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The aim of this study was to examine which impact social media has on gender 

equality. During The Oscars Red Carpet Live 2014 the hashtag #Askhermore arose in 

the social media sphere. The hashtag implies an existing difference in the questions 

asked towards women and men on the red carpet. To get a closer look into the climate 

on the red carpet this study focuses merely on the American Broadcasting Channel’s 

(ABC) broadcasts from the Oscars red carpet. To be able to follow up the movement 

and its’ potential effect, the study views two broadcastings done before the 

establishment of the hashtag and two done after.  

 

Focusing on the verbal communication (the language being used), as well as the visual 

communication (the camera movements and angles), our study shows that #Askhermore 

has had a great impact on ABC’s Oscars red carpet broadcasts. By looking at these two 

types of communication in our analysis, it is revealed that women, before the 

establishment of #Askhermore, were mainly asked about their looks and clothes -  while 

men were asked about their accomplishments in acting. Something that was drastically 

changed during the two later years of reporting, where women instead were asked the 

same type of questions as the male actors attending the event. Which indicates a fair 

amount of stereotypes being reproduced by the reporters at this Hollywood event.  
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1  Inledning och bakgrund 

1.1 Introduktion över problemområdet  
Under 2014 lanserar The Representation Project den världsomspännande hashtaggen 

Askhermore [Ask her more]. Detta med huvudsyftet att förändra synen på 

frågeställningar i intervjusammanhang på galaevenemang och dess röda mattan-

rapporteringar. I och med uppkomsten av denna hashtag uppmärksammas plötsligt de 

stereotyper som länge rått inom Hollywood – och då särskilt under större 

galaevenemang.  

 

Att just röda mattan-intervjuerna tycks så icke-jämställda att det krävs ett upprop i 

sociala medier för att rikta fokus åt frågan är något som vi anser belyser den vikt 

forskning inom detta område har. Att därmed granska vilken påverkan detta upprop haft 

på det den åsyftat att förändra är något vi finner intresse i. Genom att granska den röda 

mattan-rapportering som gjorts före #Askhermore och den som gjorts efter vill vi 

utforska huruvida sociala medier kan påverka större frågor såsom den om ett jämställt 

samhälle utan invanda stereotyper och könsföreställningar. I och med att reportrar på 

röda mattan ställer stereotypiska frågor specifikt utformade för manliga skådespelare 

respektive kvinnliga skådespelare hjälper detta till att reproducera och sprida invanda 

föreställningar om hur könstillhörigheter ska kategoriseras.  

 

1.2 Begreppet genus  
Begreppet genus har sitt ursprung i engelskans gender som på 60-talet instiftades i syfte 

att särskilja biologiskt kön från könsidentitet. Vilket i Sverige, av Hirdman (1988), 

introducerades under den svenska översättningen genus som ett system att applicera för 

att lättare kunna särskilja maskulint från feminint. Detta då det tidigt kunde skiljas på 

biologiskt kön och “det sociala könet” genus – som påverkas av yttre faktorer vilka vi i 

denna studie kommer att analysera effekten av.  

 

Föreställningen av genus har resulterat i att varje könstillhörighet förväntas agera, tycka 

och tänka på ett särskilt sätt, ett sätt som tilltalar det tilldelade könet. Med andra ord har 

människan förutfattade meningar om vad som anses vara kvinnligt respektive 

maskulint. I praktiken är det betydligt svårare att definiera dessa dock. Det finns ingen 

forskning som tyder på var kön slutar vara kön och var genus börjar definieras som 
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genus. Det är en större fråga som är socialt och kulturellt bunden, och som varierar i 

olika sammanhang. Just eftersom att rådande stereotyper och antaganden om 

könstillhörigheter och genus fortfarande är i omlopp, och samtidigt under ständig 

förändring, är detta ett viktigt fält att forska inom. Detta för att enklare kunna urskilja 

dessa och analysera hur och varför dessa uppkommer och uppenbarar sig. Men allra 

främst för att, i en tid då detta ständigt eftersträvas, finna faktorerna bakom varför ett 

helt jämställt samhälle ännu inte är uppnått.  

 

1.3 Sociala medier 

De senaste årens digitalisering av journalistik- och mediavärlden har banat väg för de 

sociala mediernas intåg i densamma. Medias rapportering bygger i större utsträckning 

på material inhämtat under olika hashtags. På samma vis som konsumenterna nu kan 

uttrycka sina egna åsikter rörande journalistiken, samt kommunicera med journalisterna 

själva, genom sociala medier.  

 

Ett starkt exempel på denna spridning är det upprop som skedde inom både traditionella 

och sociala medier i och med #metoo. En hashtag som från början spreds efter att det 

framkommit hur filmproducenten Harvey Weinstein sexuellt trakasserat flertal 

kvinnliga skådespelare då de arbetat tillsammans inom samma produktioner. När 

skådespelerskan Alyssa Milano därefter postade ett inlägg på Twitter och bad kvinnor 

världen över att sprida #metoo om de någonsin blivit sexuellt trakasserade blev 

spridningen enorm.  Enligt statistik framtagen av det amerikanska tv-bolaget CNN 

(Aftonbladet, 2017) hade genomslaget, en vecka efter #metoo, blivit som allra störst i 

USA. Där över en halv miljon människor hade spridit sina historier och tankar under 

hashtaggen.  

 

1.4 #Askhermore 
Offentlig information och demokrati går i dagens samhälle hand i hand. Därav kan man 

säga att det är unikt för vår generation att idag kunna påverka demokratin genom att 

aktivt skapa innehåll på sociala medier (Klang, 2006). En del av denna påverkan styrs 

genom användandet av hashtags. En av de hashtags som på senare år fått stor spridning 

och uppmärksamhet är #Askhermore.  
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Hashtaggen Askhermore härstammar från filmskaparen Jennifer Siebel Newsom och är 

en del av ett större projekt vid namn The Representation Project. Hashtaggen översätts 

fritt till “fråga henne mer” [ask her more] och syftar på att belysa sexismen i 

medierapporteringen inom nöjesjournalistiken. Då främst inom rapporteringen från 

galor såsom Oscarsgalan. Enligt Newsom har inspiration tagits från egna erfarenheter 

där kvinnan fått ytliga frågor kring utseende, klädsel och/eller liknande medan mannen 

fått frågor kring arbetet han representerat (Mehta, 2017). Detta är något som kvinnliga 

skådespelare och celebriteter tröttnat på; att huvudsakligen ställas ytliga frågor i 

galasammanhang. Ett upprop som når även rapporteringen från Oscarsgalan. Stora 

kvinnliga profiler inom filmbranschen har sedan lanseringen spridit och ställt sig bakom 

denna hashtag. Någonting som även tas upp i Oscars Red Carpet Live 2015. Nu kräver 

kvinnorna i Hollywood en förändring på röda mattan. 

 

För att kunna granska närmare hur jämställdheten i röda mattan-sammanhang ser ut och 

hur genusperspektivet påverkas av en hashtag har vi valt att fokusera på #Askhermore. 

Hashtaggens stora spridning i både sociala medier och i traditionella medier gör den till 

en potentiell förändringsfaktor inom nöjesjournalistiken. 

 

1.5 Nöjesjournalistik och mediaspektakel 
Efter noggranna eftersökningar i olika databaser framstår nöjesjournalistik som ett av de 

minst beforskade fälten inom dagens journalistik. Ändå är denna typ av journalistik en 

stor del av vår vardag. Varje dag möter vi löpsedlar med rubriker om det senaste från 

kändissfären och en av Sveriges årligen tätaste mediebevakningar är den av 

Melodifestivalen.  

 

I och med den digitalisering som de senare åren skett inom journalistiken har denna typ 

av rapportering dessutom vuxit sig ännu större. Med inslag från genrepen av 

deltävlingarna, livesändningar via Facebook vid presskonferensen där tävlingens 

deltagare avslöjas och liverapporteringar under tv-sändningarna. För att bara nämna 

några av de nya tilltag som fått Melodifestivalen att växa till en av Sveriges årligen 

största mediebevakningar. Men det är inte bara i Sverige som nöjesjournalistiken börjat 

ta en allt större plats. Även i USA har digitaliseringen bidragit till ett ökat utbud av 

nöjesjournalistik. Med möjligheten att driva bloggar med inriktning på nöjes- och 
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kändisvärlden, paparazzis intåg som medieproducenter och chansen att följa kändisar 

och större tillställningar via sociala medier.   

 

I USA är mediebevakningen av Oscarsgalan en stor händelse. Med livesändningar och 

rapportering vid annonserandet av de nominerade, vidare till direktsända intervjuer på 

galans röda matta till att slutligen liverapportera i sociala medier under den faktiska 

galan. Det som händer före, under och efter galan följs världen över i olika 

mediekanaler och då inte minst i Sverige. Här har det numera blivit en tradition att 

genom en svensk medieportal sända galan och dess röda mattan 

bevakning och i samband med detta även arrangera egna konstellationer av för-, mellan 

och eftersnack.   
 

1.6 Oscarsgalan 
Oscarsgalan är en amerikansk gala med fokus på att prisa särskilda insatser inom 

filmvärlden. Årligen, sedan 1929, har de hedervärda Oscarsstatyetterna delats ut till 

personer som under det gångna året utmärkt sig i filmbranschen. Organisationen bakom 

galan, Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), påpekar själv att målet 

med galan är att starta en diskussion och uppmärksamma konsten samt vetenskapen 

bakom de bästa rörliga bilder vilka gjort sig utmärkta under året. Sedan 1953 har galan 

tv-sänts och kommit att bli en av världens största tillställningar - med livesändningar av 

galan i fler än 200 länder världen över (The Oscars, 2017). 

 

I USA ägs rättigheterna för livesändningen av American Broadcasting Company 

(ABC). Det företag som, förutom själva galan, även sänder Oscars Red Carpet Live 

som en slags uppvärmning inför själva prisutdelningen. Med reportrar på plats på röda 

mattan tas här pulsen på galans gäster och årets nominerade, allt för att ge tittarna en 

större inblick i vad som sker denna stjärnspäckade kväll. Tv-kanalen är även den enda i 

sitt slag som faktiskt sänder live från röda mattan, även om andra aktörer finns på plats 

(The Oscars, 2017). 

 

1.7  Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna uppsats är att granska skillnaderna mellan män och kvinnor inom 

nöjesjournalistik, men även sociala mediers relation till denna typ av journalistik. 
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Studien har en fast utgångspunkt i #Askhermore och dess spridning i sociala medier. 

Sedan 2014 har denna hashtag cirkulerat i sociala medier med en grundvision om att 

förändra vilka frågor som ställs till kvinnor i röda mattan-sammanhang. Vår vision är 

därmed att, sett ur ett genusperspektiv, finna märkbara skillnader i rapporteringen från 

röda mattan åren före och efter lanseringen av denna kampanj i sociala medier. Detta 

genom att granska intervjuer gjorda på röda mattan genom en kritisk diskursanalys, i ett 

försök att återfinna medhavda stereotyper och tankegångar kring kön och genus. Sett till 

detta har vi dessutom valt att under vår granskning även lägga fokus på hur intervjuerna 

filmas. Därmed är vår huvudfrågeställning följande:  

 

•   Hur ser jämställdheten ut, sett till frågor ställda i intervjusammanhang, på 

Oscarsgalans röda matta? 

 

För att besvara vår huvudfrågeställning utgår vi från följande underfrågor:  

 

1.   Hur intervjuas kvinnor respektive män på Oscargalans röda matta? 

1 b) Går det att finna synligt stereotypiska frågor ställda till de olika könen? 

 

2.   Hur har #Askhermore påverkat vilka frågor som ställs till kvinnor respektive 

män? 

2 b) Återfinns några skillnader åren före jämfört med åren efter hashtaggens 

uppkomst? Isåfall vilka? 

 

3.   Vilka kameravinklar och bildutsnitt används under intervjutillfällena?  

3 b) Återfinns några skillnader i bildutsnitt och kameravinklar kopplat till vilket 

kön den som intervjuas är av?  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska perspektiv vi kommer att 

tillämpa vår forskning. Detta genom att presentera samt ge en konkret överblick kring 

vilka dessa teorier är, men även genom att vidare redovisa på vilket sätt dessa teorier 

kommer att användas i arbetet med vår studie.  

 

2.1 Genusteori 
Det finns många olika definitioner av begreppet genus. I vår uppsats ligger fokus på 

Hammarlin och Jarlbros tolkning av begreppet. I Kvinnor och män i offentlighetens ljus 

(2014) understryker de att begreppet inte bör förväxlas med benämningen kön som är 

biologiskt kopplat. Genus bygger snarare vidare på benämningen kön och står för “det 

sociala könet”. Enligt Gayle Rubin (1975), som anses vara den som lanserade 

begreppen kön samt genus, finns det alltid någonting i samhället som har med kön att 

göra, men inte biologiskt sett utan sett till sociala relationer. Detta innebär en kulturell 

tolkning av de biologiska könsskillnaderna vilka porträtteras i medier. Således innefattar 

genus även sociala faktorer utöver det biologiska.  

 

Yvonne Hirdman, genusforskare och professor i kvinnohistoria, poängterar även att den 

syn vi har på kön är något vi föds in i och inget vi kan välja att ta avstånd från 

(Josefson, 2005). Medan kön är medfött är genus ett system som håller de två könen isär 

från varandra. Detta med hjälp av redan färdigställda definitioner av vad det innebär att 

vara man respektive kvinna, vilket är något som varje individ blir lärd att applicera i 

tidig ålder. Som barn exponeras vi till vad som är manligt och kvinnligt och förväntas, 

av vana, att hålla de två könen isär genom att finna vad som skiljer de två åt. Ett 

exempel som tydligt visar på detta är utformandet av barnleksaker; pojkar och flickor 

får olika leksaker att använda och leka med under sin barndom. Detta är något som 

tränar upp olika förmågor hos könen då leksakerna ser olika ut och används på olika sätt 

(Josefson, 2005). På samma vis skulle olika typer av frågor, till två olika kön, kunna 

tolkas som någonting som skiljer olika könskategorier åt från varandra.  
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Enligt Hirdmans forskning värderas de manliga egenskaperna betydligt högre än de 

kvinnliga och det föredras att uppmärksamma det manliga över det kvinnliga.  

Detta då kvinnor sedan länge har “ansetts vara känslostyrda, svaga, och orena” 

(Josefson, 2005:17).  I dagens samhälle förväntas kvinnan även ta mindre plats i 

sammanhang, vara tilltalande rent fysiskt – gärna till en mans tycke. Hirdman 

poängterar även att isärhållandet ser olika ut beroende på yrkesmiljö. Skillnaderna 

mellan de två könen sker i olika grader beroende på omständigheter vilka äger rum 

inom en särskild arbetsmiljö. Därav är vi medvetna om att resultatet som denna studie 

uppnår enbart kan appliceras på sammanhanget vi väljer att granska. Denna tolkning av 

genus ger större rum åt analys då begreppet inkluderar det abstrakta (sociala faktorer) 

såväl som det konkreta (biologiska aspekten). Därav har vi valt att applicera denna på 

vår uppsats, då vår huvudsakliga poäng med denna studien är att detektera olikheter i 

skildrandet av män och kvinnor som samtliga befinner sig på samma plats under samma 

premisser. 

 

2.1.1 Kvinnor och män(niskor) 

I “Väntan på vadå? Teaterförbundets guide till jämställdhet” (2007) skriver Hermele 

om kvinnor som en minoritetsgrupp i offentlighetens ljus. Trots att dessa rent numerärt 

inte är minoriteter kan dessa upplevas som underlägsna i medier. Dels kan 

minoritetsgruppen uppleva en så kallad synlighet vilket innebär att de får betydligt 

större uppmärksamhet för att de är kvinnor än vad männen får för att de är män. De 

upplever även en så kallad polarisering vilket innebär att de dras över en kam och 

generaliseras utifrån förutfattade meningar om hur en kvinna bör behandlas. Med andra 

ord skapas ett mönster för vilka frågor som ställs till kvinnor – ett mönster som sedan 

appliceras i situationer där kvinnor intervjuas.  

 

I mediesammanhang ses mannen således som människa medan kvinnan ses som kvinna. 

Mannen blir normen medan kvinnan får den avvikande rollen (Hermele, 2007). Detta är 

något vår studie kommer att se närmare på då den granskar synligheten samt 

polariseringen, som vi väljer att likna vid stereotypisering, på närmare håll i vår analys. 

Vi kommer att granska måttet på ytlighet i varje fråga. Om ytliga frågor förekommer är 

det en indikation på att mannen respektive kvinnan objektifieras och behandlas på ett 

särskilt sätt på grund av kön. 
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2.2 Stereotypisering 

Stereotypisering verkar likt ett sätt att bryta ned en individ till ett fåtal essentiella 

karaktärsdrag. Enligt Hall (2013) greppar dessa stereotyper tag i de mest enkla, 

intensiva, minnesvärda och vitt välkända karaktärsdrag och därefter reducera ned allt en 

person är till enbart dessa drag. Stereotypisering reducerar, neutraliserar och suddar ut 

eventuella avvikande egenskaper i samhället. Genom stereotyper tilldelas en grupp av 

individer samma egenskaper som varandra även om verkligheten egentligen är en helt 

annan. Istället för att skapa en egen uppfattning kring hur en individ är som person och 

utgå från deras karaktärsdrag hamnar personer per automatik i ett förutbestämt fack 

(Hall, 2013). Ett exempel på detta är stereotypiseringen av vad det innebär att vara 

kvinna. Sett till stereotypiska antaganden ska kvinnor vara måna om sitt utseende och 

inte ha karriärsinriktade ambitioner.  

 

I dagens samhälle finns många förutfattade meningar om specifika människogrupper, 

någonting som människan oftast föds in i att anamma och uppfatta. Genom 

stereotypisering skapas dessa förutbestämda antaganden och tillåts att leva vidare i 

generationer. I vår studie kommer vi granska hur reportern förhåller sig till stereotyper 

och om de frågor som ställs bär på en underliggande stereotypisk kärna. Vi kommer 

närmare undersöka huruvida kvinnor ställs vissa specifika typer av frågor, enbart 

beroende på deras könstillhörighet och de stereotyper som kopplas till denna. 

 

Stereotyper tenderar att te sig som allra starkast i miljöer där det finns stora 

maktskillnader. Att så är fallet har för oss gjort att stereotypisering kommer att vara 

användbart i vår analys av jämställdheten på röda mattan. Vår inställning är att de 

 frågor som ställs till män gentemot kvinnor konstrueras utifrån rådande stereotyper 

kring de bägge könen. Detta styrs dessutom av rådande maktskillnader, vilka i detta fall 

innehas av manliga skådespelare och filmskapare. Dessa maktskillnader spelar oftast till 

de som anses annorlundas nackdel (Hall, 2013). Makt kan låta som ett väldigt laddat 

ord, men det behöver inte alltid innefatta en maktgalen ledare i ett krigsdrabbat land 

eller dylikt. Makt kan även innehas lingvistiskt eller som i vår undersökning av ett 

dominant genus. Att som kvinna stå upp mot de maktstrukturer som redan finns i 

samhället och inom filmbranschen är ett försök att förändra rådande stereotyper. Då det 
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de kvinnliga skådespelare gjort genom att engagera sig i #Askhermore är att utmana de 

förutbestämda maktordningar som finns i samhället. När de stereotyper som omvärlden 

förut blivit blind av och inte längre ser kommer upp till ytan i och med detta projekt 

hotas plötsligt dessa maktordningar. Med vår analys hoppas vi nu kunna hitta bevis för 

hur maktordningar tidigare styrt vad kvinnliga galagäster tillfrågats under röda mattan-

segment.  

 

Det råder hos oss en medvetenhet om att stereotypisering som utgångspunkt har en 

särskilt avvikande faktor.  Genom att applicera denna teori förenklar vi vår verklighet då 

vi stereotypiserar. Det finns alltid en risk med att göra detta. Först och främst därför att 

verkligheten är en tämligen komplex realitet, där var och en är en unik individ. Att 

granska vårt empiriska material med stereotypisering i åtanke gör att vi suddar ut 

eventuella marginaler som skiljer människor åt – vilket i slutändan påverkar vårt resultat 

(Fagerström & Nilson, 2008). Hursomhelst är vi måna om att faktorerna vi bortser ifrån 

inte är avgörande i vår genusfråga. Vi kommer att granska den underliggande tonen i 

intervjuer som kan skilja män och kvinnor åt och då snarare undersöka gemensamma 

som går att finna i flera intervjuer - och som således kan kategoriseras som stereotyper.  

 

2.3 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett mångsidigt begrepp som enkelt kan beskrivas utifrån hur det 

används inom kartografin. Inom framställandet av kartor innebär intersektion 

skärningspunkten mellan en breddgrad och en meridian, vilket således blir den punkt 

som tillåter att en exakt plats kan identifieras (Molina, 2016). I dagens forskning kring 

samhällsvetenskap och humaniora härstammar detta begrepp från den postkoloniala 

feminismen. Inom vilken den syftar åt att finna skärningspunkterna mellan olika 

maktstrukturer samt vilken roll dessa spelar i formationen av makten.  

 

Genom användandet av intersektionalitet som teori kan maktrelationer granskas i 

förhållande till hur en person identifierar sig. Kleberg och Hirdman skriver i Mediers 

känsla för kön (2015) om hur intersektionalitet kan ses som ett angreppssätt vid 

undersökandet kring hur individer i förhållande till sin könstillhörighet, sin härkomst, 

ålder eller klasstillhörighet kan skapa sig en social maktposition. I vårt fall kommer 

intersektionaliteten att användas för att närmare studera genusfrågan och vilka 

maktpositioner som tilldelas respektive kön.  
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Inom den feministiska forskningen har intersektionalitet utnyttjats för att komma till 

klarhet med vilka skillnader som finns i hur olika människor uppfattar sitt eget kön 

(Kleberg & Hirdman, 2015). Även här kan vad det innebär att vara en kvinna appliceras 

på vår studie. Det intersektionalistiska tänket kan påverka de som titulerar sig själv som 

kvinnor till att agera och vara på ett specifikt vis. I en undersökning gjord av Kleberg 

och Hirdman lyfts tydliga exempel fram på hur intersektionaliteten bryter ned vad det 

innebär att vara kvinna. Där har de båda valt att studera två av årets viktigaste 

nyhetshändelser; Konungens födelsedagsfirande och det socialdemokratiska firandet av 

första maj. I vilket båda händelserna i största mån fokuserar på att uppvisa samhällets 

mest ansedda och mäktiga kön - mannen.  

          
“Om vi istället studerar uppslaget utifrån kön, kan vi konstatera att båda huvudpersonerna är 

män, och att deras ledande ställning betonas och bekräf- tas av de kvinnor som befinner sig i 

deras bakgrund. Kungen höjer sig rent fysiskt över de övriga familjemedlemmarna – han syns i 

halvfigur, de andras huvuden syns nätt och jämnt över kanten på balkongen. Prinsessorna är 

delvis skymda bakom kungen, drottningen står lite avsides och ser bokstavligen upp på sin man. 

I bildens centrum finns prinsen, som blickar ut över (de osynliga) folkmassorna. De två kungliga 

männen är alltså båda centrerade, den ene genom upphöjning, den andre genom bildsymmetri” 

(Kleberg & Hirdman, 2015:38).  
     

Irene Molina skriver i En introduktion till genusvetenskapliga begrepp (2016) att det 

krävs att någon som studerar ett problem som intersektionalistiskt redan i förväg kan 

föreställa sig resultaten och formulera sina frågor och analyser. Det är med andra ord 

inte tillräckligt att enbart analysera könsperspektivet separat från ras eller klass för att 

därefter addera de ytterligare variablerna. I en intersektionell studie finns inga korrekta 

riktlinjer att utgå efter. Istället utgår en intersektionell feministisk analys från att 

komplext granska hur sociala relationer och då framförallt maktrelationer produceras 

och reproduceras i vårt samhälle. Det är den analys och den kritik som kommer utifrån 

detta som är målet med denna typ av forskning (Molina, 2016).  

 

En analys av intersektionalitet anses vara väldigt komplex, någonting som Kleberg och 

Hirdman (2015) menar kan medföra vissa problem. Detta då den ofta innehåller flera 

olika underkategorier som löper över och samtidigt även bygger på varandra. Dessa 

underkategorier kan exempelvis vara ålder, klass eller etnicitet. Att denna teori anses 

som komplex innebär dock även att den arbetar för att granska sambanden mellan de 
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olika kategorierna, vilket gör den oerhört användbar för vårt tilltänkta syfte. Enligt 

Molina finns det två olika inriktningar att utgå från inom den intersektionella 

forskningen. Varav den första av dessa bygger på just denna komplexitet: 

    
Det finns grovt sett två olika inriktningar inom intersektionalitetsforskningen. Den ena sätter 

fokus på identitet och undersöker vad det innebär för en individ att tillhöra flera olika kategorier 

samtidigt. [...] Inom den andra inriktningen ligger fokus snarare på de system som skapar 

maktordningarna – sexism, rasism och kapitalismens klassförtryck. Den politiska sprängkraften 

hos intersektionalitet förstådd på detta senaste sätt består i att den utmanar de maktordningar 

som finns i samhället, både strukturellt och i vardagen. Forskningen och debatten om 

intersektionalitet blir en politisk kraft om den lyckas avslöja och skapa debatt kring multipel 

diskriminering (Molina, 2016:36). 
 

Vi har därför valt att lägga vårt fokus på den andra av dessa båda inriktningar. Detta för 

att minska risken att hamna i en situation där användandet av intersektionalitet vid vår 

analys gör situationen allt för komplex. Då vår vision för resultatet med denna uppgift 

är att finna bevis för en maktordning som spelar till ett av könens fördel på röda mattan 

anser vi dessutom att den andra inriktningen är bättre lämpad för ändamålet. 

Intersektionalitet kommer i vårt arbete att användas för att upptäcka på vilket sätt 

maktordningen inom Hollywood påverkar framställningen av genus på röda mattan. 

Genom detta vill vi nå klarhet i vilket som är det dominanta könet inom nöjesbranschen 

och hur detta isåfall uttrycks. 

 

2.4 Kritisk diskursteori  
Kritisk diskursteori har sin grund i filosofen Foucaults (1993) synsätt på språket och 

dess enorma makt. Han menar på att val av ord påverkar uppfattningen och tolkningen 

av vår omgivning. Med andra ord skildrar inte språket vår verklighet utan är snarare 

med och formar denna. Den förståelse vi har av världen bygger således på det 

diskursiva (Bergström & Boréus, 2005). Diskurser skiljer människor åt beroende på 

vilket synsätt de har och sätter gränser mellan människor av olika perceptioner (olika 

sätt att tänka och handla på).  

 

I och med att vårt arbete granskar maktförhållanden anser vi kritisk diskursanalys vara 

lämplig som teori och metod. Detta då vi kommer att granska diskurser för kvinnor 

respektive män samt ingenmanslandet mellan de två. Något som utgörs av diskurser och 
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avgör potentiella likheter respektive skillnader. Bergström & Boréus (2005) nämner 

även i Textens mening och makt hur diskursanalys väldigt ofta förekommer inom 

forskning om makt och identitet i ett liknande syfte. Vårt syfte är att granska om 

maktpositioner, såsom nedvärderande av ett kön, påverkar frågeställningarna på röda 

mattan. Genom att kolla på dessa maktställningar vill vi använda diskurser för att ta 

reda på om det finns underliggande idéer och föreställningar som påverkar vilka frågor 

som ställs beroende på genus. Vidare kommer vi i metoddelen av denna uppsats att 

berätta på vilket sätt vi kommer att använda oss av kritisk diskursanalys, enligt 

Faircloughs tredimensionella modell, för att utföra vår analys av de intervjuer som 

genomförs på Oscarsgalans röda matta.  

 

Kritisk diskursanalys kan tillföra en nivå komplexitet då olika diskurser innebär olika 

sätt att se sin omgivning på. Vad som är rätt respektive fel går således enbart att fastslå 

inom en särskild diskurs och resultatet man får går inte att generalisera. Detta då denna 

inte appliceras i alla diskurser. Bergström & Boréus (2005) belyser även den 

relativistiska problematiken, det vill säga problematiken av att sätta det i relation till 

något annat. Diskursanalysens fokus ligger på språket och hur denna används – övriga 

faktorer vill man helst inte inkludera. Genom att utesluta yttre faktorer som människor 

och/eller grupper av människor erhålls enbart den språkliga aspekten. Synen på 

människan som en fysisk individ av kött och blod faller bort. Givetvis betyder detta att 

människan inte analyseras i sin helhet, men det kommer inte att påverka denna studie. 

Vårt syfte är att bryta ner verkligheten och granska den underliggande 

kommunikationen – den av verbala inslag, men även kroppsspråk (Bergström & Boréus, 

2005). Den kritisk diskursanalysen hämmar således inte vårt syfte utan, tvärtom, gynnar 

denna genom att finnas till som hjälp och bryta ner det kommunikativa för ett mer 

konkret analysmaterial. 

 

2.5 Kommunikationsvetenskapliga perspektiv 

I takt med den blomstrande teknologiutveckling har mottagaren numera tillgång till 

flera medieplattformar på en och samma gång; allt från sociala medier till television och 

radio. Det förstnämnda, sociala medier, är ett av de nyare forum som – i takt med 

internets framgång – gett konsumenten större frihet att medverka och interagera med 

andra. Bland annat innefattas internetforum, bloggar och sociala nätverkstjänster. Att 

konsumenten för första gången kan agera som producent och skapa innehåll att dela 
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med andra är unikt för denna medieform. Denna form av kommunikation har resulterat i 

en bredare och allmän tillgänglighet för den vardagliga människan. Vem som helst, som 

har tillgång till någon teknisk apparat och kan koppla upp sig till sociala medier, kan 

skapa innehåll som är offentligt (Thurén, 2003). I och med de sociala mediernas intåg i 

samhället har även en form av underkategorisering av det som publicerats uppstått, så 

kallade hashtags.  

 

Hashtag är en symbol, #, som i mediesammanhang förvandlar ett ord till en länk när den 

skrivs framför ett önskat ord. När man klickar på länken finns allt innehåll som 

innefattar respektive hashtag samlat under en och samma kolumn. Hashtaggen kan 

användas av vem som helst genom sociala medier. Syftet tros vara att underlätta för 

konsumenten och samla all önskad information under en och samma länk (Lotsson, 

2014). 

 

Att hashtags genererar fler klick är bland annat bevisat av en forskning som 

marknadsförningsplattformen Buddy Media (2017) gjort. Forskningen innefattar en 

studie gjord på 320 twitterkonton drivna av världens största företag. I studien granskas 

företagens sätt att använda hashtags på, och kommer fram till att tweets med hashtag får 

överlag dubbelt så många klicks än de utan (Linchpinseo, 2017). 

 

I denna studie görs undersökningen på hashtags och vilket resultat detta ger på 

genusförhållandet inom nöjesjournalistiken. 

 

3 Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning som gjorts inom det 

område vi valt att fokusera vår studie inom. Denna tidigare forskning redogör för vilka 

skillnader som råder då det kommer till rapporteringen om män och kvinnor i 

maktpositioner samt vilka tolkningar som kan göras utifrån val av bildutsnitt och 

kameravinklar. 

 

3.1 Demokrati och genusrepresentation  

Att granska hur genusrepresentationen ser ut inom nöjesjournalistiken är oerhört viktigt, 

inte bara för journalistiken utan även för demokratin. I Kvinnor och män i 
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offentlighetens ljus (2014) påpekar Hammarlin och Jarlbro vikten av en jämställd 

genusrepresentation inom journalistiken. Vad som skildras offentligt blir en 

representation av vårt samhälle samt ett mönster för människan att sedan kunna 

applicera på sin vardag. Därmed påverkar en offentlig genusskildning medborgarens 

tillvägagångssätt, vilket i sin tur påverkar landets politiska struktur.  

 

I en demokrati eftersträvas jämställdhet där minoritets- såväl som majoritetsgrupper 

behandlas lika. Således är en jämn offentlig genusrepresentation oerhört viktig för en 

välfungerande demokrati. Vad som offentliggörs formar människans åsikter och sätt att 

se på saker till en viss grad. Därav är jämställdheten mellan kvinnor respektive män 

något som ständigt granskas och forskas kring.  

 

Denna uppsats har sin grund i detta synsätt då den likaså betonar vikten av 

 genusforskning inom nöjesjournalistik som i sin tur speglar samhällets jämställdhet 

rörande genusfrågan.    

 

3.2 Kvinnor i medierapporteringen  
När Gunilla Jarlbro (2006) granskade två olika intervjuer, med en kvinna och en man, 

från samma nummer av den svenska populärkulturella tidningen Veckorevyn fann hon 

stora skillnader. I intervjun med den internationellt kända kvinnan skrivs det om hennes 

hemliga tatueringar, retuschering och hennes sexuella relationer. Medan intervjun med 

den manliga celebriteten istället fokuserar på hans karriär snarare än hans utseende eller 

andra mer privata ämnen.  

 

Denna typ av vanemässiga journalistik, där kvinnor gärna avspeglas efter deras 

privatliv, är en del av vad Ganetz (2004) kallar för genusslentrian. Att på detta 

slentrianmässiga sätt skildra genus är någonting som oftast görs omedvetet av både 

kvinnor och män. Med andra ord är detta omedvetna och oreflekterade skildringar av 

vad som är manligt och kvinnligt. Genusslentrian som begrepp verkar på ett brett sätt 

och är reproducerande av genusnormer i många olika situationer. Denna så kallade 

genusslentrian gör att mediekonsumenter kan bli blinda för de tillskrivna stereotyperna 

då de möts av detta så ofta. Konsumenterna orkar med andra ord inte längre reagera på 

stereotypiseringen, men den är fortfarande ständigt närvarande i medierna.  
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Gunilla Jarlbro (2006) menar att samhället genom detta handlade omedvetet och 

medvetet bidrar till upprätthållandet av dessa föreställningar om vad som anses manligt 

och kvinnligt. Föreställningar i stil med att alla kvinnor har ett intresse för smink och 

kläder, medan männen istället intresserar sig för idrott och bilar. Jarlbro förklarar även 

vidare att denna genusslentrian grundar sig att män såväl som kvinnor utövar denna typ 

av fördomar då saker alltid setts på detta viset. Dessa vanemässiga föreställningar 

rörande vad som ses som kvinnligt och vad som anses manligt reproduceras således fritt 

i media - utan att någon längre reagerar på det (Jarlbro, 2006). När The Representation 

Project under 2014 lanserade sin hashtag Ask her more uppmärksammades denna 

genusslentrian som merparten av konsumenterna förut varit blinda för. Att det funnits 

en genusslentrian på röda mattan är således någonting vi redan i förväg är medvetna om. 

Baserat på denna vetskap har vi därför valt att applicera detta begrepp på vår studie. 

Eftersom att vi vet att denna genusslentrian varit det som bidragit till uppropet vill även 

vi granska hur denna gör sig synlig. Samt på vilket sätt denna genusslentrian faktiskt 

påverkar och styr röda mattan-rapporteringen, intervjuerna från denna och 

maktordningen i nöjesbranschen.  

 

3.3 Visuell kommunikation & bildanalys  
Att en bild säger mer än tusen ord är inte taget ur luften. När man granskar en rörlig bild 

är det viktigt att tänka på semiotiken – det vill säga den visuella kommunikationen. 

Bilder fungerar som ett kommunikationssätt där mottagaren tolkar och skapar intryck. 

Således förmedlar det visuella ett budskap i sig, utöver det textliga innehållet. Enligt 

Berefelt (1992) påverkas vi av alla bilder vi ser omedvetet eftersom att vi vittnar någon 

form av bild varje sekund. Bildspråk är det primära som människan lärt sig innan tal- 

och skriftspråk, och sitter därmed i ryggmärgen på henne. 

 

De som arbetar bakom kameran har i syfte att locka mottagaren till sitt innehåll genom 

att koda vad som attraherar och lockar visuellt. Detta för att människan lättare kan 

orientera och kategorisera information som är tillfredsställande (Bergström, 2001). För 

oss är det viktigt att inkludera den visuella aspekten då denna kan skildra ett budskap 

och bidra till mottagarens intryck. Genom att analysera både det visuella och textliga 

täcker vi det innehållsmässiga som framförs genom dialog men även det visuella som 

likaså tilltalar och påverkar mottagaren. Vi kommer närmare bestämt granska hur 

kameran förhåller sig till de olika intervjupersoner. Sett till detta kommer vi i vår 
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granskning applicera semiotisk bildanalys på intervjusegmenten. Detta i ett försöka att 

upptäcka ytterligare skillnader i representationen av män och kvinnor inom 

nöjesvärlden. 

 

Den semiotiska bildanalysen vi gör i denna studie kommer inte gå in på djupet. Vi 

kommer inte att analysera bildkomposition, det vill säga hur bilden är uppdelad och 

konstruerad. Vi är enbart intresserade av det helhetsintryck som det visuella skildrar. 

Därav har vi valt att granska hur kameran förhåller sig till motivet samt vilka rörelser 

denna gör. I denna studie kommer kamerarörelserna att analyseras i förhållande till 

genus. Hur kameran rör sig när en intervjuperson är av kvinnligt kön respektive manligt 

kön. Det som vi anser vara utmärkande och som framför ett visuellt budskap kommer vi 

att använda oss av i vår analys.  

 

4 Metod och material 
Under detta kapitel redovisar vi det empiriska material som ligger till grund för vår 

utförda studie. I samband med denna redogörelse förklarar vi även närmare hur och på 

vilket sätt vi utfört vår granskning och analys samt vad som kunde ha gjorts för att nå ett 

annorlunda resultat. 

  

4.1 Tillvägagångssätt 

Till vår analys valde vi att granska den rapportering som årligen görs från Oscarsgalans 

röda matta. Under denna rapportering intervjuas skådespelare och övriga galagäster som 

finns på plats under tillställningen. Vår tanke var att granska de diskurser som finns 

dolda i och påverkar valet av intervjufrågorna. Sett till detta bestämde vi oss för att  i 

denna uppsats använda oss av kritisk diskursanalys som diskursteori. Detta då vårt syfte 

var att granska vilka förutfattade meningar som återfinns i frågor som ställs till kvinnor 

och män på röda mattan.  

 

Inför denna analys framställde vi ett frågeschema, som vi närmare presenterat i ett 

senare stycke av detta kapitel, utifrån vilket vi sedan kom att kunna identifiera 

skillnader och likheter i intervjuer med olika skådespelare. Utifrån detta frågeschema 

valde vi därefter i vår analys att diskutera vad som påverkar eventuella skillnader. Detta 

utifrån vårt tidigare redovisade val av teorier.   



  
 

17 

4.2 Urval av analysmaterial 
Vår analys byggde på ABCs röda mattan-sändningar från 2011, 2013, 2015 och 2016. 

Det hopp som skedde mellan 2011 och 2013 berodde på det faktum att sändningen från 

2012 ej funnits tillgänglig för granskning. Ett val som enligt oss inte påverkade 

slutresultatet för denna studie, då det istället valda året fortfarande föll inom den 

tidsperiod vi avsåg att granska.  

 

Inför studien valde vi att begränsa den andel av intervjuer som granskats från 

rapporteringen. Detta då vi gjorde en kvalitativ studie och ville därmed fokusera på att 

finna olikheter i de frågor som ställdes i intervjusammanhang. Eftersom att studien i sig 

redan var oerhört tidskrävande skulle det innebära risk för en bristfällig granskning om 

desto mer material behövde analyseras under samma tidsförlopp. Därmed låg vårt fokus 

på att granska de intervjuer som gjordes med de skådespelare som nominerades i 

kategorierna för årets kvinnliga och manliga huvudroll samt årets kvinnliga och manliga 

biroll. Detta för att minska andelen irrelevanta intervjuer, men även för att förenkla 

arbetsprocessen för oss själva. De intervjuer som valdes bort kom dock fortfarande att 

redovisas i vår studie. Detta under kategoriseringen “bortvalda intervjuer”. Således 

gjordes ett strategiskt urval gällande vilka intervjuer vi valde att analysera och vilka vi 

valde att bortse från.  

 

I valet av analysmaterial bortsåg vi även från 2014 års rapportering. Detta då 2014 

markerade startåret för The Representation Projects #Askhermore. Engagemanget hade 

därmed inte en chans att nå sin fulla potential. Med detta i åtanke observerades de 

övriga åren och jämfördes därefter med varandra i hopp om att finna en förändring i 

rapporteringen efter #Askhermores spridning i sociala medier. Således bygger denna 

uppsats även på en longitudinell komparativ studie.  

 

Sett till källan för vårt analysmaterial valde vi enbart att fokusera på ABCs rapportering 

från mattan. Detta då Oscarsgalan sedan 1976 tv-sänds av ABC och deras röda mattan-

rapportering därmed kan anses som Oscarsgalans officiella. Det finns ett flertal övriga 

medieaktörer på marknaden som årligen gör samma typ av rapportering. Vi fann dock 

ABCs rapportering som den bästa lämpade i vårt syfte. Detta då den borde anses som 

seriösare och ha en annan inriktning än att bara agera som en sorts kanal för nöjes- och 
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skvallerjournalistik. Speciellt med tanke på det faktum att aktörerna bakom Oscarsgalan 

själva valde att skriva kontrakt med ABC rörande tv-rättigheterna för tillställningen.  

 

4.3 Empiriskt material 
Enligt de angivna kvalifikationerna för vårt urval blev de år av rapportering som 

granskades följande:  

 

Före:  2011, 2013  

Efter: 2015, 2016 

 

Vårt empiriska material bestod därmed av fyra röda mattan-sändningar, under vilka 

sammanlagt 120 intervjuer gjordes. Av dessa uppnådde 56 intervjuer kriterierna för våra 

avgränsningar och har således granskats för vår slutliga analys. Detta innebar ett bortfall 

på 64 intervjuer. Något vi inte ansåg påverka vår studie avsevärt, då vi enbart valde att 

se till intervjuer med nominerande inom kategorier vilka åtskiljde kvinnor och män. 

Resterande bortvalda kategorier sorterades inte utifrån kriterier rörande kön kopplat till 

prestation, något vi ansåg innebära en risk för ett övertag för ett specifikt kön i antal 

granskade intervjuer. Att inkludera dessa intervjuer hade därmed försvårat vår uppgift 

att detektera skillnader för manliga och kvinnliga intervjupersoner. Övriga intervjuer i 

sammanhanget innefattade dessutom sådana med skådespelare som inte nominerats till 

någon form av pris. Dessa intervjuer valde vi även att bortse från, då de inte kunde eller 

ens behövde behandla varken nomineringar eller prestationer.  

 

4.3.2 Frågeschema 
Inför denna granskning valde vi att, utifrån kritisk diskursanalys, konstruera ett 

frågeschema som vi följde genom vår analys. Detta för att i en högre utsträckning kunna 

säkerställa att vi båda granskade vårt tilldelade material under samma premisser. Denna 

metod var lämplig att nyttja då den lyfte de undermedvetna sociokulturella processer 

som låg till grund för hur en text, eller i detta fall frågor till en intervju, utformats 

(Berglez, 2010). Detta innebar således att vi kunde granska de intervjuer som utfördes 

på röda mattan och vilka underliggande diskurser som återfanns i frågorna. Med stöd 

från den tidigare presenterade genusteorin kunde vi dessutom urskilja om, och isåfall 

hur, könsnormer och stereotyper reproducerades på röda mattan.  
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Enligt Faircloughs tredimensionella modell, som Winther Jörgensen & Phillips (2000) 

presenterar genom ett diagram, är kärnan för en diskursanalys själva texten (i vårt fall 

den fysiska intervjun). Denna efterföljs därefter av textkonsumtion och textproduktion. 

Genom detta steg analyserades vilken underliggande diskurs som kontexten har formats 

och producerats utifrån. Genom att utgå från att försöka finna diskurser i produktionen 

av intervjuer och dess frågor kunde vi således finna eventuella underliggande diskurser. 

Sådana diskurser skulle i vårt fall vittna om huruvida den underliggande 

kommunikationen kring vad det innebär att vara man eller kvinna praktiserades vid 

intervjutillfällena. Här analyserades även mottagarnas tolkningar (då de konsumerar 

intervjuerna och dess frågor) för att klargöra den diskursiva praktikens olika faktorer.   

 

Slutligen, som det yttersta lagret i detta cirkeldiagram, ställdes den textuella och 

diskursiva nivån i samband med den sociala praktiken. Detta i hopp om att kunna 

besvara vilka sociala förhållanden som på något vis kan ha påverkat eller avspeglats i 

diskursens innehåll (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Genom att använda oss av 

Faircloughs modell, tillhörande den kritiska diskursanalysen, kunde vi således analysera 

olika förhållandet. Dels mellan intervjufrågor (text) och den underliggande budskapen i 

dessa (diskurs), men också vilken påverkan de hade på och av köns- och 

genusstereotyper. Detta samtidigt som vi på ett intersektionellt plan kunde komma till 

klarhet med hur framställningen av genus på röda mattan såg ut. 

 

Som en del av vår kritiska diskursanalys valde vi dessutom att analysera hur kameran 

rörde sig under intervjutillfällena, samt vilka bildutsnitt som användes under 

sändningarna. Utifrån frågan “Ur vilka vinklar filmas intervjuerna? Gör kameran några 

rörelser under intervjuerna? I så fall vilka?” kunde vi redovisa eventuella upptäckter i 

vår efterföljande analys. Detta då vi ansåg att det med hög sannolikhet skulle återfinnas 

skillnader, även sett till denna aspekten, i hur kvinnor och män porträtterades 

bildmässigt. Att finna dessa skillnader innebar dessutom att ett tydligare analysresultat 

kunde redovisas i slutändan.  

 

Utifrån den tredimensionella modellen konstruerade vi följande frågeschema som sedan 

kom att användas genomgående i vår analys:  

 



  
 

20 

1.   Vilken underliggande ton finns i frågorna som ställs på röda mattan? Hur kan 

frågorna kategoriseras (utseenderelaterade, karriärsinriktade, annan inriktning)?  

 

2.   Ur vilka vinklar filmas intervjuerna? Gör kameran några rörelser under 

intervjuerna? I så fall vilka? 

 

3.   Hur många frågor ställs till varje intervjuperson? Hur kan dessa kategoriseras?  

 

4.   Vilka skillnader finns i frågor som ställs till män respektive kvinnor? Finns det 

några märkbara tendenser? 

 

5.   Går det att hitta några avvikande reaktioner på frågorna som ställs under 

intervjuerna? Isåfall, vilka och hur ser dessa ut? 

 

6.   Hur inleds intervjuerna? Vilken är den första frågan som ställs? 

 

7.   Om intervjupersonen är i sällskap med person av motsatt kön. Hur ser 

uppdelning av frågor och val av ämnen för intervjun ut? 

 

8.   Finns det någon skillnad i frågorna som ställs beroende på hur betydande 

kategori den tillfrågade är nominerad i? (T ex. Får någon nominerad för en 

huvudroll djupare frågor än någon nominerad för en biroll?) 

 

9.   Övriga iakttagelser. 

 

4.4 Undersökningens reliabilitet och validitet 
En kvalitativ metod tillämpade tolkning av diskurs, vilket hjälpte oss att besvara syftet. 

Denna metod resulterade dock inte i konkreta siffror som kunde lyftas i resultatets 

reliabilitet. Den kvalitativa tolkningen var individuell och utgick från våra egna 

uppfattningar. Därav gick det inte att generalisera och sammanställa resultatet till en 

vetenskaplig slutsats (Eggeby & Söderberg, 1999). Trots detta tror vi starkt på valet av 

metod och lade stor fokus på att utförligt granska det empiriska materialet i strävan efter 

en hög validitet.  
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För att ytterligare öka granskningens reliabilitet utförde vi även interrealibilitetstester. 

Vi valde att dela upp de årliga intervjuerna på röda mattan mellan oss, men “bytte” 

intervjuer med varandra under analysens gång. Detta för att på ett klarare plan få en 

översikt i om vi båda två fann samma likheter och skillnader i vårt granskande. Speciellt 

då en hög reliabilitet i sig byggde på att en undersökning oberoende av vem som 

genomför den ska nå samma resultat. Eventuella fynd av sådan karaktär ökade 

reliabiliteten vidare för vår genomförda undersökning.  

 

4.5 Metodkritik 

Till denna analys valde vi att begränsa urvalet av empiriskt material. Vårt snäva urval 

av analysmaterial kunde möjligen ses som ett väldigt bortfall av potentiella upptäckter 

av skillnader. Enligt oss bidrog dock detta urval snarare till att konkretisera vad vi ville 

analysera. Förhoppningen med vårt urval var att tydligare finna skillnader i vilka frågor 

som ställs till kvinnor respektive män som samtliga är där under en och samma premiss 

- att de nominerats till ett pris för sin rollprestation. De prestationer vi valde att fokusera 

på är de som ansågs “tyngre” i galans sammanhang och som på det viset borde generera 

mer uppmärksamhet till de nominerade. På så vis hoppades vi på att enklare kunna finna 

avvikande bemötande och då även vidare kunna koppla det till våra tidigare nämnda 

teorier. Enligt oss skulle ett större urval möjligen kunna försämra våra chanser att finna 

specifika skillnader. Detta då inga andra kategorier än våra utvalda (bästa manliga 

respektive kvinnliga huvudroll- och biroll) var uppdelade utefter könsbenämning.  

 

Vi valde samtidigt att vara öppna för eventuella tillkommande intervjuer till vårt urval. 

Även om det inte var i vårt beräknande att granska hela röda mattan-rapporteringen 

valde vi att granska hela sändningarna och därmed även varenda intervju. Detta för att 

inte riskera att missa eventuella uttalanden och händelser som på något sätt kunde stärka 

eller agera motsägande vår tes. Därmed gjorde vi i vår slutliga analys ett specifikt 

undantag från vårt egentliga urval: Intervjun med Priyanka Chopra, 2016. Detta då den 

uppvisade tendenser till stereotypiska antaganden och bildutsnitt som gynnade våra 

antaganden om ett Hollywood-klimat med gammalmodiga föreställningar gällande 

genustillhörighet.  
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5 Resultat och analys 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de upptäckter vi gjort under vår 

granskning. Vår analys kommer att beröra den verbala kommunikationen och den 

visuella kommunikationen i intervjuerna. Under arbetet med vår analys har vi som 

forskare lagt märke till hur reporterns inledande fråga till intervjupersonen är av oerhörd 

väsentlighet. Detta då den första frågan banar väg för den fortsatta intervjun och 

avslöjar vilken grundinställning reportern bär med sig sedan innan. Utifrån detta har 

därmed ett av huvudfokusen legat på att upptäcka medhavda kunskaper, fördomar och 

tankar hos reportern, genom att analysera första frågan och det fortlöpande 

intervjuförloppet därefter.  

 

Då det främsta huvudfokuset ligger på den verbala kommunikationen ligger det 

nästkommande på den visuella kommunikationen – det vill säga valen av bildutsnitt och 

kamerarörelser. Detta är något som vi likaså anser vara väsentlig att granska, då den 

visuella kommunikationen i samma mån sätter tonen för vad som är väsentligt gällande 

en intervjuperson. En mer djupgående förklaring kommer nedan i vårt upplägg av 

resultat där uppdelningen sker i kapitel som avser hur detta framställs före respektive 

efter hashtaggens introduktion. 

 

5.1 Före #Askhermore  
I detta stycke kommer vi att redovisa för de upptäckter vi gjort under granskningen av 

2011 och 2013 års livesändningar från Oscarsgalans röda matta. Det som redovisas 

kommer att delas upp under två segment: De verbala upptäckter som gjorts samt de 

visuella fynd som återfunnits.  

  

5.1.1 Den verbala kommunikationen 

Den verbala kommunikationen skiljer sig inte markant åt mellan åren 2011 och 2013. 

Majoriteten av de kvinnor som intervjuas båda åren får ytliga frågor; avser inte frågorna 

utseende eller klädsel så handlar de om andra ytliga faktorer vilka inte är kopplade till 

karriär eller respektive film som kvinnorna är där för att representera. På Oscarsgalans 

öppningsceremonier målas kvinnan upp som den nervösa och osäkra som gärna 

gömmer sig bakom mannen, men som samtidigt är figuren som ska bära upp kläder och 
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stå för ceremonins yttre; det glittriga och glamourösa. Detta syns tydligt i en handfull av 

intervjuer från de båda åren: 

 
“Du var nominerad och gick röda mattan för The Frozen River förra året. Hur har den 

upplevelsen influerat vad du har på dig idag?”  

 

(Tim Gunn till Melissa Leo, Oscars Red Carpet Live, 2011). 
 

“Vi trodde att du skulle bli sen då han [hennes man] gör så att du bli sen en del har vi fått höra.”  

 

(Robin Roberts till Annette Benning, Oscars Red Carpet Live, 2011). 
 

“Hur mår du? Är du nervös?”  

 

(Lara Spencer till Naomi Watts, Oscars Red Carpet Live, 2013). 
 

Enligt Ganetz (2004) är genusslentrian någonting vanligt förekommande i en 

mediestyrd värld. Jarlbro (2006) fortsätter på samma spår och menar på att vi omedvetet 

och medvetet bidrar till att förstärka bilden av manligt respektive kvinnligt, detta genom 

att upprepa det som anses vara kvinnligt med kvinnor och manligt med män. Något som 

avslöjar genusslentrian på röda mattan är just valet av inledande frågor som reportrarna 

gör.    

 

5.1.1.1 Inledande frågor 

De tre exemplen ovan är inledande frågor från olika intervjuer gjorda på röda matten. I 

dessa går det tidigt att spåra en skillnad i vilka frågor som ställs till kvinnor gentemot 

män. Detta då ett upprepande mönster i val av frågor förekommer i intervjuer med 

kvinnor. I frågorna förekommer kopplingar till utseende, där det samtalas om ytliga 

attribut såsom klädval, kropp, hår och smycken. Oscarsgalans öppningsceremoni för 

2013 inleds hos reportern Kristin Chenoweth. Innan hennes första intervju för kvällen, 

som är med Jessica Chastain, väljer hon att poängtera hur hon personligen har bett om 

att få intervjua denna person som betyder så mycket för henne. Kort därefter ställs den 

första frågan: 

 



  
 

24 

“I dag prydde du omslaget på New York Times Style Section /.../ i fint blått. Vad var det som 

fick dig att ha på dig detta ikväll? För att du ser fantastisk ut [en gest med handen mot 

klänningen görs]”  

 

(Kristin Chenoweth till Jessica Chastain, Oscars Red Carpet Live, 2013). 
 

Chastain gästar galan för sin rollprestation i filmen Zero Dark Thirty. Trots detta 

diskuteras aldrig något rörande filmen eller kring hennes tidigare arbete och karriär. 

Chastain själv väljer att besvara den inledande frågan på följande sätt: 

 
“Tack så mycket. Du vet… allt handlar om “old Hollywood” för mig. Denna klänningen är 

Armani Privé och påminner mig så mycket om “Happy Birthday, Mr. President”  

 

(Jessica Chastain till Kristin Chenoweth, Oscars Red Carpet Live, 2013) 
 

Chastain syftar här på den födelsedagssång som Marilyn Monroe framförde under John 

F. Kennedys födelsedagsfirande i New York 1962. Framträdandet fick stor 

uppmärksamhet då många ansåg att hennes kläder var allt för åtsittande och avslöjande. 

Intervjun utmynnar i en rad av liknande frågor där reportern bland annat poängterar hur 

rödhåriga kvinnor aldrig bör bära rosa då de inte klär i denna färg, men att Chastain 

lyckas bära upp sin klänning detta till trots. Detta är ett exempel på intersektionaliteten 

som uppmärksammats inom den feministiska forskningen. Mer specifikt hur en individ 

uppfattar sitt kön och vilka ramar denna tycker att sitt kön ska förhålla sig inom. 

Hermele (2007) menar att det bildas en stereotypisering, en så kallad polarisering, där 

kvinnan generaliseras utifrån förutfattade meningar om hur hon bör behandlas. För 

reportern så faller det under normen att kommentera en kvinnas utseende.  

 

I detta fall har både Chastain och reportern en bild av vad som bör diskuteras och 

förväntar sig inga andra frågor. Det faller under normen för de båda att kommentera en 

kvinnas utseende då detta är själva polariseringen, även kallad stereotypiseringen. Detta 

syns tydligt på Chastains samarbetsvillighet då hon varken ifrågasätter eller förefaller 

upprörd av ämnet, men också då reportern inte ställer andra frågor utöver de 

utseenderelaterade. Reportern var tydlig med att nämna hur hon själv bett om att få 

intervjua Chastain, men väljer enbart att ägna tiden åt att samtala om klädval och 

utseende generellt.  
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Ett liknande exempel går att finna i en intervju gjord med Anne Hathaway från samma 

år. Återigen är det inte bara reportern som är påverkad av polariseringen och 

stereotypiseringen genom att välja att adaptera denna på ett omedvetet eller medvetet 

plan (Jarlbro, 2006). Även denna gång, likt situationen med Jessica Chastain,  verkar 

intervjupersonen van och bekväm i att inta den roll som skapats åt kvinnan; den nervösa 

och osäkra som gärna gömmer sig bakom mannen, men som samtidigt ska bära upp 

kläderna och representera ceremonins yttre; det glittriga och glamourösa. 

 
            Reporter: “Vad har du på dig? Vänd på dig!” 

Hathaway: “Ok, mamma brukar säga business här framme och party där bak” 
[Hathaway vänder sig om 360 grader] 
Reporter: “Vad vacker! Och berätta om dina smycken!” 
Hathaway: “Tiffany. Såklart! Jag är en New York-bo.” 
Reporter: “Och ditt hår växer ut perfekt!”  
(Hathaway klippte håret för sin roll i  Les Miserablés). 
Hathway: “Tack, det var en tuff dag. Jag var mer nervös inför viktminskningen som inte visade 

sig vara så svår. Men håret… herregud, jag var ett skakigt vrak.”  
Reporter: “ Men du ser så vacker ut nu.”  

 
(Dialog mellan Anne Hathaway och Kristin Chenoweth, Oscars Red Carpet Live, 2013.) 

 

Under samma års öppningsceremoni avslutas röda mattan-intervjuerna med en manlig 

intervjuperson. Denna intervju är uppbyggd på ett annorlunda sätt gentemot tidigare 

nämnda. Något som går att vittna om redan i den inledande frågan:  

 
“Jag är stolt över att få prata med Daniel Day Lewis. Hej Rebecca, [Lewis hustru] du ser 

jättevacker ut. Men tiden är kommen för dig, [min] herre. Jag vill säga tack för att du bringat en 

av våra käraste presidenter [Abraham Lincoln] tillbaka till liv; för mig, för mina barn, för alla att 

njuta av. Har Lincoln lämnat något avtryck på dig?”  

 

             (Lara Spencer till Daniel Day Lewis, Oscars Red Carpet Live, 2013). 
 

Intervjun med Daniel Day Lewis är en av djupare karaktär där hans karriär blir 

huvudämnet. Under intervjun ställs aldrig någon utseenderelaterad fråga eller övriga 

frågor som inte kan återkopplas till Lewis karriär. Det går även att återfinna den 

polarisering som sker då reportern förhåller sig till normen av att kommentera en 
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kvinnas utseende (Hermele, 2007). I intervjun känner reportern behovet av att ge en 

utseenderelaterad komplimang till hustrun i en opassande kontext. I övrigt kan man, 

enligt vår tolkning, tydligt utläsa vilken nivå en intervju med en manlig intervjuperson 

håller gentemot en intervju med en kvinnlig intervjuperson. Med nivå åsyftas inte att 

kvinnor får lättsamma frågor och männen endast frågor av seriösare och mer 

djupgående karaktär. Under de båda galorna sker intervjuer med manliga 

intervjupersoner vilka är lättsamma. Ett exempel kan hämtas ur en intervju med Bradley 

Cooper där följande fråga är den inledande: 

 
“Jag är ett stort fan av det sportlaget som din karaktär i filmen också är. Är du ett fan i verkliga 

livet med?”  

 

(Kristin Chenoweth till Bradley Cooper, Oscars Red Carpet Live, 2013). 
 

Till skillnad från intervjun med Hathaway är upplägget på den lättsamma frågan en 

annan. Denna frågan håller en tydlig koppling till filmen och karaktären som Cooper 

porträtterat och besöker galan som representant för, vilket gör att den får en 

professionell underton. En underton som inte går att återfinna i majoriteten av de 

kvinnliga nominanternas intervjuer.  

 
“Vi måste veta. Vi vet ju redan, men vi måste veta. Vad har du på dig?  

 

(Kristin Chenoweth till Jennifer Lawrence, Oscars Red Carpet Live, 2013). 
 

I exemplet ovan förklarar reportern hur den kan se vad intervjupersonen har på sig, men 

väljer ändå att ställa en fråga angående detta. Troligtvis har reportern sin inledande 

fråga förberedd sedan innan och denna är ytligt inriktad på utseende. I och med att den 

inledande frågan har en stor betydelse i hur intervjun kommer att fortskrida avslöjas här 

reporterns förmodade avsikt: att intervjun i grund och botten ska handla om Lawrences 

kläder och utseende. Detta bevisar hur det kvinnliga könet ska uppfattas och vilka 

förutfattade meningar reportern har gentemot en kvinnlig intervjuperson (Kleberg & 

Hirdman, 2015).  

 

Intervjun med Lawrence berör aldrig hennes skådespelarkarriär, nominering eller den 

film hennes rollprestation härstammar från. Den avslutas istället med en diskussion 
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kring hur lång Lawrence är och det gemensamma intresset för en reality-serie. Enligt 

Yyvonne Hirdman (Josefsson, 2005) förväntas en kvinna i dagens samhälle att ta 

mindre plats och se tilltalande ut och då helst till den grad att de faller i männens tycke. 

En form av inpräntat genustänk som redan gick att urtyda under Oscars Red Carpet Live 

2011. 

 
“Rollen du är nominerad för var inte direkt den mest glamourösa rollen, men du ser alldeles 

hänförande ut idag. Berätta för mig, vilken av dessa är mest lik den riktiga Jennifer?”  

 

(Maria Menounos till Jennifer Lawrence, Oscars Red Carpet Live, 2011). 
 

Denna fråga är den första som Jennifer Lawrence, nominerad till bästa kvinnliga 

huvudroll för sin insats i Winter’s Bone, blir ställd på Oscarsgalans röda matta 2011. 

Strax därefter panorerar kameran henne nerifrån och upp. Nu tillfrågas Lawrence om 

vilket av de två alternativen, den inte särskilt tilltalande rollfiguren och den attraktiva 

unga kvinnan framför reportern, som Lawrence identifierar sig med. Där användandet 

av den värdeladdade formuleringen “inte direkt den mest glamourösa rollen” redan i 

förväg vittnar om vilket alternativ hon borde välja. Allt för att inte gå mot den 

kvinnonorm som finns och förväntas upprätthållas i dagens samhälle (Josefson, 2005). 

Således kan man genom att enbart granska två intervjuer, gjorda med samma 

skådespelerska, med två år emellan urskilja att vad som anses relevant att fråga 

kvinnliga nominerade ligger konstant.  

 

5.1.1.2  Reporterns språkbruk 

Vårt syfte är inte att fokusera på enskilda individer i vår studie, detta då vi granskar 

helhetsbilden. Detta till trots har en specifik reporter särskilt utmärkt sig under 

ceremonin som ägde rum 2013 - och har därmed haft en stor påverkan på resultatet i vår 

granskning. Under 2013 utmärker sig en reporter vid namn Kristin Chenoweth, en i 

vanliga fall sångerska och musikalartist från USA. Majoriteten av de samtal på röda 

mattan som hon har med kvinnliga intervjupersoner involverar, likt många andra 

reportrars, utseenderelaterat prat. Hon kan likt många andra spendera hela intervjutiden 

på att tala om ytliga attribut med intervjupersonerna – i hennes fall intervjuerna med 

Anne Hathaway, Jennifer Lawrence och Jessica Chastain, vilka är nämnda ovan. Med 

detta sagt utmärker sig Chenoweth från de andra. Hon gör något som ingen annan 
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reporter gör under detta år. Hon själv väljer att inta den stereotypiska rollen som kvinna 

i sina intervjuer med manliga skådespelare.  

 
Chenoweth: “Tror du jag väger lika mycket som en Oscar eller mer?” 
[Hugh Jackman lyfter på Chenoweth] 
Jackman: “Mindre.” 
Chenoweth: “Mindre?! Åh. Du [Jackmans mor] har uppfostrat honom väl!” 

 

              (Dialog mellan Kristin Chenoweth, Hugh Jackman och hans mor, Oscars Red Carpet Live,         

2013). 

 

Frasen “Du har uppfostrat honom väl” signalerar att Chenoweth syftar på moderns, 

stereotypiskt tilltänkta, plats i samhället och att en sådan kommentar anses vara en 

komplimang då det tyder på att modern gjort ett bra jobb och lyckats med sin roll som 

kvinna i samhället. Detta samspelar med Jarlbros (2006) förklaring om att kvinnan helst 

ska ta sitt privatliv seriöst; ta hand om barnen och se till att de får en, vad som anses 

vara, bra uppväxt. En bra uppväxt uppnås då mannen passar in i den stereotypiska 

mansrollen eller då kvinnan passar in i den stereotypiska kvinnorollen.  

 

Ett annat liknande exempel sker i en intervju med Bradley Cooper där Chenoweth än en 

gång intar det stereotypiska antaganden av hur en kvinna ska vara. Enligt Hirdman 

(Josefson, 2005) har kvinnan ur en stereotypisk synvinkel alltid ansetts vara 

känslostyrd, svag och oren. Detta är en roll som Chenoweth intar i många intervjuer, 

inte minst sin intervju med Cooper, vare sig detta är medvetet eller omedvetet, inlärt 

eller enbart av vana. Kleberg & Hirdman (2015) antyder på att det även kan vara en 

intersektionalitet i maktrelationer där personen i fråga anser sin plats i samhället 

bestämmas utifrån maktposition. Denna maktposition kan i sin tur mycket väl vara 

kopplad till genus och illusionen om att kvinnan är underordnad mannen (Kleberg & 

Hirdman, 2015).   

 
Chenoweth: “Jag vet inte om du minns när vi träffades. Minns du hur vi träffades?” 
Cooper: “Ja, vi har träffats flera gånger. Vi träffades på Critics Choice Award.” 
Chenoweth: “Ja, jag kysste dig på munnen!” 
Cooper: “Ja, och detta är min mamma Gloria.” 
Chenoweth: “Hej trevligt att träffas. Jag måste fråga dig: Hur lång är du? För jag tror vi är lika 

långa… Jag måste ta av mig skorna för att se.” 
(Bradley Cooper hjälper henne att sätta på skon igen) 
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Chenoweth: “Vilken gentleman du är! Titta! Varje kvinna i USA får en hjärtattack just nu, 

inklusive jag!“ 

 

(Dialog mellan Kristin Chenoweth och Bradley Cooper, Oscars Red Carpet Live, 2013).  

 

Bradley Coopers gest och val av att presentera sin moder kan vara av ren instinkt, men 

mycket väl ett sätt för honom att vända på samtalets riktning och fly undan från det 

opassande ämnesvalet. Reportern väljer dessutom att tala med modern, dock inte om 

Bradley Coopers rollprestation eller vad han är där för att representera. Istället talas det 

om mått och längd de två emellan. Avslutningsvis skildras reporterns stereotypiska 

synsätt på kvinnor då denne väljer att nämna hur varje kvinna i landet bör känna efter att 

en attraherande man hjälper till. Detta är något som återigen går tillbaka till synen om 

att kvinnan anses vara svag och känslostyrd (Josefson, 2005). Något som Chenoweth 

öppet vokaliserar i många av sina intervjuer gjorda på röda mattan för Oscarsgalan år 

2013. 

 

5.1.2 Den visuella kommunikationen 

Under Oscarsgalans röda mattan-bevakningar 2011 och 2013 används liknande 

bildutsnitt och kamerarörelser. Samtliga intervjuer inleds med reportern och dess 

intervjuperson i bild. Därefter klipps det vanligtvis till en halvkroppsbild på 

intervjupersonen. Kameran tenderar även att röra sig en aning för att skapa mjukare 

övergångar då klipp görs mellan olika utsnitt eller då ordet ges till en annan reporter på 

röda mattan. 

 

5.1.2.1 Bildutsnitt och kamerarörelser 

Enligt Berefelt (1992) förmedlar bilder mer än vad ord kan uttrycka. Det vi ser lämnas 

omedvetet inpräntat och som följd blir det något vi bär med oss. Bilder utgör en stor del 

av människans livsuppfattning och förutfattade meningar. Med det sagt kan vi tidigt in 

på vår granskning se en skillnad i porträttering av en intervjuperson när det kommer till 

kön. I intervjusammanhang där kvinnliga skådespelare förekommer återfinns upprepade 

bildutsnitt och kamerarörelser – utsnitt och rörelser vilka inte förekommer i intervjuer 

med manliga skådespelare.  

 

2011 intervjuas fem av de tio kvinnliga nominerade på röda mattan. Av dessa används 

en särskilt markant kamerarörelse på tre av intervjuerna - en så kallad tilt där kameran 
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klipper från ett utsnitt till en kamera som har zoomat in på intervjupersonens nedre 

kroppsdel (exempelvis fötter eller knän). Kameran befinner sig i rörelse och panorerar 

från den nedre kroppsdelen sakta upp tills dess att intervjupersonens hela huvud syns i 

bild. Detta görs någorlunda sakta och under tiden som den kvinnliga skådespelaren 

talar. I de flesta fall sker detta samtidigt som hon berättar om vad hon har på sig. De två 

kvinnliga intervjupersoner som inte filmas med denna kameratilt är Natalie Portman och 

Annette Bening, båda nominerade för årets bästa huvudroll.  

 

2013 existerar “tilten” av kameran, som panorerar nerifrån och upp, ännu. Denna gång 

används denna kamerarörelse under intervjuer med tre kvinnliga nominerade. Dessa tre 

kvinnor intervjuas samtliga i egenskap av nominerade i kategorierna för bästa kvinnliga 

biroll respektive huvudroll. 

 

5.1.2.2 Jämförelse: manlig och kvinnlig intervjuperson  
För att kunna jämföra hur manliga respektive kvinnliga intervjupersoner skildras har 

fyra olika intervjuer valts ut för att analyseras och granskas närmare i detta avsnitt. 

Dessa intervjuer är: Hailey Steinfeldt och Mark Ruffalo (för 2011) samt Jessica 

Chastain och Bradley Cooper (för 2013). Dessa har valts då de är nominerade i 

motsvarande kategorier; Steinfeldt och Ruffalo för årets bästa biroll och Chastain och 

Cooper för årets bästa huvudroll.  

 

Hailey Steinfeldts intervju (2011) inleds med en helkroppsbild där reportern likaså är 

med i bild. När denne nämner hur lyckligt lottad Steinfeldt är som blivit nominerad 

ändras bildutsnittet. En kameratilt börjar nerifrån med en bild på Steinfeldts skor och 

fortsätter sakta i en riktning uppåt. I intervjun talar de aldrig om klädsel eller utseende, 

men ändå sker denna tilt. Således faller kamerarörelsen ur kontext då samtalet mellan de 

två handlar om vad som sker på röda mattan och spänningen bakom intervjupersonens 

nominering.  

 

När det kommer till Mark Ruffalos intervju (2011) sker inga markanta kamerarörelser. 

Intervjun inleds, som många andra, med en helkroppsbild som inkluderar reportern och 

intervjupersonen, samt bakgrunden med hetsen bland fotograferna på röda mattan. Det 

klipps mellan tre särskilda utsnitt under intervjun beroende på vem det är som talar. 

Talar reportern klipps det till en så kallad över axeln-bild där man filmar “bakom 
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ryggen” på reportern. Detta gör att man ser en bit av reporterns rygg och får en helbild 

på intervjupersonen. När Ruffalo talar klipper man till en närbild av honom. Ruffalos 

fru är också på plats som hans dejt och när hon tilltalas klipps det till en helkroppsbild 

av alla tre – det orginalutsnittet som intervjun även inleddes med.  

 

Bildutsnitten i Jessica Chastains intervju (2013) efterliknar de i Hailey Steinfeldts 

intervju (2011). En kameratilt förekommer i de båda intervjuerna, men till skillnad från 

Steinfeldts intervju tar man upp ämnet om vad Chastains har på sig. Vid ett tillfälle 

under intervjun påpekar reportern en detalj på Chastains klänning, vilket tillåter 

kameran att göra en halvkroppstilt uppåt (det vill säga en panorering från midjan och 

uppåt, detta med en inzoomad lins).  

 

Efter elva intervjuer intar Bradley Cooper (2013) röda mattan. Han möts av samma 

reporter som Chastain gjort denna kväll. Intervjun inleds med en helkroppsbild och 

klipper rätt så snabbt till en halvkroppsbild på Cooper och sin moder som är hans dejt 

för kvällen. Som tidigare nämnt, böjer sig Cooper ner vid ett tillfälle för att hjälpa 

reportern finna sin sko. Det förefaller sig, enligt vår tolkning, inte finnas någon 

förberedd kamera som kan fånga detta på bild. När incidenten med skon inträffar tiltas 

därmed kameran spontant, vilket leder till att en skakig halvtilt (från skorna och uppåt) 

visas, men det klipps snabbt till en helhetsbild igen. Till skillnad från de intervjuer 

gjorda med kvinnliga intervjupersoner finns här inte en enskild kamera som står 

förberedd på att göra en tilt.  

 

Enligt Bergström (2001) har bildproducenten, den som konstruerar det visuella, sin 

publik i åtanke. Den kommer att välja särskilda utsnitt och rörelser vilka den anser falla 

publiken i smaken. Hall (2013) fortsätter på samma spår och nämner hur kvinnor i 

medier ofta skildras på ett sätt som med syfte att falla mannen i smaken. Den ofta 

förekommande tilten sätter den kvinnliga intervjupersonen i en objektsposition, vilket 

tar fokus från vad som faktiskt sägs under intervjuns gång. I stället förblir ett fokus på 

det visuella. Detta är något som, med undantag för intervjun med Bradley Cooper, inte 

går att finna i intervjuer med manliga intervjupersoner. 
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5.2 Efter #Askhermore 
I detta stycke kommer vi att, i samma stuk som i stycket ovan, redovisa för de 

uppmärksammanden som gjorts under vår granskning av 2015 och 2016 års sändningar 

från Oscarsgalans röda matta. Även detta stycke innefattar delvis observationer gällande 

den verbala kommunikationen under intervjutillfällena, likväl som vad som 

kommunicerades ut visuellt under samma tillfällen.  

 

5.2.1 Den verbala kommunikationen 
Åren 2015 och 2016 har hashtaggen Askhermore under ett respektive två år varit 

närvarande i sociala medier. Att den under sitt första år kommit till produktionens 

kännedom tillkännages dessutom under sändningen. I ett mellansegment lyfts ett 

Instagram-inlägg fram, signerat skådespelerskan Reese Witherspoon, gällande 

hashtaggen och dess budskap. Något som leder till en efterföljande diskussion mellan 

två av sändningens reportrar på plats:  

 

 
Reese Witherspoon, (2015). 

 
Robin Roberts: “Ta en titt, Jess! En hashtag som trendar stort, #Askhermore. Reese Witherspoon 

postar detta på Instagram, där hon skriver att hashtaggen är menad att inspirera till kreativa 

frågor här på röda mattan.”  
 

(Robin Roberts, Oscars Red Carpet Live, 2015).  
 



  
 

33 

När Reese Witherspoon senare i sändningen intervjuas av samma reporter tas 

#Askhermore återigen upp. Detta i en intervju där Witherspoon ges utrymme att 

förklara vikten av detta upprop i sociala medier:  

 
Robin Roberts: “Hashtag Ask Her More!” 

 
Reese Witherspoon: “Du förstår, det här är en rörelse för att berätta att vi är mer än bara våra 

klänningar. [...] klänningarna är vackra och jag älskar de som skapar alla dessa kläder. Men det 

är en grupp om 44 nominerade detta året, Robin, som är kvinnor. Och vi är så lyckliga över att få 

vara här och prata om de jobb vi gjort! Det är tufft att vara en kvinna i Hollywood och i alla 

andra industrier. Därför är det viktigt för mig att prata med alla nominerade om allt hårt arbete 

de gjort!” 
 

 (Dialog mellan Robin Roberts och Reese Witherspoon, Oscars Red Carpet Live, 2015). 
 

Uppmärksammandet av #Askhermore till trots återfinns även här generella antaganden 

baserade på könstillhörighet. Däribland stereotypiska tendenser som detekteras främst 

under en intervju med Emma Stone från 2015. Hennes nominering för bästa kvinnliga 

huvudroll till trots får Stone inte en enda fråga rörande hennes rollprestation. 

Intervjutillfället inleds istället med att Lara Spencer ber Stone kommentera en 

“trafikstockning” av Hollywood-celebriteter som bildats bakom ryggen på de båda. 

Även om fokus nu bör ligga på Emma Stone fokuserar reportern istället på att poängtera 

att Clint Eastwood är en av de som befinner sig i denna samling av människor: 

 
Lara Spencer: “En trafikstockning med de största stjärnorna!” 

Emma Stone: “Det är som en trafikstockning av kända människor.”  
Lara Spencer: “Det är helt galet… Vill du berätta för Amerika vem som…”  

Emma Stone: “Tja, Clint Eastwood promenerade precis in. Och Bradley Cooper. Men, Clint 

Eastwood, han är som en vanlig människa.” 
Lara Spencer: “En vanlig, men väldigt attraktiv människa!”   

 
(Dialog mellan Lara Spencer och Emma Stone, Oscars Red Carpet, 2015).  

 

Här reproduceras en maktrelation, som enligt intersektionaliteten, uppvisar mannens 

upphöjda status över kvinnan (Molina, 2016). Även om det i grund och botten är en 

kvinnas stund läggs fokuset ändå på en mer välkänd man som enbart behöver synas i 

bakgrunden för att få uppmärksamheten. Att stereotypiska antaganden om vad det 
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innebär att vara kvinna appliceras under detta intervjutillfälle märks särskilt vid 

efterföljande fråga:  

 
“Så, blir du fortfarande nervös i detta stadiet av din karriär? Eller skulle du bara kunna gå fram 

och säga ‘Hej Clint [Eastwood]!’”  

 

(Lara Spencer till Emma Stone, Oscars Red Carpet Live 2015).  

 

Enligt Yvonne Hirdman (Josefsson, 2005) förväntas kvinnor utifrån deras 

genusidentifikation ta mindre plats i olika sammanhang. Ett sådant sammanhang är vad 

denna intervjun i och med tematiseringen blir. Där Emma Stone nu när Clint Eastwood 

gjort entré förväntas dra sig undan och istället viga sina uppmärksamhet åt honom. 

Hirdman menar även att kvinnan sedan länge klassats som det känslostyrda könet - en 

teori som förs vidare då Stone tillfrågas om just sina känslor. Intervjun handlar 

uteslutande om huruvida hon känner av en nervositet på röda mattan, även om hon varit 

en symbol i Hollywood under flertalet år, och då speciellt för att hon är runt så många 

andra storheter inom filmvärlden. Här nedgraderas Stone till de få essentiella dragen, 

det skeende som Hall (2013) beskriver kännetecknar hur någon stereotypiseras, och 

plötsligt är hon bara en kvinna. Hon är ynklig och känslostyrd, likt det normen vittnar 

om är grundegenskaperna för det kvinnliga könet.  

 

Hur kvinnan förväntas vara det känslostyrda könet (Josefson, 2005) blir även märkbart 

under ett intervjutillfälle med Benedict Cumberbatch under 2015. En intervju som efter 

artighetsfraser, en presentation av vilken film han nominerats för sin prestation i och en 

fråga om hur det var att ta sig till galan när det regnar, byter riktning:  

 
Lara Spencer: “Och hallå, det är ju smekmånadsfasen. Grattis!”  

Benedict Cumberbatch: “Åh, ja. Jag bär med mig solsken överallt dit jag går för stunden. Uhm, 

ja… Tack så mycket! Kan jag hälsa till några som jag vet kollar hemma i England?”   

 

(Dialog mellan Lara Spencer och Benedict Cumberbatch, Oscars Red Carpet Live, 2015).   
 

Reportern Lara Spencer för samtalet in på Cumberbatchs giftermål, någonting han 

genast omdirigerar intervjun från genom att hälsa hem till bekanta i England. Spencer 

gör därefter ytterligare ett försök att prata om skådespelarens familj och hans frus 

nyligen avslöjade graviditet, vilket även det snabbt omdirigeras av Cumberbatch. 
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Istället byter han självmant samtalsämne till den rollprestation han nu nominerats till en 

Oscar för. Med detta ämnesbyte och sin blotta reaktion visar Cumberbatch tydligt upp 

att denna typ av frågor och ämnesval inte är några han är van vid. Han är en man och 

ska således enbart ställas frågor utifrån det som stereotypiskt sett anses vara manligt.  

 

5.2.2 Medhavda stereotyper i intervjusammanhang 

Även åren efter hashtaggen Askhermore uppmärksammas, som tidigare nämnt, 

tendenser till stereotypiska antaganden på röda mattan. Ett av de tydligaste uppenbaras 

när reportern, tillika före detta fotbollsspelaren, Michael Shannon intervjuar 

skådespelerskan Priyanka Chopra på den del av röda mattan som kallas “step and 

repeat”. Detta är kort sagt den specifika del av röda mattan där gästerna stannar till för 

att fotograferas av det stora pressuppbåd som befinner sig på plats. Shannon befinner 

sig där i syfte av en manlig fotbollsspelare som aldrig för hela sitt liv har behövt posera 

inför en kamera, men som nu behöver den vackra kvinnliga skådespelerskans hjälp. Här 

reduceras Chopra ned till ett fåtal, i mottagarens ögon, essentiella karaktärsdrag (Hall, 

2013). Istället för att ses för sitt skådespelande blir hon istället subtraherad ned till en 

vacker kvinna vars enda syfte är att tilltala den manliga publikens ögon. Chopra visar 

hur hon för att se extra tilltalande ut alltid sträcker ut ett ben och därefter putar ut med 

rumpan. Därefter klipps bilden till en intervju med Oscarsnominerade Matt Damon, där 

den inledande frasen berör just den scen som precis utspelat sig:  

 
“Du ser en stor fotbollsspelare posera här på röda mattan. Det trodde du nog aldrig att du skulle 

få se!”  

 

(Robin Roberts till Matt Damon, Oscars Red Carpet Live 2016).  
 

Att denna fras uttrycks till Matt Damon i den följande intervjun säger, enligt oss, mer 

om de underliggande åsikter som än kan återfinnas. Att en man, som inte har några 

förväntningar på sig rörande utseende, plötsligt utför någonting klassat som kvinnligt 

blir någonting uppseendeväckande. Någonting som inte hör till vanligheterna och 

därmed måste kommenteras, och även ges överseende, av en annan man.     

 

Dessa år efter att #Askhermore blåst upp i sociala medier råder det även stundtals 

fortfarande en genusslentrian bland reportrarna som befinner sig på plats. Även om 

denna hashtag, rörande ett upprop om jämlikhet på röda mattan, har blossat upp 
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återfinns vanemässiga mönster i reportrarnas sätt att uttrycka sig i intervjusammanhang. 

Där tydliga exempel på detta återfinns i hur kvinnor, som gästar galan i sällskap med 

manliga skådespelare som nominerats till pris, presenteras för tittarna:  

 
“Sylvester Stallone och hans vackra fru Jennifer! Tack till er båda! Grattis till nomineringen för 

Creed.”  

 

(Robin Roberts till Sylvester Stallone, Oscars Red Carpet Live, 2015).  

 
“Mark Ruffalo och hans vackra fru Sunrise!”  

 

(Robin Roberts till Mark Ruffalo, Oscars Red Carpet Live, 2015).  

 

I båda dessa fall presenteras kvinnorna som något iögonfallande både för det manliga 

könet och konsumenterna av sändningen. Någonting som, enligt vårt anseende, på 

flertalet plan känns som vanemässiga repliker för de båda reportrarna att använda sig av 

i sammanhangen. Gunilla Jarlbro (2006) menar att denna typ av kommentarer, som kan 

anses som en del av en genusslentrian, fritt reproduceras i mediasammanhang utan att 

konsumenterna, eller den till reproduktionen bidragande, märker av skeendet. Då 

kvinnor är tilltänkta som den könstillhörighet och det genus som lägger högst fokus på 

sitt utseende blir således den inledande presentationen en inriktad på specifikt det. 

Kvinnor, i sällskap med manliga skådespelare, presenteras därmed som vackra. Medan 

män på ett simpelt vis presenteras som enbart det - män.  

 

5.2.3 Den visuella kommunikationen  
Till Oscars Red Carpet Live 2015 och 2016 har en panorerande kamera ersatts av ett 

istället skiftande bildutsnitt. En intervju inleds med en helkroppsbild var både reporter 

och intervjuperson syns i bild, därefter sker ett klipp till en närbild av intervjupersonen 

då den besvarar intervjuns första fråga. Under intervjuns gång  skiftar utsnitten. Från 

närbild, där enbart huvudet ned till nyckelbenen är synligt i bild, ut till en 

halvkroppsbild där vyn utvidgas ned till benen. Vem som filmas påverkas dessutom 

även av vem som för tillfället har ordet i konversationen. På så vis interageras även en 

kameravinkel som då intervjupersonen talar blir över reporterns axel och vice versa. Då 

intervjupersonen talar används även ett utsnitt där de båda personerna ses rakt 
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framifrån, vilket skulle kunna efterliknas vid att konsumenterna av sändningen blir en 

tredje deltagande part i ett samtal.  

 

För att detektera eventuella skillnader i bildutsnitt kvinnor och män emellan valdes fyra 

exempel ut. Dessa intervjuer är: Julianne Moore, Eddie Redmayne, Marion Cotillard 

och Benedict Cumberbatch. Gemensamt för samtliga är att de nominerats till samma typ 

av utmärkelser - bästa kvinnliga respektive manliga huvudroll. Samtliga intervjuer 

påbörjas i samma utsnitt, där tittaren som tidigare nämnts, ser både reporter och 

intervjuperson i helbild rakt framifrån. Därefter sker en av två följande utvecklingar, 

båda med samma slutsyfte: ett direkt klipp förflyttar utsnittet från hel- till närbild 

alternativt att kameran i en svepande rörelse går från hel- till  närbild. Där själva 

huvudsyftet i de bägge fallen är att etablera sammanhanget för tittarna och därefter 

lägga fokus på den som intervjuas. Någonting som är ständigt återkommande för 

samtliga granskade intervjuer under både år 2015 och 2016. 

 

5.3 Sammanfattning   
Denna analys visar tydligt hur de kvinnor som intervjuas under 2011 och 2013 främst 

ställs frågor rörande sitt utseende och privatliv. Detta medan männen får frågor gällande 

sina rollprestationer och karriärer i allmänhet. Skillnaden könen emellan i den verbala 

kommunikationen uppvisas på ett markant sätt. Något som först och främst vittnas i de 

inledande frågorna: 

 
“Vi måste veta. Vi vet ju redan, men vi måste veta; Vad har du på dig?  

 

(Kristin Chenoweth till Jennifer Lawrence, Oscars Red Carpet Live, 2013). 
 

“Jag är stolt över att få prata med Daniel Day Lewis. Hej Rebecca, [Lewis hustru] du ser 

jättevacker ut. Men tiden är kommen för dig, [min] herre. Jag vill säga tack för att du bringat en 

av våra käraste presidenter [Abraham Lincoln] tillbaka till liv; för mig, för mina barn, för alla att 

njuta av. Har Lincoln lämnat något avtryck på dig?”  

 

(Lara Spencer till Daniel Day Lewis, Oscars Red Carpet Live, 2013). 
 

Hur frågorna är uppbyggda skiljer sig dessutom åt då dessa läggs fram på olika sätt. 

Daniel Day Lewis får en inledande fråga som inriktas på det han är där som representant 
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för; den film han utfört en nominerad rollprestation i. Detta medan Jennifer Lawrence 

får en fråga av ytlig karaktär som reportern själv påpekar sig veta svaret på.  

 

Åren efter sker det istället ett skifte i vilka ämnen som tas upp i intervjuer med 

Oscarsnominerade kvinnor. Ett allt större fokus läggs numera på de prestationer de 

kvinnliga skådespelarna nominerats för. Någonting som även det främst märks av i de 

inledande, och för intervjun etablerande, frågor som ställs: 

 
“Det här är din andra Oscarsnominering. Vilken har varit den mest utmanande för dig?”  

 

(Michael Shannon till Roonie Mara, Oscars Red Carpet Live, 2016). 
 

“Jag står här med Saorise Ronan, nominerad för sin fantastiska prestation i Brooklyn. Älskar 

filmen och jag har förstått att du har en stark personlig koppling till den också?”  

 

(Amy Robach till Saorise Ronan, Oscars Red Carpet Live, 2015).  
 

“Du var helt galen i boken [syftar på den bok filmen Wild baserats på] redan innan den hade gått 

till tryck. Vad var det med den som talade till dig så mycket?”  

 

(Robin Roberts till Reese Witherspoon, Oscars Red Carpet Live 2015).   
 

“Du är den enda inom kategorin nominerad för en utländsk film, det måste kännas helt 

fantastiskt?”  

 

(Robin Roberts till Marion Cotillard, Oscars Red Carpet Live, 2015).  
 

Till skillnad från galorna 2011 och 2013 inleds ingen av de här gjorda intervjuerna med 

en ytlig fråga. Reportern spenderar inte heller intervjutiden enbart åt denna typ av 

ämnen, utan väljer istället att fokusera på och bibehålla ett slags djup i sina ämnesval. 

 De tidigare ytliga frågorna har reducerats markant, även om de ännu, i ett minimerat 

omfång fortfarande kan urskiljas. Under de senare åren har istället det allra ytligaste 

givits ett eget segment under sändningarna. Under epitetet Stylewatch diskuterar Robin 

Roberts, tillsammans med kollegan Joe Zee, galagästernas klädval. En förändring som 

gjort att andelen utseenderelaterade frågor i intervjusammanhang minimerats. 

Tillkomsten av detta segment har även inneburit en märkbar förändring av 

kameravinklar och bildutsnitt. Då fokus inte längre läggs på kvinnors utseende, i 
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samband med intervjuerna, har den så kallade “tilten” avtagit. Istället har denna nedifrån 

och upp-vinklade kameravinkel ersatts av klippbilder i Stylewatch-segmenten. Genom 

dessa klippbilder ges nu ett helhetsintryck av gästernas utstyrslar och utseendemässiga 

val för kvällen.  

 

6 Slutsats och diskussion 

Genom att granska #Askhermore och dess spridning de senaste åren har vi 

uppmärksammat hur sociala medier gjort ett markant avtryck på Oscarsgalans röda 

mattan-rapporteringar. Något som främst går att se i skillnaden av de ämnesval som 

görs i intervjuerna åren före respektive efter #Askhermores uppkomst. Där den mest 

markanta är hur reportern, åren efter hashtaggens uppkomst, väljer att beröra de ämnen 

som ska vara galans egentliga huvudfokus: konsten och vetenskapen bakom rörliga 

bilder. Således har Oscarsgalans ursprungssyfte, att uppmärksamma filmkonsten, fått ett 

större fokus åren efter hashtaggens spridning.  

 

Med det sagt saknas bevis för om hashtaggen står till grund för denna förändring. Det 

kan mycket väl vara av ren slump som frågorna vinklats på ett annorlunda sätt åren 

efter. Vi, hursomhelst, tror att det förefaller sig vara en väl genomtänkt förändring. 

Även att år 2015 och 2016 samla alla ytliga observationer under ett eget segment, Style 

Watch, och slopa övriga ytliga ämnesval i resten av sändningen är med säkerhet planerat 

i förhand. Således bör skillnaden i ämnesval, könen emellan, ha kommit på tal inom 

redaktionen som arbetar med röda mattan-sändningen. Något som hashtaggen även 

strävat efter att ha en inverkan på.  

 

En tydlig tendens som vi återfunnit i samtliga granskade intervjuer är den vikt som 

läggs på en inledande fråga. Hur en reporter väljer att inleda en intervju återspeglar i 

mångt och mycket vad som kommer att ges ett huvudfokus intervjun igenom och vad 

reportern anser viktigt att fråga intervjupersonen om. Inleds en intervju med en 

karriärsinriktad fråga tenderar intervjun att leda ditåt, på samma vis som en inledande 

fråga av ytlig börd tenderar att leda till en fortsatt ytlig diskussion. Att ämnesvalen 

förändrats de granskade år emellan innebar därmed även en förändring av de först 

ställda frågorna i intervjusammanhang. Någonting som ytterligare stödjer vår tanke om 

att ämnesval och vad som bör frågas i intervjusammanhang bör ha tagit en större plats 

redan under planeringen av galasändningarna.  
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Vi har, med denna studie, även fått en större inblick i manliga stereotyper och vad dessa 

innebär. Vi märker en skillnad i vilka stereotyper som tillskrivs män och hur man 

förhåller sig till dessa. Genom att granska intervjuer med manliga intervjupersoner har 

vi fått uppleva hur män reagerar när man ställer frågor som faller utanför deras 

”normer”. Ett tydligt exempel är hur Benedict Cumberbatch (2015) och aktivt väljer att 

själv styra tillbaka intervjun på ett karriärsrelaterat ämne, efter att reportern försökt 

diskutera hans familjesitutation. Någonting vi antar beror på att han själv inte är van vid 

att tala om sitt privatliv offentligt på röda mattan, då det inte förefaller manligt att 

diskutera familj eller andra företeelser som ej kan återkopplas till arbete eller karriär.  

 

Genom ett annat exempel kan vi både anknyta till vad som är stereotypiskt manligt, 

likväl som till skillnaderna vi upptäckt i kamera- och bildutsnitt vid intervjutilläfllen 

med män respektive kvinnor. Vi har under granskningens gång märkt att det finns 

särskilda mönster för vilka bildutsnitt och kamerarörelser som appliceras på intervjuer 

med kvinnor, vilka för övrigt skiljer sig från intervjuer med manliga intervjupersoner. 

Skillnader i vilka vi allra främst läser in ett samband mellan hur allmänheten ser på män 

och hur den ser på kvinnor. Kvinnor ses i en högre utsträckning som någon form av 

objektiv, som ska vara sköna att vila ögat på, medan män istället ses för prestationer och 

styrka. När vi påbörjade vår analys hade vi detta med oss i ryggen, att det är dessa 

stereotypa antaganden som i hög grad ännu är befästa i samhället, och fick de därefter 

bekräftade. Åren före #Askhermore såg både kamerarörelser och bildutsnitt därmed 

annorlunda ut gentemot åren efter. Kvinnor synades med hjälp av kameran nedifrån och 

upp som ett objekt för allmänheten att beskåda, vilket inte skedde med männen – med 

undantag från ett tillfälle.  

 

Detta tillfälle skedde åren före #Askhermore, då Bradley Cooper filmas med en spontan 

kameratilt, som snabbt genomförs då ingen kamera står förberedd för ett sådant utsnitt. 

Detta till skillnad från intervjuer med kvinnliga skådespelare, där en kamera alltid står 

redo för en sådan bild. Detta verkar inte vara något genomtänkt bildutsnitt, då man klart 

och tydligt kan se hur en tilt bestäms på plats. Detta genom att tilten blir av dålig kvalité 

och att man strax därefter väljer att klippa till ett annat bildutsnitt. Detta tyder på att 

personerna bakom galan likaså har delat, och i viss del ännu delar, denna norm om hur 

män ska porträtteras offentligt och vilka stereotyper dessa faller under. Något som har 
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varit minst lika intressant för oss som granskningen av kvinnliga stereotyper – detta då 

de båda könens stereotyper går hand i hand med varandra och påverkar den andra. 

 

Det råder således ingen tvekan om att stereotyper florerat fritt på Oscarsgalans röda 

matta under de granskade åren. Att det går att befästa detta uppvisar på ett tydligt vis 

varför en hashtag som Ask her more varit ett nödvändigt tilltag mot nöjesbranschen. Ett 

tilltag som dessutom visat sig ha haft en positiv och märkbar inverkan på sitt tilltänka 

förändringsområde. Någonting som i och med uppmärksamheten som väckts i samband 

med hashtaggen kan ha blivit en ögonöppnare för allmänheten som tittar på galan. Att 

ett sådant viktigt ämne uppmärksammas och sprids i sociala medier, så att än fler får ta 

del av budskapet och dess vikt, leder i slutändan till ett mer jämställt samhälle. 

Någonting som vi genom vår studie funnit att #Askhermore är en första byggsten till – 

och är någonting som fortsätter att byggas på ju längre tid detta upprop får skalla 

runtom i mediasfären.  

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Efter avslutad analys anser vi att våra iakttagelser givit en bra insikt i klimatet på röda 

mattan. Vår egen analys hade vi dock gärna sett följas upp med ytterligare forskning, då 

detta område i stor utsträckning framstår ogranskat. Vi har funnit flertalet granskningar 

och vetenskapliga artiklar gällande könsbundna stereotyper inom reklamannonser, 

bilder i tidskrifter och porträtteringen av politiker. Det vi dock inte har funnit är en 

tidigare gjord undersökning i stuk med vår. Därmed anser vi att mer forskning av detta 

slag krävs för att bidra till ett jämställt samhälle. Att granska andra typer av evenemang 

och nöjeshändelser där denna typ av genusinriktade stereotyper kan tänkas förekomma. 

Detta likväl som ytterligare granskningar av Oscarsgalans röda matta vore intressant, 

sett till ju längre tid #Askhermore får fortlöpa inom sociala medier. Detta då sådan 

forskning dels är oerhört intressant och sällsynt av sitt slag, men även gynnar och 

hjälper till att avskaffa rådande stereotyper och genusuppfattningar i samhället. 

Någonting som är mer än högaktuellt i den tid vi nu lever i.  
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