansdominerade yrken och Erik analyserade 
kvinnodominerade yrken. Vi har dock utgått från samma kodningsmallar och vid 
sammanställning arbetat tillsammans.  
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Resultatanalys  
I detta kapitel redovisas en resultatanalys av studien. Inledningsvis redogör vi för 
den kvantitativa resultatanalysen som består av en bildanalys och en textanalys. 
Därefter presenteras för den kvalitativa resultatanalysen och där redovisas bild 
och text tillsammans.  

Kvantitativa delen 
Under rubriken bildanalys redogörs först resultatet från bildanalysen för de 
kvinnodominerade yrkena följt av de mansdominerade yrkena och avslutas med 
en jämförande analys. Vidare under rubriken textanalys presenteras resultatet 
från textanalysen för kvinno- och mansdominerade yrken och avslutas på samma 
vis med en jämförande analys av resultatet.  

Bildanalys  

Kvinnodominerade yrken  

Inom yrket personlig assistent var det större andel bilder på bara kvinnor än 
bilder på bara män.  26 % av alla bilder tillhörde kategorin bilder på kvinnor och 
14 % bilder på män. 22 % av alla bilder återfanns inom kategorin bilder på 
kvinnor och män och inom den kategorin var det relativt jämnt fördelat med 
bilder på majoriteten män och bilder på majoriteten kvinnor och bilder som var 
lika fördelat mellan könen. Flest bilder tillhör kategorin Övrigt där 36 % av alla 
bilder hamnade. Kategorin övrigt har underkategorierna Allmänna 
Upplysningar/ reklam där 18 % av alla bilder hamnade. Underkategorin Fika 
stod för 10 % av alla bilder och underkategorin Verksamhetsrelaterade bilder 6 % 
av alla bilder.  Resterande 2 % av alla bilder var bilder i underkategorin Utanför 
arbetet. Kategorin kan ej avgöra kön låg på 2 % av totalen, vilket ses som vårt 
bortfall.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

24	

Tabell 1. Statistik över antalet bilder fördelat på de olika kategorierna för yrket 
personlig assistent 
Personlig assistent  
bilder på kvinnor 26 % 
bilder på män 14 % 
bilder på män och kvinnor  22 % 
- majoritet män (8%) 
- majoritet kvinnor (8%) 
- lika fördelat  (6%) 
övrigt 36 % 
- allmänna upplysningar/reklam (18%) 
- fika (10%) 
-verksamhetsrelaterade bilder (6%) 
- utanför arbete (2%) 
kan ej avgöra kön 2% 
TOTALT 100 % 
 
Inom hemsjukvården var det större andel bilder på bara kvinnor än på bara män. 
Där var 34 % bilder på kvinnor och 12 % bilder på män. 16 % av alla bilder stod 
kategorin kvinnor och män för. De 16 % var fördelade på underkategorin 
majoritet män som stod för 2 % av alla bilder, majoritet kvinnor som stod för 12 
% av alla bilder och lika fördelat stod för 2 % av alla bilder. Flest bilder tillhör 
kategorin Övrigt där 36 % av alla bilder hamnade. Kategorin övrigt har 
underkategorierna Allmänna Upplysningar/reklam där 24 % av alla bilder 
hamnade, underkategorin Fika stod för 8 % av alla bilder och underkategorin 
Verksamhetsrelaterat och Utanför arbetet stod båda för 2 %. Kategorin kan ej 
avgöra kön låg även den på 2 % och är vårt bortfall. 
 
Tabell 2. Statistik över antalet bilder fördelat på de olika kategorierna för yrket 
hemsjukvårdare 
Hemsjukvårdare  

bilder på kvinnor 34% 
bilder på män 12 % 
bilder på män och kvinnor  16 % 
- majoritet män (2%) 
- majoritet kvinnor (12%) 
- lika fördelat  (2%) 
övrigt 36 % 
- allmänna upplysningar/reklam (24%) 
- fika (8%) 
-verksamhetsrelaterade bilder (2%) 
- utanför arbete (2%) 
kan ej avgöra kön 2% 
TOTALT 100 % 
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Inom sjuksköterskeyrket var det större andel bilder inom kategorin bilder på 
kvinnor än kategorin bilder på män. Bilder på kvinnor stod för 30 % av alla bilder 
och bilder på män stod för 8 % av alla bilder. 18 % av alla bilder stod kategorin 
Kvinnor och män för. De 18 % var fördelade på underkategorin majoritet män 
som stod för 0 % av alla bilder, majoritet kvinnor som stod för 16 % av alla bilder 
och lika fördelat stod för 2 % av alla bilder. Flest bilder tillhör kategorin Övrigt 
där 38 % av alla bilder hamnade. Kategorin övrigt har underkategorierna 
Allmänna Upplysningar/ reklam där 14 % av alla bilder hamnade. 
Underkategorierna Fika och utanför arbete stod båda för 0 % av alla bilder. 
Underkategorin Verksamhetsrelaterat stod för 24 % av alla bilderna. Kategorin 
kan ej avgöra kön låg på 6 % och är vårt bortfall. 
 
Tabell 3. Statistik över antalet bilder fördelat på de olika kategorierna för yrket 
sjuksköterska  
Sjuksköterska  

bilder på kvinnor 30% 
bilder på män 8 % 
bilder på män och kvinnor  18 % 
- majoritet män (0%) 
- majoritet kvinnor (16%) 
- lika fördelat  (2%) 
övrigt 38 % 
- allmänna upplysningar/reklam (14%) 
- fika (0%) 
-verksamhetsrelaterade bilder (24%) 
- utanför arbete (0%) 
kan ej avgöra kön  6% 
TOTALT 100 % 
 
Kort sammanfattning 
Det var stora likheter mellan yrkena personlig assistans, hemsjukvård och 
sjuksköterska gällande fördelningen mellan bilderna på Män och bilder på 
Kvinnor där den sistnämnde var mest representerad i alla yrken. Inom yrket 
hemsjukvårdare och sjuksköterska var den större delen av bilderna inom 
kategorin Kvinnor och män majoritet med kvinnor förutom i personlig assistans 
som hade en lika stor andel majoritet av båda könen. Personlig assistent och 
hemsjukvårdare var lika i fördelning i kategorin Övrigt då Upplysningar hade 
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flest bilder följt efter kategorin Fika medan branschen Sjukvård hade majoritet av 
sina bilder i Verksamhetsrelaterat och inga bilder i kategorin Fika.  

Mansdominerade yrken  

Yrket It-tekniker hade en relativ jämn fördelning av antalet bilder inom kategorin 
bilder på kvinnor och bilder på män.  Procentuellt av totalen var det 24 % av 
bilderna som det endast syntes kvinnor på. För männen låg den procentsatsen på 
26 %. 22 % av alla bilder återfanns inom kategorin bilder på kvinnor och män, där 
var det inte riktigt lika jämnt fördelat. De 22 % var fördelade på underkategorin 
majoritet män som stod för 6 % av alla bilder, majoritet kvinnor som stod för 14 
% av alla bilder och lika fördelat stod för 10 % av alla bilder. Det var alltså fler 
bilder där det var majoritet kvinnor som syntes på bild. 16 % av alla bilder tillhör 
kategorin Övrigt. Kategorin övrigt har underkategorierna verksamhetsrelaterade 
bilder där 12 % av alla bilder hamnade. Underkategorin allmänna 
upplysningar/reklam och utanför arbete stod båda för 2 % av alla bilder vardera. 
Kategorin kan ej avgöra kön låg på 4 % och är vårt bortfall. 
 
Tabell 4. Statistik över antalet bilder fördelat på de olika kategorierna för yrket 
It-tekniker 

 
Inom yrket snickare var det inte lika jämn fördelning mellan kategorierna bilder 
på kvinnor och bilder på män. Där återfanns bilder på kvinnor på 20 % av totalen 
medan bilder på män låg på 12 % av totalen. Alltså syntes det fler kvinnor på bild 
än män. 16% av alla bilder återfanns inom kategorin bilder på kvinnor och män. 
De 16 % var fördelade på underkategorin majoritet män som stod för 2 % av alla 
bilder, majoritet kvinnor som stod för 6 % av alla bilder och lika fördelat stod för 
8 % av alla bilder. Det var alltså även inom detta yrke fler bilder där det var 

It-tekniker  

bilder på kvinnor 24 % 
bilder på män 26 % 
bilder på män och kvinnor  30 % 
- majoritet män (6 %) 
- majoritet kvinnor (14 %) 
- lika fördelat  (10 %) 
övrigt 16 % 
- allmänna upplysningar/reklam (2 %) 
-verksamhetsrelaterade bilder (12 %) 
- utanför arbete (2 %) 
kan ej avgöra kön  4 % 
TOTALT 100 % 
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majoritet kvinnor som syntes på bild. Flest bilder tillhör kategorin övrigt som stod 
för 48 % av alla bilder.  Kategorin övrigt har underkategorierna 
verksamhetsrelaterade bilder där 36 % av alla bilder hamnade. Underkategorin 
allmänna upplysningar/reklam stod för 12 % av alla bilder medan 
underkategorin utanför arbete stod båda för 0 % av alla bilder. Kategorin kan ej 
avgöra kön låg på 4 % och är vårt bortfall. 
 
Tabell 5. Statistik över antalet bilder fördelat på de olika kategorierna för yrket 
snickare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrket installationselektriker hade till skillnad från tidigare nämnda yrken fler 
bilder där endast män syntes än bilder där endast kvinnor syntes. Där låg 
kategorin bilder på män på 28 % av totalen medan bilder på endast kvinnor låg 
på 18 % av totalen. Inom kategorin bilder på män och kvinnor fanns det endast en 
bild, vilken hörde till underkategorin lika fördelat vilket motsvarar 2 % av totalen. 
Män och kvinnor syntes alltså nästan aldrig tillsammans på bild. Kategorin övrigt 
hade liknande procentfördelning som yrket snickare, här hamnade 42 % av alla 
bilder. Kategorin övrigt har underkategorierna verksamhetsrelaterade bilder där 
32 % av alla bilder hamnade. Underkategorin allmänna upplysningar/reklam 
stod för 10 % av alla bilder medan underkategorin utanför arbete stod båda för 
0% av alla bilder. Kategorin kan ej avgöra kön låg på 10 % och är vårt bortfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snickare  
bilder på kvinnor 20 % 
bilder på män 12 % 
bilder på män och kvinnor  16 % 
- majoritet män (2 %) 
- majoritet kvinnor (6 %) 
- lika fördelat  (8 %) 
övrigt 48 % 
- allmänna upplysningar/reklam (12 %) 
-verksamhetsrelaterade bilder (36 %) 
- utanför arbete (0 %) 
kan ej avgöra kön  4 % 
TOTALT 100 % 
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Tabell 6. Statistik över antalet bilder fördelat på de olika kategorierna för yrket 
installationselektriker 

Kort sammanfattning 

Största skillnaderna mellan de mansdominerade yrkena syntes inom kategorierna 
bilder på män, bilder på kvinnor samt bilder på män och kvinnor. När 
branscherna jämförs mot varandra syns tydligt att yrket snickare har flest bilder 
på kvinnor.  När bilder på kvinnor och bilder på män  jämförs mot varandra stod 
62,5 % av bilder på kvinnor mot 37,5 % för bilder på män. Jämförs detta med 
installationsteknikerna står bilder på kvinnor för ca 39 % och bilder på män för 
ca 61 %. It-teknikerna hade relativt jämnt fördelat, där stod bilder på kvinnor för 
48 % och bilder på män för 52 %.  När det kom till bilder med både män och 
kvinnor på skildes det här mest mellan it-teknikerna och installationselektrikerna. 
Inom IT-teknikerna var det hela 46,7 % av bilderna som det var majoritet kvinnor 
på, samma mätning hos installationsteknikerna visade 0 %. Inom yrket snickare 
stod 37,5 % för bilder med majoriteten kvinnor på.  

Jämförande analys mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken  

Tydligast blir resultatet vid jämförandet av kvinnodominerade yrken och 
mansdominerade yrken. Nedan redovisas en tabell som sammanfattar resultatet. 
Tabell 7 visar statistik över till hur stor del av bilderna som förekom inom de olika 
kategorierna hos de olika Instagramkontona. I tabellen är de tre 
kvinnodominerade yrkenas och de tre mansdominerade yrkenas resultat 
sammanslaget. De tydligaste skillnaderna i resultatet är att kvinnor representeras 
i högre grad på bild inom de kvinnodominerade yrkena och att inom de 
mansdominerade yrkena är det mer jämnt fördelat. Där syns kvinnor och män till 
nästan lika stor del. Mansdominerade yrken visar alltså upp en mindre 
könssegregerad bild 

Installationselektriker  

bilder på kvinnor 18 % 
bilder på män 28 % 
bilder på män och kvinnor  2 % 
- majoritet män (0 %) 
- majoritet kvinnor (0 %) 
- lika fördelat  (2 %) 
övrigt 42 % 
- allmänna upplysningar/reklam (10 %) 
-verksamhetsrelaterade bilder (32 %) 
- utanför arbete (0 %) 
kan ej avgöra kön  10 % 
TOTALT 100 % 
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Resultatet visar vidare att inom mansdominerade yrken är bilder då män och 
kvinnor syns till lika stor del och tillsammans mycket vanligare. Könen hålls alltså 
inte till lika stor del åtskilda inom mansdominerade yrken som inom 
kvinnodominerade yrken. Även här visar det på att mansdominerade yrken visar 
upp en mindre könssegregerad bild av yrkena vilket kan analyseras i relation till 
begreppet könsmärkning  (Wahl och Linghag,2014) . Genom att visa en jämn 
fördelning av könen försöker företagen presentera en bild som utmanar den mer 
allmänna uppfattningen om att yrkena It-tekniker, snickare och 
installationselektriker är manligt könsmärkt. De kvinnodominerade yrkena visar 
på det motsatta. Där syns det flest kvinnor på bild och könen hålls till stor del 
åtskilda då det är få bilder där män och kvinnor syns tillsammans. Peterson 
(2010) hävdar att män som arbetar med kvinnligt könskodade uppgifter och yrken 
löper risk att feminiseras och där med nedvärderas och därav inte ovanligt att 
färre män syns inom yrken som är kvinnligt könsmärkta.  
 

Inom kategorin övrigt syns tydligast skillnad inom underkategorierna allmänna 
upplysningar/reklam, verksamhetsrelaterade bilder och bilder på mat och fika. 
Mansdominerade yrken har till större del verksamhetsrelaterade bilder medan 
kvinnodominerade yrken har till större del bilder på allmänna 
upplysningar/reklam. Analyserar man vad dessa olika kategorier innehåller ser 
en att bilder inom underkategorier verksamhetsrelaterade bilder inom 
mansdominerade yrken innehåller bilder på olika byggarbetsplatser, på fordon 
och människor som arbetar in action. Jämför en detta med samma underkategori 
inom de kvinnodominerade yrkena finns det mycket färre av dessa bilder och när 
de väl återfinns är det bilder på blommor, texter och redskap, aldrig någon bild på 
en människa som arbetar ”in action”. Inom kvinnodominerade yrken förekom det 
även en hel del bilder på mat och fika vilket inte förekom överhuvudtaget inom 
mansdominerade yrken. På dessa fikabilder satt ofta personalen ner runt ett bord 
och fikade under rasterna.  
 
Vad dessa olika underkategorier innehåller sammanfaller till stora delar med 
könsstereotypiska föreställningar om kvinnor och män. Inom de mansdominerade 
yrkena framställs arbetsplatsen med bilar, fordon och hårt jobb ute på 
byggarbetsplatser medan inom kvinnodominerade yrken framställs deras 
arbetsplats som ett ställe en fikar på. Även här syns en tydlig könsmärkning av 
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arbetsuppgifter vilken uppstår på grund av föreställningar om kön och vad som 
anses vara manligt och kvinnligt (Wahl 1992).  Inom underkategorier allmänna 
upplysningar /reklam som till störst del finns inom kvinnodominerade yrkena 
återfinns många Instagraminlägg som visade vilka värderingar deras organisation 
stod för. Även Instagraminlägg med citat och ordspråk som handlade om omsorg, 
vikten av vänlighet och hjälpsamhet återfanns inom denna underkategori vilket 
aldrig syntes inom de mansdominerade yrkena. Att vara just omhändertagande 
och vänlig är något Elvin-Nowak och Thomsson (2007) beskriver som 
stereotypiska föreställningar om hur kvinnor är.  
 
Tabell 7. Statistik över antalet bilder inom de olika kategorierna i 
kvinnodominerade och mansdominerade yrken räknat i procent. 
 Kvinnodominerande 

yrken 
Mansdominerande 
yrken 

Bilder på kvinnor 72,6 % 48,4 % 

Bilder på män 27,4 % 51,6 % 

Bilder på kvinnor och 
män 

  

Majoriteten kvinnor 64,2% 41,7 % 

Majoriteten män 17,9% 14,3 % 

Lika fördelat 17,9 % 41,7 % 

Övrigt   

Utanför arbetet 3,6 % 1,9 % 

Allmän 
upplysning/direkt 
reklam 

50, % 22,6 % 

Verksamhetsrelaterade 
bilder 

29 % 75,5 % 

Fika 16,5 % 0 % 
 
 

Textanalys  

Kvinnodominerade yrken 

Inom yrket personlig assistent var 98 % av bildkommentarerna inte könskodade. 
Det förekom till väldigt låg grad könskodade ord utifrån vår ordlista. De 2 % som 
var könskodat var manligt kodat och återfanns i underkategorin majoritet män. 
Resultatet visar att manligt kodade ord återfanns i kommentarer till bilder där det 
var mer män än kvinnor på bild.  
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Inom yrket hemsjukvårdare var 96 % av bildkommentarerna inte könskodade. 
Det förekom till väldigt låg grad könskodade ord utifrån vår ordlista. De 
resterande 4 % som var könskodade var kvinnligt könskodade och återfanns till 
lika stor del inom kategorin Kvinnor och Fika. Resultatet visar således att när det 
var könskodade ord var det antingen en bild på kvinnor eller en bild på fika, vilket 
också är en kategori som endast återfanns inom de kvinnodominerade yrkena.  
 

Inom yrket Sjuksköterska var 90 % av bildkommentarerna inte könskodade. Det 
förekom till väldigt låg grad könskodade ord utifrån vår ordlista. Av de 10 % som 
var könskodade var 8 % kvinnligt könskodade och återfanns till lika stor del i 
kategorin majoritet kvinnor och Verksamhetsrelaterat. Resterande 2 % var 
manligt könskodade och återfanns i kategorin Män. Resultatet visar att kvinnligt 
könskodade ord återfanns endast i kategorier med bilder på kvinnor eller 
verksamhetsrelaterade bilder inom ett kvinnodominerat yrke. Manligt 
könskodade ord återfanns endast på bilder med män.   

Mansdominerade yrken  

Inom yrket It-tekniker var 90 % av bildkommentarerna inte könskodade. Det 
förekom till väldigt låg grad könskodade ord. Av de 10 % som var könskodade var 
6 % manligt könskodade och återfanns till lika stor del inom kategorin bilder på 
kvinnor och bilder på män. De 4 % som var kvinnligt könskodade ord återfanns 
inom kategorin bilder på kvinnor och män, i underkategorin majoritet kvinnor. 
Resultatet visar således att manligt könskodade ord återfanns både i 
bildkommentarer tillhörande bilder på kvinnor och bildkommentarer tillhörande 
bilder på män.  Kvinnligt könskodade ord återfanns endast i bildkommentarer 
tillhörande bilder på män och kvinnor men majoriteten kvinnor på bild. 
 
Inom yrket It-tekniker var 90 % av bildkommentarerna inte könskodade. Det 
förekom till väldigt låg grad könskodade ord. Av de 10 % som var könskodade var 
6 % manligt könskodade och återfanns till lika stor del inom kategorin bilder på 
kvinnor och bilder på män. De 4 % som var kvinnligt könskodade ord återfanns 
inom kategorin bilder på kvinnor och män, i underkategorin majoritet kvinnor. 
Resultatet visar således att manligt könskodade ord återfanns både i 
bildkommentarer tillhörande bilder på kvinnor och bildkommentarer tillhörande 
bilder på män.  Kvinnligt könskodade ord återfanns endast i bildkommentarer 
tillhörande bilder på män och kvinnor men majoriteten kvinnor på bild. 
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Yrket snickare hade till skillnad från It-tekniker något högre grad könskodade 
bildkommentarer. Här var 14 % av bildkommentarerna könskodade där 10 % var 
kvinnligt könskodade och återfanns inom kategorin bilder på kvinnor och 4 % var 
manligt könskodade och återfanns till lika stor del inom kategorierna bilder på 
män och verksamhetsrelaterade bilder. Resultatet visar alltså att manligt 
könskodade ord återfanns i bildkommentarer tillhörande bilder på män och 
verksamhetsrelaterade bilder medan kvinnligt könskodade ord återfanns i 
bildkommentarer tillhörande bilder på kvinnor.  
 

Inom yrket installationstekniker fanns det inga könskodade bildkommentarer. På 
100% av bilderna förekom det inte något av de könskodade ord vi utgick ifrån. 

Jämförande analys mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken 

Även här blir resultatet tydligt vid jämförandet av kvinnodominerade yrken mot 
mansdominerade yrken. Tabell 8 visar statistik över till hur stor procent 
bildkommentarerna var könskodade hos de olika Instagramkontona. I tabellen är 
de tre kvinnodominerade yrkenas och de tre mansdominerade yrkenas resultat 
sammanslaget. Av tabellen nedan visas ett relativt jämnt resultat. De 
mansdominerade yrkena hade något fler könskodade bildkommentarer, 8 % mot 
kvinnornas 5 %. Inom de mansdominerade yrkena förekom det mer kvinnligt 
könskodade ord än manligt könskodade ord. De manligt könskodade orden 
förekom nästan inte överhuvudtaget inom kvinnodominerade yrkena, och till liten 
del inom de mansdominerade yrkena. Resultatet visar alltså att kvinnligt 
könskodade ord var vanligare både inom mansdominerade och 
kvinnodominerade yrken även om de var få.  
 

Detta resultat går emot teorier om könsmärkta eller könskodade yrken. Enligt 
ordlistan vi utgått ifrån framkom det nästan inga könskodade ord överhuvudtaget. 
Varken kvinnodominerade eller mansdominerade yrken använder sig av 
könskodade ord och egenskaper i någon stor utsträckning i deras 
bildkommentarer. Det en dock kan utläsa är att när det väl fanns könskodade ord 
var de främst kvinnligt könskodade, både inom kvinnodominerade yrken och 
mansdominerade yrken. Mansdominerade yrken använder dessutom mer 
kvinnligt könskodade ord än kvinnodominerade yrken vilket även det går emot 
Wahl och Linghags (2014) teorier om könsmärkning och Nilsson Fägerlinds 
(2007) begrepp könskodning.  
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Tabell 8. Statistik över antalet könskodade bildkommentarer i 
kvinnodominerade och mansdominerade yrken räknat i procent  
Kvinnodominerade yrken Mansdominerade yrken 

Kvinnligt 
könskodade 
ord  

Manligt 
könskodade 
ord  

Inga 
könskodade 
ord  

Kvinnligt 
könskodade 
ord 

Manligt 
könskodade 
ord 

Inga 
könskodade 
ord 

4,5 % 0,5 % 95 % 5 % 3 % 92 % 

 
 

Kvalitativa delen  
I följande avsnitt redovisas den kvalitativa analysen. Först presenteras resultatet 
från de kvinnodominerade yrkena följt av de mansdominerade yrkena. Avsnittet 
avslutas med en jämförelse dem emellan.  

Kvinnodominerade yrken 

Resultatet för yrket personlig assistent visar att kön uttrycks i deras 
Instagraminlägg på ett ganska stereotypiskt sätt. Ett tydligt exempel är när en 
kvinna blir fotograferad glatt leendes med en påse frysta lussebullar på handen. I 
den tillhörande bildkommentaren står att hon varit med om en liten olycka. Att 
använda ordet liten eller litet för att beskriva en händelse eller person är något 
Hirdman (2011) menar är ett patroniserande ordval som förminskar och 
förlöjligar personen. Kvinnan på bilden är dessutom fotograferad ur ett 
fågelperspektiv vilket även det bidrar till en känsla av förminskning (Hirdman, 
2011).  
 

Ytterligare ett exempel som tydligt visar hur kön uttrycks är bilden som visas 
nedan (Figur 1). Bilden föreställer en pojke sittande vid ett skrivbord. Den 
tillhörande bildkommentaren beskriver honom som hårt jobbande och att han en 
dag ska ta över sin pappas titel som VD. Även fast bilden är tagen ur ett 
fågelperspektiv ger texten bilden en annan mening. Jämför en dessa två bilder 
mot varandra illustrerar bilden på kvinnan en omplåstrad kvinna som varit med 
om en liten olycka medan bilden på pojken illustrerar en ung man som förväntas 
ta över VD-rollen. Dessa Instagraminlägg uttrycker kön på ett könsstereotypiskt 
sätt. Bilden blir talande och illustrerar föreställningar om kvinnor och män 
(Hirdman, 2011). 
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Figur 1.  Instagraminlägg från yrket personlig assistent. 
 
Ett exempel som visade på ett mer könsneutralt sätt att uttrycka kön är en bild på 
två män och en kvinna glatt poserandes framför kameran. På bilden poserar 
kvinnan längst fram i bild med en skiftnyckel i handen. Alla var glada och 
välkomnande vilket är ett stereotypiskt sätt att framställa kvinnor på, men i detta 
fall framställdes både män och kvinnor på detta sätt. I den tillhörande 
bildkommentaren är de konsekventa med namn, den innehåller inga könskodade 
emojis eller icke könsneutrala ord.  
 

Resultatet för yrkesgruppen hemsjukvårdare visar också att kön uttrycks på ett 
stereotypiskt sätt i deras Instagraminlägg. Ett exempel är ett Instagraminlägg som 
föreställer en personalgrupp sitter vid ett bord och fikar. På bilden sitter en man 
längst fram i bild med ett sammanbitet ansikte medan resterande del av 
personalgruppen, som endast är kvinnor, ler och håller om varandra. Att ha ett 
sammanbitet ansiktsuttryck är något Hirdman (2011) beskriver som ett 
stereotypiskt manligt uttryck medan ett glatt ansiktsuttryck är stereotypiskt för 
kvinnor. Positioneringen på bilden visar på tydlig åtskillnad mellan könen då de 
sitter uppdelade. Att dessutom kvinnorna håller om varandra men inte mannen 
bidrar till en ännu tydligare effekt av åtskillnad.  
 



	

	

35	

Ytterligare ett exempel som visar hur kön uttrycks är Instagraminlägget som visas 
nedan (Figur 2). Inlägget föreställer två män bärande på en skiva då deras 
huvudkontor ska flyttas. Perspektivet, ansiktsuttrycken och bildkommentaren är 
neutrala men hur personerna på bilden representeras känns igen som 
stereotypiskt manligt. Att vara stark och kraftfull exemplifieras av Nilsson 
Fägerlind (2007) som en stereotypisk manlig egenskap och är det sätt de 
framställs på denna bild.  

 
Figur 2.  Instagraminlägg från yrket hemsjukvårdare. 
 
Jämför en dessa Instagraminlägget mot varandra syns det tydligt hur kön 
uttrycks. Instagraminlägget med majoriteten kvinnor på bilden föreställer en 
fikarast medan Instagraminlägget med endast män på föreställde personer som 
arbetar med ett arbete som innebär tunga lyft. Detta är ett tydligt exempel på när 
män och kvinnor skildras på ett könsstereotypiskt sätt.  
 

Även inom yrkesgruppen sjuksköterska återfinns könsstereotypiska 
Instagraminlägg. Två av inläggen visar extra tydligt hur kön uttrycks. Det första 
Instagraminlägg är utformat som ett collage där en bild föreställer en leende 
kvinna bakom en receptionsdisk, den andra bilden ett hus och tredje bilden 
föreställer ett möte där bara ryggar syns.  På bilden med kvinnan bakom 
receptionsdisken beskrivs hon som en solstråle som alltid ser glad ut och att hon 
gillar alla glada och trevliga människor hon möter i sitt arbete. Att le på bild är ett 
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stereotypiskt kvinnliga ansiktsuttryck (Hirdman, 2011) och att beskrivas utifrån 
sitt utseende menar Jarlbro (2006) är betydligt vanligare att kvinnor görs än män. 
De delar i hennes arbete som beskrivs att hon gillar känns igen som stereotypiskt 
“mjuka” delar och är stereotypiska föreställningarna om vad man som kvinna ska 
tycka är viktigt och vara bra på (Elvin-Nowak och Thomsson, 2003).  
 

Det andra Instagraminlägget föreställer en svettig man tränandes i ett gym med 
spända muskler och ett utmattat ansiktsuttryck (Figur 3). Den tillhörande 
textkommentaren är inte könskodad men vad personen i fråga gör på bilden ses 
som stereotypiskt manligt. Att vara stark och kraftfull är två stereotypiska 
egenskaper för en man (Nilsson Fägerlind, 2007). Hirdman (2011) menar att det 
en gör på bild illustrerar föreställningar om kvinnor och män. Ser en dessa två 
Instagraminlägg i förhållande till varandra bekräftats de könsstereotypiska 
föreställningarna om män och kvinnor. Solstrålen till kvinna ler bakom en 
receptionsdisk och utstrålar vänlighet medan mannen tränar på ett gym och 
utstrålar kraft och styrka.  

 
Figur 3.  Instagraminlägg från yrket sjuksköterska. 

Mansdominerade yrken 

Resultatet för yrkesgruppen It-tekniker visar att kön uttrycks på ett stereotypiskt 
sätt i deras postade Instagraminlägg. Det tydligaste exemplet är ett inlägg som 
illustrerar en inspirationskväll för ett kvinnligt nätverk med årets It-kvinna 
medverkande i paneldebatten. Att sätta kvinnligt innan eller efter ett ord känns 
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igen från Jarlbros (2006) forskning och förstärker mannen som norm och 
kvinnan som avvikande. Ytterligare ett inlägg föreställer en man som tar kort på 
sig själv genom en spegel. Mannen spänner sin biceps och uppmanar till att 
träna (Figur 4). Att spänna sina muskler känns igen som en stereotypisk manlig 
pose (Eriksson och Göthlund, 2004). Även att vara stark och kraftfull 
exemplifieras av Nilsson Fägerlind (2007) som en stereotypisk egenskap för en 
man.  
 

Grodperspektivet som förstorar objektet på bilden och fågelperspektivet som 
förminskar objektet på bilden och påverkar maktbalansen (Hirdman 2011) syntes 
nästan aldrig. Istället användes det neutrala perspektivet. Både avstånd, 
ansiktsuttryck och beskrivningen av personer vad könsneutrala. De var även alltid 
konsekventa med för - och efternamn för båda könen.  

 
Figur 4.  Instagraminlägg från yrket It-tekniker. 
 
Även inom yrkesgruppen snickare återfinns könsstereotypiska Instagraminlägg. 
Ett av inläggen föreställer en kvinna klädd i varselkläder, hjälm och 
skyddsglasögon lutad mot ett bord och tittande in i kameran. I den tillhörande 
bildkommentaren beskrivs vilka delar i arbetet hon tycker är viktiga, dessa är 
engagemang, inkludering och arbetsglädje. De poängteras också att det är 
internationella kvinnodagen och att de vill uppmärksamma sina kvinnliga 
kollegor. Även här sätts prefixet kvinnligt innan ordet kollega, vilket återigen har 
en effekt av att mannen ses som norm och kvinnan som avvikande (Hirdman, 
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2011). De tre delar i arbetet som beskrivs som viktiga för henne känns igen som 
stereotypiskt “mjuka” delar och är stereotypiska föreställningarna om vad en som 
kvinna ska tycka är viktigt och vara bra på (Elvin- Nowak och Thomsson, 2003). 
Även historiskt sett är omhändertagande och omtänksamma egenskaper kvinnor 
alltid tillskrivits då deras roll i hushållet till stor del bestått av barnuppfostran 
(Stanfors, 2007).  
 

Ytterligare ett exempel från yrkesgruppen snickare som tydligt visar hur kön 
uttrycks är Instagraminlägget nedan (Figur 5).  Männen poserar bredbent och 
med händerna i fickan framför trafikregleringsbommen som en av personerna på 
bild tagit fram. Att posera bredbent och med händerna i fickan är två stereotypiskt 
manliga poser (Eriksson och Göthlund, 2004). I bildkommentaren beskrivs det att 
det är farligt att jobba vid vägkanten och att X står här med sina kollegor (som 
båda är män). Att arbeta med farliga jobb är även det något som ofta framställs att 
passa män bättre än kvinnor (Elvin-Nowak och Thomsson, 2003).  
Jämför en dessa inlägg med varandra ser en tydligt att kön uttrycks på ett 
stereotypiskt sätt. När en kvinna syntes på bild talades det om en kvinnlig kollega 
som tycker engagemang, inkludering och arbetsglädje är viktigt. När tre män 
syntes på bild talades det om X och hans kollegor och om faran att jobba invid 
vägkanten. 

 
Figur 5.  Instagraminlägg från yrket snickare. 
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Resultatet för yrket installationstekniker visade till skillnad från de två tidigare 
yrkena inom mansdominerade yrken på mer könsneutrala Instagraminlägg. Både 
avstånd, ansiktsuttryck och beskrivningen av vad de gör på bild var könsneutrala. 
De var även alltid konsekventa med för och efternamn för båda könen. Hirdmans 
(2011) grodperspektiv och fågelperspektiv var inte heller något som syntes. Nedan 
visas ett Instagraminlägg (Figur 6) som föreställer en man och en kvinna sittande 
uppe på en elstolpe. Hur individer på bild placeras på bild kan ge uttryck för 
maktskillnader (Hirdman, 2011). I detta fall sitter kvinna och mannen jämsides 
bredvid varandra vilket gör att de ses som jämlikar. Även den tillhörande 
bildkommentaren är könsneutral då de är konsekventa med namn och inte lägger 
till några patroniserande ord eller prefixet kvinna.  

 
Figur 6.  Instagraminlägg från yrket installationselektriker. 
 

Jämförande analys mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken  

Inom de kvinnodominerade yrkena uttrycktes kön på ett ganska könsstereotypisk 
sätt. Främst på Instagraminlägg då det endast är kvinnor eller män på bilden. På 
dessa Instagraminlägg framställs kvinnorna som glada, att de fikar, står bakom en 
receptionsdisk, har gjort sig illa och benämns som solstrålar. Jämförs detta med 
det sätt på vilket männen framställs inom kvinnodominerade yrken är skillnaden 
stor. Männen tränar, spänner sina muskler, flyttar möbler, ska ta över rollen som 
VD och ser för det mesta neutrala eller sammanbitna ut. Allt detta sammanfaller 
med det normsystem om manlighet och kvinnlighet som Elvin - Nowak och 
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Thomsson (2003) menar skapandet av kön sker inom. Det finns dock inlägg som 
uttryckte kön på ett mer könsneutralt sätt, men då endast på bilder då män och 
kvinnor syntes tillsammans.  
 

Även inom de mansdominerade yrkena återfinns Instagraminlägg där kön 
uttrycks på ett stereotypiskt sätt. Precis som inom de kvinnodominerade yrkena 
var det på de Instagraminlägg då det endast var kvinnor eller män på bilden som 
det syntes tydligast. I dessa bildkommentarer benämns ofta medarbetarna som 
kvinnliga medarbetare då det är kvinnor på bilden och endast som medarbetare 
då det är män på bilden. Detta har en effekt av att tydliggöra mannen som norm 
och kvinnan som avvikande (Hirdman, 2011). På Instagraminläggen med endast 
kvinnor på bilden framställs de inte på ett lika könsstereotypiskt sätt som inom 
den kvinnodominerade yrkena, dock återfinns könsstereotypiska skildringar. Som 
exemplet med den kvinnliga medarbetaren som tycker engagemang, inkludering 
och arbetsglädje är de viktigaste delarna i hennes arbete. På Instagraminläggen 
med endast män på bilden framställs de på ett liknande sätt som inom de 
kvinnodominerade yrkena. Även här är det bilder på hur män tränar och spänner 
biceps och att de jobbar med farliga yrken. Dock återfanns det även inom de 
mansdominerade yrkena Instagraminlägg som uttryckte kön på ett könsneutralt 
sätt. Ett tydligt exempel är Instagraminlägget där en man och en kvinna poserar 
jämsides uppe på en elstolpe.  
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Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras vårt resultat där vi problematiserar det utifrån våra 
teorier. Vidare diskuteras vårt tillvägagångssätt och vad vi kunnat göra 
annorlunda under rubriken metoddiskussion. Avslutningsvis ger vi förslag till 
vidare forskning.  

Resultatdiskussion 
Internet och sociala medier utgör en allt större och naturligare del av vår vardag 
och kommunikation. Även företag använder sig alltmer av sociala medier i 
employer branding-syfte för att marknadsföra sig och locka potentiella 
medarbetare. Samtidigt har vårt samhälle börjat genomsyras av ett 
jämställdhetstänk. Sveriges regering har bland annat lagt till två 
jämställdhetspolitiska mål samt avser att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet 
2018. Trots detta är Sveriges arbetsmarknad könssegregerad och traditionella 
könsroller lever fortfarande kvar i vårt samhälle.  
 
Vårt resultat visar att kön uttrycks på stereotypiska sätt i de mans- och 
kvinnodominerade yrkena. Eftersom skapandet av kön sker inom ramarna för ett 
normsystem där vi förväntas att leva i relation till kvinnlighet och manlighet 
(Elvin-Nowak och Thomsson, 2003) är det inte konstigt att dessa könsstrukturer 
även syns på Instagram. En kan dock ställa sig frågan om varför vi inte tar med 
oss en mer nyanserad syn på vad som uppfattas som kvinnligt och manligt i den 
uppkopplade verkligheten, eftersom det ställs att högre krav från samhället att 
arbeta för jämställdhet. Eller kan det vara så att kön uttrycks ännu tydligare och 
mer könsstereotypiskt i den digitala världen eftersom bild och text är starka 
uttrycksformer? Enligt Eriksson och Göthlund (2004) innehåller bilder politiska, 
sociala och kulturella betydelser och reproducerar normer och ideal för manlighet 
och kvinnlighet.  
 
Tom (1971) hävdar att potentiella medarbetare i högre grad väljer organisationer 
vars anseende överensstämmer med deras egen självbild. Därav blir det av stor 
vikt att som organisation eller företag tänka på hur en framställer sig. Vårt resultat 
visade att inom kvinnodominerade yrken syntes det knappt några bilder på män, 
kön uttrycktes dessutom på ett könsstereotypiskt sätt. Om en identifierar sig som 
en man, och tittar på företagets Instagraminlägg där det endast syns kvinnor och 
då kön tydligt uttrycks på ett könsstereotypiskt sätt, stämmer troligtvis inte den 
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personens självbild med organisationens anseende. Om Instagraminläggen istället 
uttryckte kön på ett mer könsneutralt sätt skulle troligtvis fler känna igen sig och 
då även känna sig mer inkluderad i de sammanhangen. För att minska 
könssegregeringen inom mansdominerade och kvinnodominerade yrken bör 
arbetsplatserna bli mer medvetna om hur de framställer kön.  
 
I den kvantitativa textanalysen såg vi att det förekom väldigt få könskodade ord 
utifrån den ordlista vi använt oss av. Detta betyder dock inte att texten inte var 
könskodad utan att de ord som fanns på vår lista inte användes. I den kvalitativa 
analysen kunde vi se tydliga skillnader i texten när män respektive kvinnor syntes 
på bild. De ord som fanns i vår ordlista användes inte, men vid en djupare analys 
av bildkommentaren såg vi att vissa av dessa ords innebörd uttrycktes med andra 
ord.  
 
Vårt resultat sammanfaller med den könssegregerade arbetsmarknaden, fler 
kvinnor syns inom de kvinnodominerade yrkena och fler män syns inom de 
mansdominerade yrkena. Detta resultat är inte direkt överraskande utan snarare 
ganska logiskt. Dock är det betydligt fler kvinnor som syns inom de 
mansdominerade yrken än vad det är män som syns inom de kvinnodominerade 
yrkena. Detta tror vi kan bero på att det är högre press på de mansdominerade 
yrkena att försöka lyfta och få in fler kvinnor, och därför syns kvinnor mer i 
sociala media i employer branding syfte. Å andra sidan visade vårt resultat att när 
väl en kvinna syns inom ett mansdominerat yrke benämnde de kvinnan som 
“kvinnlig medarbetare”, vilket som tidigare nämnt ger effekten av mannen som 
norm och kvinnan som avvikande. En liknande press att synliggöra män inom 
kvinnodominerade yrken är inte något vi uppfattat existerar till lika hög grad. 
Detta tror vi kan bero på att det är lägre löner inom de kvinnodominerade yrkena 
och att de generellt sett har lägre status (Stanfors, 2007), en även att det kan ha 
något att göra med att män som arbetar med kvinnligt könskodade uppgifter 
riskeras att feminiseras och därmed nedvärderas (Peterson, 2010). Samtidigt 
kommer den könssegregerade arbetsmarknaden aldrig bli jämställd om det inte 
sker förändring inom både mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Wahl 
och Linghag (2014) menar dock att ett yrke eller arbetsuppgift kan ”byta kön” och 
om ändring av segregeringsmönster sker skulle även könsmärkningen av olika 
yrken förändras. Men för att dessa segregerings-mönster ska kunna förändras 
behöver de rådande könsstrukturerna förändras. Vi anser att organisationer 
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medvetet behöver arbeta med att uttrycka kön på ett könsneutralt sätt för att inte 
förstärka könsnormer om manlighet och kvinnlighet.  
 
Delicath och DeLuca (2003) menar att organisationer kan använda 
”bildhändelser” som en strategi för att väcka reaktioner, skapa opinion och 
utmana normer. Vi är av den meningen att företag och organisationer borde 
anamma denna strategi på ett sätt som utmanar den rådande normen om 
manlighet och kvinnlighet. Dock är vi medvetna om de dilemman som tillkommer 
vid kommunikation av detta slaget. Kan hända företag medvetet inte vågar 
utmana rådande strukturer och normer i rädsla för att tappa kunder, potentiella 
medarbetare eller ”råka” skapa debatter.  
 
Precis som Jarlbro (2006) menar så tror även vi att företagen vi analyserar inte 
framställer könen på ett stereotypiskt sätt medvetet, eller att det handlar om att 
män och kvinnor vill bevara den könssegregerade arbetsmarknaden. Det kan 
snarare bero på att slentrian - och vanemässiga föreställningar om vad som 
kännetecknar manlighet och kvinnlighet reproduceras om och om igen. Detta 
betyder dock inte att en kan bortse ifrån det utan betyder snarare att vi bör 
uppmärksamma och tänka på hur kön uttrycks.  
 

Metoddiskussion 
Som diskursanalytiker är det omöjligt att stå utanför diskursen och analysera helt 
objektivt. En blir automatiskt en del av diskursen genom sin forskning. Det går 
således inte att ge svar på hur mycket av diskursen, och på så sätt även studien, 
som påverkats av forskaren (Börjesson & Palmblad, 2007). Detta är del av den 
kritik som riktas till denna analysmetod. Vi är alltså medvetna om att 
förförståelsen vi innehar kan komma att påverka resultatet av studien. Vår 
uppfattning är att arbetsmarknaden är tydligt segregerad och att det finns 
vedertagna föreställningar om manlighet och kvinnlighet. Men för att göra vårt 
arbete mindre subjektivt har vi utgått från teorier och skapat mallar som vi följt 
genom datainsamling och analys. Vi utgick även från statistik för att finna olika 
yrken som sedan gav oss sökord på Instagram för att hitta olika företag som 
matchade vårt syfte.  
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Något värt att belysa är att det var betydligt svårare att hitta Instagramkonton hos 
mansdominerade yrken än inom kvinnodominerade yrken. Vi ställer oss 
undrande till om det är mer populärt inom kvinnodominerade yrken att använda 
sig av Instagram alternativt att det finns en kultur hos mansdominerade yrken att 
en inte använder sig av sociala medier i lika hög utsträckning? Om och i så fall hur 
detta kan ha påverkat vårt resultat är svårt att säga.  
 

Vid den kvantitativa textanalysen utgick vi från en ordlista skapad för att koda 
manliga och kvinnliga egenskaper som brukar skildras i jobbannonser. Vi ansåg 
att företags Instagramkonton är en typ av jobbannons eftersom de använder det i 
sin employer branding syfte för att attrahera nya potentiella medarbetare. I de 
inläggen finns det utrymme för att beskriva personal eller personer de söker och 
därför kändes ordlistan relevant. Att Instagraminläggen inte visade sig vara 
könskodade enligt denna lista var för oss positivt och ett tecken på att företag inte 
använder den typen av skildring av kön i text. Vi hade dock kunnat utveckla denna 
ordlista med synonymer till de ord som var med för att kunna fånga fler ord och 
på så sätt göra en bredare analys.  
 

En styrka med vår uppsats är att all data är väldigt grundligt analyserat. Vi har 
gjort en kvantitativ bildanalys samt en kvantitativ textanalys med totalt 300 bilder 
från tre mansdominerade yrken och tre kvinnodominerade arbetsgivare. Detta 
underlag anser vi är tillräckligt för att kunna upptäcka mönster och se tendenser. 
Vi har dessutom gjort en djup kvalitativ analys av 18 Instagraminlägg från både 
mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Även detta anser vi är ett rimligt 
underlag för att kunna återge skillnader och likheter i hur företag uttrycker kön på 
Instagram.  

Vid val av vilka Instagraminlägg att visa som exempel (figur 1, 2, 3, 4, 5 och 6) har 
vi valt de som på tydligast sätt representerar resultatet. Vi är dock medvetna om 
att det främst är bilder på män och det skulle kunna ses som ett osynliggörande av 
kvinnor. Men för att kunna visa de tydligaste skillnaderna, likheterna och 
mönstren valdes dessa bilder ut.  

Vi har som tidigare nämnt inte kunnat vara helt objektiva i vår analys då vi 
kategoriserat bilder utifrån vad vi till synes tycktes se för kön på bilden. Vi är 
medvetna om att hur en ser ut inte speglar vilket kön en identifierar sig med. Men 
för att kunna möjliggöra en sådan kategorisering utgick vi från vår egen subjektiva 
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tolkning av vilket kön som syntes på bild. Vid osäkerhet över vad personen på bild 
hade för kön valde vi att kategorisera dessa bilder som bortfall och har alltså inte 
använt dessa i vår analys. Det totala bortfallet vid den kvantitativa analysen låg på 
4,6 % vilket vi anser är en låg siffra.  

Vid sammanställningen av vår kodning som utfördes med hjälp av våra 
kodningsmallar vid den kvalitativa analysen upptäckte vi att vissa delar av 
kodningsmallen aldrig användes. Med andra ord så upptäckte vi att många av 
Instagraminläggen varken innehöll Hirdmans (2011) fyra olika avstånd, 
könskodade emojis eller ett inkonsekvent användande av för - och efternamn samt 
titel. Detta är dock inget vi ser som brister i mallen, utan ses snarare som ett 
bekräftande av att kön inte uttrycktes på ett sådant sätt i de publicerade 
Instagraminläggen. Det kan även bero på att Hirdmans (2011) studieobjektiv 
bland annat är pornografi och har därmed ett annat angreppssätt i vissa delar.  

Förslag till vidare forskningen 

Under arbetets gång har nya tankar och idéer uppkommit och utifrån det vårt 
resultat visat kommer här förslag till vidare forskning. Eftersom vårt resultat visat 
att kön uttrycks på ett könsstereotypiskt sätt vore det intressant att få ta del av 
tankar och uppfattningar de personer som tittat på företags Instagraminlägg har.  

När vi analyserade Instagraminläggen kunde vi inte undvika att se intressanta 
kommentarer från andra Instagramanvändare. Det vore då intressant att göra en 
liknande studie som vår fast också analysera tillhörande kommentarer för att se 
hur kön uttrycks där och om kommentarerna kan ha en stärkande effekt av den 
innebörd Instagraminlägget redan har.  

Eftersom vårt resultat visade att kön uttrycks på ett könsstereotypiskt sätt i 
kvinnodominerade och mansdominerade yrken vore det också intressant att 
jämföra vårt resultat med yrken som har en jämn könsfördelning.  

Eftersom employer branding används i andra sammanhang och på andra 
plattformar än just Instagram vore det intressant att undersöka hur kön uttrycks 
även där. Facebook skulle kunna vara en sådan plattform, men också företagens 
hemsidor.  

Vi har inte undersökt eller utgått från vad företagen själva tänker om sina 
Instagramkonton. Det vore därför intressant att undersöka företagens egna tankar 
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om hur de postar inlägg på Instagram. Jobbar de aktivt med att inte uttrycka kön 
på ett stereotypiskt sätt eller finns det inga strategier för detta?  
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Bilagor  
 
Bilaga 1. Ordlista över maskulina och feminina ord  
 
Maskulina   Tyda   
  
Active   Aktiv    
Adventureous  Äventyrliga   
Agress   Aggressiv    
Ambitio   Ambition   
Analy   Analytisk 
Assert   Hävda 
Athlet   Atletisk 
Autonom    Autonom 
Boast   Skryt 
Challenge   Utmaning 
Compet   Tävla 
Confident   Självsäker 
Courag   Mod 
Decide   Beslut 
Decision   Besluta 
Determin   Bestämmande 
Dominant   Dominant 
Domina   Domina 
Force   Kraft 
Greedy   Girig 
Headstrong   Envis 
Hierach   Hierark 
Hostil   Fientlig 
Impulsive   Impulsiv 
Independen   Självständig 
Individual   Individuell 
Intellect   Intellekt 
Lead    Leda 
Logic   Logisk 
Masculine   maskulin 
Objective   Mål 
Opinion   åsikt 
Outspoken   frispråkig 
Persist   envis 
Principle   princip   
Reckless   hänsynslös 
Stubborn   envis 
Superior   överlägsen    
Self-confiden  självsäker 
Self-sufficien  självförsörjande 
Self-relian     Självtillit 
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Feminina  
Affectionate   tillgiven  
Child   Barn 
Cheer   Hurra rop 
Commit   Engagera 
Communal   Gemensam 
Compassion   medlidande 
Connect   Sammankoppla/förena 
Considerate   omtänksam 
Cooperat   samarbeta 
Depend   Bero 
Emotiona   känslighet 
Empath   Empati  
Feminine   Feminin 
Flatterable   smickrande 
Gentle   vänlig 
Honest   ärlig 
Interpersonal  social 
Inderdependen  vara inbördes Beroende 
Kind   snäll 
Kinship   släktskap 
Loyal   lojal 
Modesty   Blygsamhet 
Nag   tjata 
Nurtur   uppfostrande 
Pleasant   sympatisk 
Polite   pålitlig 
Quiet   tyst 
Respon   ansvar 
sensitiv   känslig 
Submissive   undergiven 
Support   stödja 
Sympath   sympati 
Tender   öm 
Together   tillsammans 
Trust   tillit 
Understand   förstående 
warm   varm 
Whin   gnäll 
Yield   avstå, ge med sig 
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Bilaga 2. Kodningsmall för bildanalys 
 
Bildanalys                                     
1. Perspektiv: 
 
Grodperspektiv Fågelperspektiv Neutral  
Annat: 
 
2. Avstånd: 
 
Långdistans Medeldistans  Närbild Extrem närbild 

Annat: 
 
3. Positionering: 
 
Kvinnan framför Mannen framför Jämsides  

Annat: 

 
4. Ansiktsuttryck 
 
Leende  Sammanbiten  neutral 
Annat:  
 
5. Poser 
 
Bredbent Händer i fickan 

Snett mot kameran Vridet huvud 

Annat:  
 
6. Blickar 
Mötande 
 

Bortvänd Man tittar på kvinna Kvinna tittar på man  

Annat: 
 
 
 
 
7. Representation 
 
Vad gör hen på bilden?  
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Bilaga 3. kodningsmall för textanalys 
 
Textanalys 
 
1. Beskriv..? 
 
Personens 
utseende 

 

Vad en gör  

Egenskaper  
 
 
2. Kvinnlig/Manlig inom titeln: 
 
Kvinnlig  

Manlig   

 
3. Icke könsneutrala ord: 
 
Ja   

 
 
4. Konsekvent med för-och efternamn/titel  
 
Namn?  

Titel?  

 
 
5. Patroniserande ordval 
 
Ja   

 
 
6. Emojis 
 
Ja  

 
 
 


