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Sammanfattning 

 

Män och kvinnor framställs på olika sätt i massmedia. Mannen förekommer mer i 

tyngre ämnen i artiklar som handlar om politik, makt och seriösa krönikor medan 

kvinnan figurerar mer i nöjen, feature och artiklar om skönhet. I nyhetsmedier är 

mannen den som får ta mest plats och kvinnan är underrepresenterad. Eftersom 

medias bild av omvärlden påverkar samhället och mottagarna kan medias version av 

genus skapa en stereotyp bild av hur kvinnan och mannen ska vara. 

  

Studien bygger på en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys där fotografier i 

tidningen Aftonbladet analyserades under en vecka. Undersökningens frågor bygger 

på ett genusperspektiv och som analysredskap användes den semiotiska 

bildanalysmodellen.  

 

Resultatet visar att mannen är överrepresenterad i Aftonbladet och att kvinnan inte 

finns med i samma utsträckning. Mannen framställs också i högre utsträckning i 

samband med sin yrkesroll, politik och makt medan kvinnan förekommer oftare i 

ämnen som rör skönhet, familj och hälsa. När kvinnan förekommer på bild är hon 

gladare än männen som oftare ser arga, bestämda och allvarliga ut. Studien visar att 

kvinnan visar upp styrka, självsäkerhet och glädje på bilderna, någonting som går 

emot tidigare forskning där kvinnan ofta framställs som offer.  
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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

I en världsomspännande undersökning gjord av Global Media Monitoring Project 

visade resultatet att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i nyhetsmedier världen 

över. I snitt förekommer kvinnan i cirka 18 procent av nyhetsmaterial i tidningar, TV 

och radio, medan mannen förekommer i 82 procent av innehållet.1  

Den genusforskning av media som har bedrivits sedan slutet på 60- talet visar också 

på att kvinnan nedvärderas genom att hon framställs som passiv, sexualiserad och 

okunnig medan mannen framställs för sin makt, yrkesroll och aktiv.2 Eftersom media 

utgör en stor del av våra liv och påverkar vår verklighetsuppfattning kan dessa 

stereotypa bilder uppfattas som normen i samhället. Genom att media dikterar att 

mannen är den som har makten och får ta största plats förstärker det mottagarens bild 

av samhällets könsroller.3 Problemet ligger inte bara hos media utan är någonting som 

alla medborgare måste reagera över för att ändra på dessa stereotypa skildringar. 

Under en konferens i Sydasien om genus i media sade en pakistansk delegat följande:  

 

“Gender inequality in the media is not ”only” a women’s issue”, but a question of 

discrimination and therefore a human right issue.”
4
 

 

I Sverige är den kvinnliga- och manliga representation mer jämlik än i många delar av 

världen, men den är ändå inte helt jämställd. Siffror visar på att i svensk dagspress 

förekommer kvinnan i cirka 25 procent av materialet och mannen cirka 75 procent.5 I 

ett jämställt och demokratiskt samhälle borde det inte vara någon skillnad i hur män 

och kvinnor porträtteras, om ena halvan av mänskligheten har svårare än den andra att 

göra sina åsikter hörda i medierna har vi en sned maktbalans i demokratin menar 

journalistikprofessorn Kent Asp. Han uttrycker sig på följande vis: 

 

                                                        
1 Byerly, R. Women & Media – a critical introduction, 2006, s. 40 – 41,  
2 Jacobson, M. Allt är möjligt- en handbok i mediekritik, 2004, s. 7 - 9 
3 Nord, L, m.fl. Medierna och demokratin, 2004, s. 355 – 56; Jacobsson, M. och Broman, A. Allt är möjligt- en handbok i 

mediekritik, 2004, s. 16 - 17 
4 Jacobson, M. Young people and gendered media messages, 2005, s. 15 
5 Jacobsson, M. Young people and gendered media messages, 2005, s. 16 
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”Sett i ett samhällsperspektiv kan dock en systematisk underrepresentation av vissa 

befolkningsgrupper i våra medier betraktas som ett allvarligt problem. Mediernas 

uppmärksamhet av olika sociala skikt och grupper kan få en vidsträckt betydelse för 

maktfördelningen i samhället”
 6

 

 

Journalister hävdar ofta som försvar mot stereotypa bilder att de bara skildrar 

verkligheten som den ser ut, medan teoretiker i stället säger att medier projicerar sin 

bild av hur de tycker att samhället borde vara på sin publik. Sanningen ligger 

troligtvis någonstans däremellan och oavsett vems fel det är så påverkar mediernas 

bilder av kvinnan och mannen mottagaren indirekt.7 Trots många år av kritik mot 

mediernas genusframställningar finns det lite forskning om journalistik och medier 

sett ur ett genusperspektiv.8 Av den forskning som görs handlar det främst om hur det 

är att jobba som kvinnlig journalist och hur kvinnan framställs i media. Det saknas 

större forskning som visar på hur mottagaren uppfattar genusframställningarna i 

medierna. Det saknas också genusforskning kring medier sett ur ett manligt 

perspektiv, hur mannen framställs i media.9 Av de medieundersökningar som gjorts 

med genusperspektiv har få av dem granskat nyhetsjournalistiken. De medier som 

främst har granskats är veckopress, reklam, film och underhållningsjournalistik, då 

ofta ur ett historiskt perspektiv.10 Problemet med granskningen av 

underhållningsmedierna är att gränsen mellan underhållning och journalistik smälter 

samman. Konsekvenserna kan då bli att det som primärt bedöms som underhållning, 

men har inslag av journalistik, väljs bort av dem som arbetar med 

journalistikforskning.11  

Denna undersökning blir ett bidrag till den ständigt pågående och aktuella debatten 

om jämställdhet och genus i samhället och hur media påverkar mottagaren med sin 

syn genus. Fokus i undersökningen ligger på nyhetsmedier eftersom det inte finns så 

många forskningar om det och både mannen och kvinnans stereotypa bilder 

undersöks. 

 

 

                                                        
6 Andersson Odén, T. (Red). 2002 års publicistiska bokslut. Del 1 – om redaktioner och innehåll, 2003, s. 63 
7 Jacobsson, M. Allt är möjligt- en handbok i mediekritik, 2004, s. 8 - 9 
8 Engström, K. Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008, s 60 
9 Jarlbro, G. Medier, genus och makt, 2006, s 17-18 
10 Craig, S. Men, masculinity and the media, 1992, s. 154 
11 Kleberg, M. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006, s. 10 
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1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att studera fotografier i tidningen Aftonbladet ur ett 

genusperspektiv. Avsikten är att se om det finns skillnader och likheter i hur tidningen 

presenterar män och kvinnor i bild och hur dessa i sådana fall ser ut. På ett teoretiskt 

plan vill vi se vad dessa skillnader eller likheter eventuellt kan ha för innebörd på 

samhället sett ur ett genusperspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 

De första två frågeställningarna ställs till det empiriska materialet och analyseras för 

sig. Den teoretiska frågeställningen bygger på tidigare teorier och analyseras 

tillsammans med det empiriska resultatet. 

 

1.3.1 Empiriska frågeställningar 

1. Förekommer det flest män eller kvinnor i tidningen? 

2. Finns det någon skillnad i framställningen av män och kvinnor? 

1.3.2 Teoretisk frågeställning 

3. Om det finns skillnader, vad kan det ha för påverkan på samhället sett ur ett 

genusperspektiv? 

 

1.4 Definitionslista 

Nedan följer en lista med förklaringar på ord och begrepp vi använder oss av i 

uppsatsen: 

 

• Bilder, fotografier, bildjournalistiska bilder: är alla begrepp för fotografier 

som används i ett journalistiskt syfte. Hit räknas även bylinebilder som 

fungerar som porträtt. 

• Dragbilder: den största bilden på varje sida i tidningen. När vi pratar om 

ovanstående begrepp (bilder och fotografier) i empirin så avser vi alltid 

dragarbilden. 

• Media: begreppet media betyder inte självklart att det handlar om journalistik. 

Ordet media syftar dels på vinstdrivande företag och olika medietyper, där 

tidningen är en av dem. När vi använder begreppet media syftar vi dock på det 

företag som producerar journalistiska material, om vi inte förtydligar annat.  
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• Dagspress: I uppsatsen använder vi ordet dagspress när vi pratar om tidningen 

Aftonbladet eftersom den kommer ut en gång om dagen. 

 

1.5 Fakta om Aftonbladet 

År 1830 startade Lars Johan Hierta startade tidningen Aftonbladet. Det första numret 

kom ut 6 december och från och med den 16 december kom tidningen ut dagligen på 

vardagar.12 Under Hiertas tid som chefredaktör var tidningen det ledande 

oppositionsorganet och stödde den framväxande borgarklassens ekonomiska 

intressen.13 22 år senare övertogs Aftonbladet av en grupp män som alla var 

magistrar. Tidningen kom då på grund av sin akademiska och moraliserade 

journalistik att kallas för ”magistrarnas Aftonblad”.14 Tidningen var under flera 

decennier konservativ, bekämpade arbetarrörelsen och under första världskriget stod 

den för Tysklands intressen.15 

År 1933 blev P.G. Peterson chefredaktör och upplagan ökade då snabbt och 

Aftonbladet blev landets mest framgångsrika tidning.16 Tidningen hade politiska 

sympatier för Tyskland fram till 1944 då Hilding Eek blev politisk redaktör. Under 

hans tid framträdde Aftonbladet åter som en liberal tidning. År 1956 köptes 

Aftonbladet av Landsorganisationen och sedan dess har tidningen varit 

socialdemokratisk. Under åren kring 1970 nådde tidningen sin högsta upplaga, över 

en halv miljon.17 År 1979 gick kvinnliga journalister på Aftonbladet till aktion och 

protesterade mot de arbetsförhållanden som rådde på den manligt dominerade 

redaktionen.18 I dag är Aftonbladet Nordens största dagstidning och har en upplaga på 

388 500 exemplar och tidningen beräknar att de har 1 209 000 läsare.19  

Niklas Bodell som jobbar som informationschef på Aftonbladet i dag berättar i en 

telefonintervju att tidningen jobbar aktivt för att åstadkomma jämlik arbetsfördelning 

på redaktionen. I redaktionsledningen jobbar i dag lika många män som kvinnor och 

samma jämlika fördelning syns bland journalisterna som jobbar med nyheter, 

specialämnen och redigerare. Bland de som producerar bilagorna till Aftonbladet är 

arbetsfördelningen mer ojämlik. På till exempel Sportbladet jobbar övervägande män 

                                                        
12 Fredriksson, G, m.fl. Aftonbladet – En svensk historia, 1980, s 15 
13 Fredriksson, G, m.fl. Aftonbladet – En svensk historia, 1980, s. 44 ff. 
14 Fredriksson, G, m.fl. Aftonbladet – En svensk historia, 1980, s 119 
15 Fredriksson, G, m.fl. Aftonbladet – En svensk historia, 1980, s 71 ff., s 204, s 392. 
16 Fredriksson, G, m.fl. Aftonbladet – En svensk historia, 1980, s 227, s 295 
17 Fredriksson, G, m.fl. Aftonbladet – En svensk historia, 1980, s 392 
18 Kleberg, M. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006, s. 15 
19 http://annonswebb.aftonbladet.se/print/, 11/12-08 klockan 10:16 
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och på featureavdelningen jobbar flest kvinnor. Bilagorna inriktar sig till en specifik 

kvinnlig eller manlig publik beroende på bilaga. Huvudtidningen riktar sig däremot 

till båda könen och har en relativt jämn fördelning bland sina läsare. Tidningen räknar 

med att 52 procent av läsarna är män och 48 procent är kvinnor.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Muntlig källa: Niklas Bodell, informationschef på Aftonbladet, 26/11-08 klockan 13:00 via telefon 
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2 Teori 

Uppsatsen kretsar kring tre huvudämnen som är uppdelade i varsitt kapitel: 

Mediernas makt (2.1), Genusforskning (2.2) och Visuell kommunikation (2.3). 

Mediernas makt är ett övergripande kapitel om mediernas funktion i samhället som 

främst används för att besvara fråga tre i analysen som bygger på tidigare teorier. 

Kapitlena om genusforskning och visuell kommunikation innehåller teorier som gör 

det möjligt att jämföra den empiriska undersökningen med tidigare teorier i analysen. 

De används till frågorna ett och två. 

 

2.1 Mediernas makt 

Medierna är i dag en av de viktigaste källorna till representation av världen och den 

kunskap som når oss medborgare. På många områden har vi inga andra kunskaper 

eller erfarenheter än dem vi tar del av via tidningar, radio och tv.21 Medieforskare vid 

Göteborgs universitet har kommit fram till att den genomsnittlige svenske 

mediekonsumenten ägnar cirka två timmar varje dag åt att titta på tv, omkring tre 

timmar åt att lyssna på radion och cirka en timme till att läsa tidningen. Cirka 40 

timmar varje vecka ägnar vi åt massmedier.22 För mottagaren har medierna flera 

funktioner. De är demokratiskt opinionsbildande och en arena för offentliga samtal 

där alla medborgartyper får synas.23 De hjälper också mottagaren i dess 

identitetsskapande och fungerar som bekräftelse för beteenden, åsikter och 

handlingar.24  

En del av mediernas uppgift i samhället är att hjälpa till med att hålla jämvikt i den 

finkänsliga balansen mellan förändring och fortgång, förnyelse och bevarande i 

samhället. Mediernas roll är att utvärdera, tolka och sprida nya idéer, men genom sitt 

innehåll kan media i vissa fall även skapa nya tankesätt hos mottagaren.25 

År 1766 infördes tryckfrihetsförordningen i Sverige. Förordningen reglerar 

yttrandefriheten som ger alla människor rätten att uttrycka sig i skrift utan att bli 

censurerade. Eftersom yttrandefrihet och pressfrihet är så centrala begrepp har 

Sverige undvikit en lagstiftning som begränsar mediernas frihet. Det har resulterat i 

att medierna och journalistiken inte har något bestämt uppdrag från högre makter. 

                                                        
21 Engström, K. Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008. s. 40-41 
22 Bengtsson, J. Mäktiga medier, mager demokrati, 2001, s 17 
23 Jarlbro, G. Medier, genus och makt, 2006, s. 23 - 24 
24 Jacobsson, M. Allt är möjligt- en handbok i mediekritik, 2004, s. 10 
25 Rosengren, K E. Media effects and beyond, 1994, s. 17 
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Media är fri därför att den ska fungera som en granskande faktor av samhället och inte 

styras under någon annan.26  

 

2.1.1 Mediernas makt - bakgrund 

Medie- och kommunikationsforskningen har en relativt kort historia och tog sin start i 

början av 1900-talet. Från den tiden fram till i dag har forskningen växlat mellan att 

se mottagarna, publiken av mediernas material, som å ena sidan passiv och påverkbar 

och å andra sidan aktiv och meningsskapande.27 Diskussionerna om mediernas 

effekter började ta fart ungefär vid första världskrigets slut då människor fick allt 

större tillgång till medier som radio, film och tidningar. En av de första och mest 

kraftfulla teorierna om mediernas effekter var injektionsnålsteorin. Den gick ut på att 

man trodde att massmedia direkt påverkade publikens åsikter och föreställningar om 

verkligheten. Till exempel om medieinnehållet var våldsamt så skulle människorna 

som tittade påverkas i en våldsam riktning. Medierna sågs som allsmäktiga, en 

uppfattning som var mer allmän än vetenskapligt bevisad.28 Efter hand började man 

förstå att injektionsnålsteorin inte höll måttet och att människor inte var så 

lättpåverkade som man hade trott. En orsak till att nya teorier om mediernas makt 

kom till berodde på nya empiriska undersökningar i USA. En av forskarna, Paul 

Lazarsfeldt, utformade tvåstegshypotesen som går ut på att människor inte bara 

påverkas av massmedia, utan även av de människor runt omkring oss som familj, 

vänner och arbetskamrater. Starkast påverkas vi av de i vår närhet som vi anser vara 

pålästa, kunniga och smarta. Efter Lazarsfeldts kom det fler undersökningar som 

bekräftade hans teorier och under perioden från andra världskriget till en bit in på 

1960-talet ersattes teorin om de allsmäktiga massmedierna av en teori som sade att 

medierna i princip är maktlösa.  

I slutet av 1960-talet började forskarna studera de mer långsiktiga effekterna av 

mediekonsumtion. Innan hade man bara analyserat de direkta effekterna på våra 

åsikter och val. En av de viktigaste undersökningarna i den nya skolan var Chappel 

Hill-undersökningen. Två forskare valde ut 100 medborgare i staden Chappel Hill 

som ännu inte hade valt hur de skulle rösta i presidentvalet. Resultatet visade att 

nästan alla av de utvalda prioriterade samma frågor som massmedierna hade skrivit 

                                                        
26 Jacobsson, M. Allt är möjligt- en handbok i mediekritik, 2004, s. 10 
27 Engström, K. Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008, s. 44  
28 Strömbäck, J. Makt och medier, 2000, s 63-65 
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mycket om under månaderna innan. Resultatet av undersökningen kom att kallas för 

dagordningsfunktionen och den säger att medierna inte har makt över vad vi ska 

tycka, men väl vilka frågor vi har åsikt om.29  

 

2.1.2 Mediernas makt –  i dag 

När man talar om medias makt över mottagaren i dag används begreppet ”maktens 

tredje dimension” som betyder att makten kontrollerar människors medvetande, 

föreställningar och uppfattningar om omvärlden.30 Från den synen på mediernas makt 

växte kultivationsteorin fram. Teorin intresserar sig för medieinnehållets långsiktiga 

betydelser för människors grundläggande föreställningar om samhället. 

Utgångspunkten är att ett ökat medieanvändande leder till antaganden av 

föreställningar om verkligheten som är anpassade till en stereotypiserad, förvanskad 

och starkt selekterad bild av verkligheten som systematiskt porträtteras bland annat 

nyhetsmedier.31 Hur mycket mottagaren påverkas är dock ständigt i debatt. 

Argumenten om mottagaren som ett värnlöst offer har mötts av kraftigt motstånd de 

senaste decennierna men trots det menar många forskare att allt vi ser, hör och läser i 

någon mån påverkar vår bild av världen och därmed våra tankar och handlingar.32 

Massmediernas makt är indirekt och de är en naturlig del i vår vardag där vi hämtar 

kunskap, världsbilder, bildar åsikter, normer och attityder. Medierna är en av flera 

speglar i vilka vi kan känna igen oss eller inte.33 

         

2.2 Visuell kommunikation  

I dag ingår visuella bilder som en självklar del i medieutbudet. I såväl 

nyhetshändelser som personreportage förväntar sig publiken att kunna se det de hört 

talas om eller läst om. Bilderna ger mottagaren en tydlig form åt de händelser, platser 

och berättelser som förmedlas. Bildens egna språk hjälper oss att forma vårt sätt att se 

och förstå världen. Fotografier skiljer sig från andra visuella bilder i tidningar, bland 

annat grafik och tecknade illustrationer, eftersom fotografier har förmågan att 

uppfattas och framstå som en direkt förlängning av verkligheten. Bilderna är ett 

kontrakt mellan medier och läsare, som säger att man kan lita på det man ser.34  

                                                        
29 Bengtsson, J. Mäktiga medier, mager demokrati, 2001, s. 50- 53 
30 Nord, L, m.fl. Medierna och demokratin, 2004, s. 343 
31 Nord, L, m.fl. Medierna och demokratin, 2004, s. 355 - 56 
32 Engström, K. Genus & Genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008, s. 44 - 45 
33 Jacobsson, M. och Broman Norrby, A. Allt är möjligt en handbok i mediekritik, 2004, s. 16-17 
34 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 41-42 
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Bilden används av media för att skapa band till publiken och olika bilder används för 

att attrahera varierande målgrupper. Bilden har en förmåga att gå direkt in, utan större 

arbetsinsats från mottagarens sida. Det visuella minnet är också mycket bättre än det 

verbala, vilket gör att bilder stannar kvar längre hos mottagaren längre än vad en text 

gör.35 Trots det kan man inte bortse bildens betydelse eller samspelet mellan text och 

bild. Tillsammans utgör de en enhet som både berör och påverkar mottagaren.36  

 

2.2.1 Bildens makt 

I vårt samhälle omger bilderna oss hela tiden och de påverkar oss indirekt. Det går 

dock inte att fastställa hur mycket de påverkar och man ska vara försiktig att fastslå 

några orsaks- och verkanssamband. Varje människa möter bilder utifrån sina egna 

villkor beroende på tidigare kulturella och personliga erfarenheter, andra samhälliga 

kommunikatörer, medieval och bild- och seendekompetens. Bilder som når oss ingår i 

en stor kommunikationsväv och är inte de enda budskapsbärare vi möter. De olika 

budskapsbärarna, som till exempel vänner, familj och skola, kan både förstärka 

varandras budskap men också motverka varandras betydelse.37 

Bilder är mångtydiga och når betraktaren på både en medveten och en omedveten 

nivå. En kvinna behöver inte alltid titta på ett modemagasins bilder med en kritisk, 

feministisk blick utan kan se andra saker i bilden. Det hela handlar om hur man väljer 

att se bilden.38 Bilder har en betydande roll för hur vi ser ut, hur vi uppfattar oss själva 

och omvärlden.39 De är med och skapar normer och värderingar hos människor och 

påverkar identitetsarbetet när människan till exempel ska lära sig vad det är som är en 

kvinna och vad det är som är en man. I konstruerandet av identiteter fungerar bilderna 

som både spegel och aktör, de både speglar verkligheten och påverkar den.40 

 

2.2.2 Berätta med bilder 

 

2.2.2.1 Bildens berättelse 

Bilder kan delas in i följande kategorier och i boken Fånga bilden av Göran 

Segeholm har han delat in bilder i följande typer: 

                                                        
35 Bergström, B. Effektiv visuell kommunikation, 2004, s. 261 
36 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 18 
37 Eriksson, Y. och Göthlund, A. Möten med bilder, 2004, s. 167 
38 Eriksson, Y. och Göthlund, A. Möten med bilder, 2004, s. 170  
39 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 18 
40 Eriksson, Y. och Göthlund, A. Möten med bilder, 2004, s. 166. 
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• Porträtt kan besvara hur någons personlighet eller attityd är och hur någon 

ser ut och i vilken miljö denna någon är verksam i eller vilken ort denna 

person har anknytning till. 

• Händelsebilder kan handla om hur en händelse kändes för någon uttryckt i 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester och hur det såg ut när händelsen 

inträffade. Vilka som var med och var någonstans händelsen inträffade. 

• Miljöbilder skildrar stämningen och atmosfären på platsen. Hur det såg ut och 

hur det kändes att vara där på plats. 

• Föremålsbilder kan berätta om hur det känns att använda föremålet och hur 

föremålet ser ut eller hur det kan användas.41 

2.2.2.2 Bildens komposition 

Bilder innehåller precis som text olika komponenter som till exempel gester, färger, 

ansiktsuttryck och blickar. De ska förklara hur vi ska förstå det vi ser och framställa 

en relation mellan bilden och den som betraktar den. Bilder kommunicerar genom det 

intima till det mer distanserade. De vanligaste avstånden är extrem närbild, närbild, 

medeldistans och långdistans. Långdistansperspektivet visar nästan alltid hela 

personen och mycket av bakgrundsmiljön. När man använder medeldistans får miljö 

och person lika mycket plats i bilden. Huvud och skuldror är i fokus i närbilden. När 

den extrema närbilden används visas en persons ansikte i detalj. Närbilden illustrerar 

ofta känslor eller reaktioner och det innebär att det blir ett mer intimt eller personligt 

tilltal medan medeldistansen har ett längre avstånd mellan fotografen och objektet 

som gör att det blir ett mer opersonligt och formellt tilltal. 

Även kameravinklar är viktiga. Vill fotografen framställa en person som liten 

använder man sig av en ovanifrån-vinkel som ofta ger betraktaren makt över personen 

på bilden medan en underifrån-vinkel ger det motsatta intrycket. Det finns också 

parallellperspektivet som dominerar inom den svenska pressjournalistiken. 

Betraktaren och den avbildade placeras då på en mer jämbördig nivå.42 

 

 

 
                                                        
41 Segeholm, G. Fånga bilden – Handbok i bildjournalistik för skrivare, 2003, s. 22 
42 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 48 
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2.2.2.3 Bilder i pressen 

I pressen finns det speciella kompositions och bildvinkelsknep för att förmedla ett 

visst uttryck. Följande punkter kommer från Göran Segeholms bok Fånga bilden: 

• Att någon går ut ur bildytan 

Detta används ofta när det handlar om brytning. Till exempel när en minister 

avgår och lämnar scenen. 

• Mycket himmel ovanför huvudmotivet 

När en artikel innehåller ord som frihet, lätthet, ledighet och tankens flykt blir det 

ofta en bild med mycket himmel. 

• Kameran riktad nedåt och blickfånget i bildens överkant 

När man vill uttrycka jordbundenhet, tyngd, allvar och vardaglighet används 

kameran på detta vis. 

• Ett ovanligt litet huvudmotiv 

Ser man ofta när bilden ska skildra utsatthet. Det är också av praktiska skäl som 

till exempel om personen på bilden vill vara anonym. Det kan också användas när 

det rör den lilla människan och naturens storslagenhet. 

• Riktigt nära porträtt 

Ett sätt att skildra en person som man upplever som stark, talför och orädd. Ibland 

till och med påträngande. 

• Snett lutad kamera 

Används för att skapa fart, oro, dynamik och spänning i bilden.43 

 

 

2.2.3 Kroppsspråk i bilden 

 

2.2.3.1 Blicken 

I takt med att bilderna alltmer tar över vår vardag får den porträtterades blick, 

kontrollerande eller öppen, en djupgående betydelse på maktutövningen i samhället.44 

Det finns flera teorier kring hur blickriktningar i bilder påverkar mottagaren och 

många är motsägelsefulla. Den första teorin säger att den som kan titta tillbaka i ett 

fotografi innehar makt, aktivitet och möjligheten. Personen har en förmåga att framstå 

                                                        
43 Segeholm, G. Fånga bilden – Handbok i bildjournalistik för skrivande, 2003, s. 45 
44 Lindberg, A L. Konst, kön och blick, 1995, s. 212 
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som ett subjekt. Blicken som tittar rätt in i bilden får stå för hela individens jag, det är 

ju ögonen som speglar en människas själ. Genom att låta personen på bilden titta bort 

”avhumaniserar” man människan.45 

Andra teorier säger att i pressbilder stärks illusionen av objektivitet om den 

porträtterade tittar ut ur bilden. Kameran tar på sig rollen som objektiv observatör för 

att den inte kan fånga personens blick. Den understryker känslan av ett ”nu” och visar 

att personen vi ser är allt för upptagen för att kunna vara delaktig i fotografens arbete. 

National Geographic gjorde en studie som visade att speciella former av ögonkontakt 

ofta användes för att efter ras, ålder, kön och klass kategorisera människor. Det visade 

sig att kvinnor tittade in i kameran oftare än män, barn och äldre mer än andra, de 

med mörk hud oftare än de med vit hud och fattiga mer än rika. Slutsatsen de drog var 

att de som definieras som kulturellt svaga oftare tittar in i kameran eftersom de då blir 

utlämnade åt en granskande blick.46 

 

2.2.3.2 Gester och poser  

Det är inte bara blicken som påverkar betraktaren, även den porträtterades gester och 

poser är viktiga. En stark blick tillsammans med en obekväm pose kan ge ett 

motsägelsefullt uttryck, och vice versa.47 

Våra uppfattningar om oss själva och hur vi ser på andra påverkas av poser och 

ansiktsuttryck. Trots att det förefaller för oss som spontant, omedvetet och naturligt 

finns det fastställda scheman som bestämmer när ett visst uttryck används. Inte bara 

det att vi lär oss hur och när vi ska uttrycka oss på ett sätt utan samtidigt att bekräfta 

våra tankar för det som är vårt jag, både för andra och för oss själva.48 

För att få fram olika känslotillstånd och sinnesrörelser i bilder används kroppsspråket. 

Handrörelser, gestikulerande med händer kan man använda sig av om man vill 

uttrycka engagemang, kraft och kontroll och en bild på en människa med handen vid 

hakan illustrerar koncentration, eftertänksamhet och allvar. Dessa poser i kombination 

med en bortvänd och upptagen blick används för män eller grupper ur den 

samhälleliga eliten i journalistiska bilder.49 Vill man signalera underkastelse lägger 

den som ska avbildas sitt huvud på sned eller håller huvudet något böjt.50 

                                                        
45 Eriksson, Y. och Göthlund, A. Möten med bilder, 2004, s. 59-60 
46 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 51-52 
47 Eriksson, Y. och Göthlund, A. Möten med bilder, 2004, s. 59-60 
48 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 51 
49 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 49  
50 Eriksson, Y. och Göthlund, A. Möten med bilder, 2004, s. 61 
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2.2.3.3 Leende 

Att porträttera en leende människa på fotografier gör att personen framställs som mer 

lättillgänglig och oproblematisk. Leendet bildar ett band av samverkan mellan den 

avbildade på bilden och den som tittar på bilden. Det uttrycker också en längtan efter 

samhörighet och en bekräftelse på att tillhöra en gemenskap. Tittar man på sina egna 

bilder på släkt och vänner ler de oftast. Leendet är ett rituellt tecken som förmedlar att 

det inte är något farligt på gång. Dessutom är det en inbjudan att intressera sig för 

ansiktet och dess personliga tilltal. Att kvinnor porträtteras leende är en 

återkommande social regel och hon gör det ofta oavsett om det är befogat eller inte.51 

I en undersökning från 2002 av hur kvinnliga företagsledare porträtteras i media så 

fann man att kvinnor ofta ler på bilder.  

 

” - Att le inför en fotograf tycks vara ett närmast reflexmässigt beteende hos 

kvinnor och näringslivets kvinnliga företrädare är inga undantag, säger 

medieforskaren Maria Edström.” 

 

Därmed inte sagt att inte leende män förekommer, men behovet av att le tycks inte 

alls vara lika stort hos dem. 52
 

Leende och skratt är tydligt förknippat med status och makt. Människor skrattar hellre 

åt personer i underläge än åt sådana som har någon form av maktposition. En person 

med lägre status skrattar också mer under ett samtal än den med högre. Forskning 

visar att oftare skrattar än män och kan tolkas som ett tecken på kvinnans 

jämförelsevis låga status och maktlöshet.53 

 

2.3 Genusforskning  

 

2.3.1 Genusforskning - bakgrund 

Genusforskningen har inte alltid, men ofta, kopplingar till kvinnorörelsen och den 

feministiska politiken som växte fram under slutet av 1960-talet i USA. På 1970-talet 

hade kvinnofrågorna nått Sverige och rörelserna arbetade utifrån grundföreställningen 

                                                        
51 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2004, s. 49-50; Kleberg, M. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006, 
s. 33 - 34 
52 Edström, M. Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv, 2002, s. 23 - 25 
53 Andén-Papadopoulos, K. Veckopressreklam i Sverige – maskulinitet, femininitet och etnicitet, 2005, s. 13 
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att skillnaderna mellan män och kvinnor är djupt rotade i naturen men att de i grunden 

är lika. 54 Allt fler kvinnor började vid denna tid också att studera på universitet och i 

symbios med den framväxande feminismen startades forskning som satte kvinnan i 

centrum. Uppgiften var att synliggöra kvinnan och ta reda på varför hon var så 

osynlig inom de flesta ämnen.55  

Den feministiska forskningen utvecklade nya teorier, metoder och begrepp, ett av dem 

är genus. Vad man ville var att sätta en ny betydelse för begreppet kön som redan 

hade så många innebörder. Förenklat kan man säga att begreppet kön betyder 

biologiskt kön,56 medan genus står för det sociala könet som innebär att det inte bara 

är det fysiska som avgör vårt genus, utan sociala konstruktioner som skapas i vår 

kulturella uppväxt. Könskategorierna om vad som är manligt och kvinnligt är sociala 

konstruktioner som samhället lär oss. Genus är alla de föreställningar, myter och 

mönster som bildas kring de två könen.57 

Det som genusforskning främst visar är att historiskt gamla mönster om vad som är 

manligt och kvinnligt envist lever kvar i dagens samhälle. Framförallt är det synen att 

de båda könen bör hållas isär som lever kvar i vår uppfattning. Där kopplas kvinnan 

till biologi, natur och kroppen medan mannen kopplas till ande, själ, förstånd och 

tankar.58 

 

2.3.2 Genusforskning av medier 

Sedan slutet av sextiotalet har den feministiska forskningen ifrågasatt förtryckta 

könsstereotyper och traditionellt könsrollsstänkande i mediernas innehåll och 

verksamhet. Men inte förrän på 1990-talet började medieforskningen ur ett 

genusperspektiv på allvar i Norden. Man kunde då urskilja två intresseområden, dels 

mediers representation av genus samt frågeställningar som rör kvinnliga journalisters 

arbetsvillkor och ställning inom medieproduktionen. 59 Yvonne Hirdman, professor i 

kvinnohistoria, påpekar även hon att detta är de två ämnesområden som är viktiga att 

undersöka och hon understryker att det är viktigt att studera medierna för att komma 

åt en analys av kvinnornas makt i samhället.  

 

                                                        
54 Engström, K. Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008 s. 26 
55 Jarlbro, G. Medier, genus och makt, 2006, s. 9 
56 Jarlbro, G. Medier, genus och makt, 2006, s. 12 
57 Hirdman, Y. Genus – om det stabilas föränderliga former, 2001, s. 11-16 
58 Engström, K. Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008, s. 21  
59 Jarlbro, G. Medier, genus och makt, 2006, s. 17-18 
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”- Det är i medierna genus produceras i dag och inte i politiken, säger Yvonne 

Hirdman.”
 60

 

 

2.3.3 Genusforskning av nyhetsjournalistik 

På 1960-talet uppmärksammade den feministiska medieforskningen att de såg en 

bristande jämställdhet på redaktionerna, de höga chefspositionerna och i 

medieutbudet. År 1975, som FN proklamerade som det internationella kvinnoåret, 

startade fackliga organisationer inom Sveriges Radio och Sveriges Television ett 

jämställdhetsprojekt. Projektet gick ut på att jämna ut fördelningen mellan män och 

kvinnor på redaktionerna på de olika positionerna, på så sätt hoppades man att 

programutbudet skulle ändras då fler kvinnor kom till makten. 

Undersökningar av nyhetsjournalistik under 1970-talet visade att kvinnor var 

underrepresenterade i journalistiska texter och tidningarnas bildmaterial. När de väl 

fanns med så var det ofta utifrån stereotypa föreställningar av tidens könsroller. Den 

amerikanske forskaren Gaye Tuchman myntade begreppet: symbolisk utplåning som 

hon menade betydde att medierna struntar i att beskriva och analysera kvinnornas 

erfarenhetssfärer.61  

 

2.3.3.1 Arbetsförhållanden 

Medieforskaren Monica Djerf-Pierre har undersökt det journalistiska fältets 

utveckling under hela 1900-talet och en av slutsatserna hon drog var att kvinnor har 

fått allt större utrymme inom journalistikprofessionen under tidsperioden. I början av 

1900-talet utgjorde kvinnorna bara några få procent av hela arbetskåren medan den år 

2003 bestod av 43 procent. Av dem som jobbar på dagspress syns ungefär samma 

siffror. År 2002 undersökte projektet Publicistiska boksluts författare 22 

dagspressredaktioner i Sverige och resultatet visade att redaktionerna bestod av drygt 

41 procent kvinnor och knappt 59 procent män.62 Det som är stommen i svenska 

folkets nyhetsintag är alltså till huvuddelen skrivet av män i övre medelåldern, vilket 

innebär att val av ämnen, vinkling med mera görs av dem.63 Trots att den manliga 

dominansen på redaktionerna minskar så är det ett faktum att den manliga 

representationen i nyhetsutbudet i medierna kvarstår. En manlig nyhetsvärdering 

                                                        
60 Ekman, K. Var så god – makt, kön och media, 1998, s. 16 
61 Kleberg, M. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006, s. 15 
62 Andersson Odén, T. 2001 års publicistiska bokslut – en rapport om 36 tidningars bokstäver – i siffror, 2002, s. 24 - 25 
63 Jarlbro, G. Medier, genus och makt, 2006, s. 46 - 48 
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värderar objektiv kunskap från experter, ofta äldre män med hög makt. Denna 

nyhetsvärdering försvagar de demokratiska åsikterna om mångfald i utbudet. Den 

manliga nyhetsvärderingen godkänner en syn på världen genom ett smalt segment 

som består av mäktiga män i vårt samhälle. Denna sort av odemokratiskt privilegium 

går tvärt emot idén om en fri press. Män dominerar klart i nyhetsmedierna och säkert 

är de flesta av dem begränsade, liksom kvinnor, av den snäva bild av manliga 

framställningar som visas i media. Den bild av män som visas upp i media passar bara 

in på en liten grupp män, men det är svårt för övriga kvinnor och män som jobbar i 

media att sätta sig emot den. De måste kämpa hårt för att få bort stämpeln att de som 

sitter på makten är de som sitter på den objektiva sanningen. 64 

 

2.3.3.2 Mannens frånvaro i forskningen 

Sedan genusforskning inom medier startade på slutet av 1960-talet har det nästan 

uteslutande forskats ur ett kvinnligt perspektiv och dess representation i media. 

Mannen saknas nästan helt som studieobjekt och det är svårt att hitta studier om 

konstruktioner av maskulinitet i medierna, men det finns ett fåtal.65  

När de radikala feministerna på 60-talet började sin forskning av media och fann att 

kvinnor stereotypiserades i media var det männen som fick skulden som förtryckarna. 

Men de stereotypa bilderna av genus har inte bara drabbat kvinnor, utan även männen. 

Om män var dominanta i världen, så stängdes de helt ute från hemmet och 

familjelivets värld. En man utan ett betalande jobb var en snyltare och kunde knappast 

räknas som en man. Kvinnorörelsen hjälpte kvinnor att skapa nya liv och möjligheter 

de senaste årtiondena och frigjorde dem från en del av de stereotypa bilder som fanns. 

Männen däremot har inte haft samma hjälp att fria sig från deras traditionella roller. 

Tidiga studier visade att mannens roll var idealet som kvinnorna skulle följa. Män var 

tillåtna och sågs vara mer auktoritära, mäktiga, aktiva, intelligenta och kvalificerade 

än kvinnor. Så småningom började några få forskare att se konstiga trender i hur 

tidningarna porträtterade män och kvinnor i media. Medan kvinnor började ses mer 

som män i tidningarna, aktiva och mäktiga i arbete, så visades män bara som arbetare 

utan att presenteras som personliga individer över huvudtaget. Männen roll som 

                                                        
64 Craig, S. Men, masculinity and the media, 1992, s. 163 - 167 
65 Engström, K. Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, 2008, s. 61 
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arbetare var den viktiga, inte deras person. Kvinnorna gjorde framsteg i utvecklandet 

från könsrollen, medan männens roll stod still.66 

 

2.3.4 Framställning av stereotyper 

Feministisk forskning har länge undersökt hur kvinnor porträtteras i media. Resultatet 

har ofta visat att bilderna av kvinnan är alltför stereotypiserade och resulterar i en 

oönskad effekt på hur samhället ser på kvinnan.67  

Stereotypa representationer karaktäriseras av generaliseringar och syftar till att göra 

så stor skillnad mellan olika grupper som möjligt genom att naturalisera eller  

essentialisera karaktärsdragen. Ofta innebär det att en av grupperna värdesätts som 

förmer än de andra och en av grupperna nedvärderas. Stereotypa bilder används inte 

bara för att särskilja det kvinnliga och manliga könet utan även klass, etnicitet, 

nationalitet och religionstillhörighet.68 De stereotypa bilderna i media har framförallt 

fått förnyat liv genom ett allt snabbare arbetsflöde ute på redaktionerna. Att använda 

bilder för att förstärka stereotyper är en idealisk grogrund för medier som snabbt 

måste skapa berättelser som slår igenom konkurrensen på marknaden. För att göra det 

använder de sig av grova gestalter för att enkelt och effektivt berätta sin historia. Just 

mängden och konkurrensen om mottagarens blick gör att det skapar allt grövre 

konturer runt de moderna genusformerna man/kvinna.69 

Hur mycket mottagaren tar till sig och påverkas av dessa stereotyper är dock osäkert 

och under ständig debatt. Viss forskning hävdar att publiken avläser stereotyper just 

som stereotyper och finner dessa roller konservativa, förlöjligande och utmanande när 

de beskrivs och visas på ett överdrivet sätt.70 Denna beskrivning stämmer absolut in 

på underhållningsgenren. Dokusåpor och talkshows bygger sina program på 

överdrivna stereotyper för att skapa motsättningar och underhållningsbranschen 

försvarar sina stereotyper med att de måste få behålla sin kreativitet för att locka 

tittare, trots att det de gör är politiskt inkorrekt, menar medieforskaren Nelson 

Armstrong. I dessa sammanhang tolkar mottagaren kontexten av budskapet och 

förstår att de stereotypa karaktärerna är just skapade stereotyper. Tyvärr kan inte 

samma argument användas när man analyserar nyhetsmediet. Nyhetsjournalistiken är 

                                                        
66 Paul Martin Lester, Images that injure – pictorial stereotypes in the media, 1996, s. 97 - 98 
67 Carter, Branston, Allan, News, gender and power, 1998, s. 6 
68 Kleberg, M. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006, s.17-18 
69 Hirdman, Y. Genus – om det stabilas föränderliga former, 2001, s. 184-185 
70 Kleberg, M. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006, s. 25 (Anna Edin, Verklig underhållning: 
dokusåpor, 2005) 
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den främsta skaparen av dagordningen och företräder en viktig kulturell funktion av 

hur genus ses av samhället. Om det då i medias innehåll överrepresenteras av män i 

nyheterna ger det ett budskap att mannen är viktigare än kvinnan.71 

Om media rapporterar om kvinnliga domare, politiker, företagsledare i stället för att 

bara beskriva kvinnor som offer, så är det inte svårt att förstå att mottagarna har svårt 

att tro att kvinnor kan lyckas.72 

När det gäller den feministiska forskningen av stereotypa bilder av kvinnan i media 

hävdade man tidigt att medier visade felaktiga eller falska bilder av kvinnor. 

Meningen med forskningen var att detta skulle ändras, den ”verkliga” kvinnan skulle 

få synas och relateras till kvinnorörelsens framsteg. Denna forskning har dock 

kritiserats från flera håll, både teoretiskt och metodologiskt. Men menade att om 

media visar upp en falsk, stereotyp, bild av kvinnan, förutsätter man att det finns en 

”äkta” kvinna i verkligheten. Det mediala utbudet blir därmed värderat i termer av: 

framställningen av verklighetskvaliteter – om det är en sann bild eller inte som 

levereras.73 

 

2.3.4.1 Representation 

Kvinnan är underrepresenterad i nyhetsmedier över hela världen och det verkar inte 

förändras under tid. År 1995 organiserade the Global Media Monitoring Project 

(GMMP) en global undersökning av nyhetsmedier under samma dag i 71 länder. 

Syftet var att undersöka mönster av genusrepresentationen ser ut i nyhetsmedier. 

Studien visade att 19 procent av individerna som fanns med i nyheterna var kvinnor.  

Fem år senare, 2000, gjordes en liknande undersökning av ungefär samma antal 

länder. Där studerade man 50 000 separata nyhetsartiklar och i resultatet såg man att i 

de artiklar kvinnor som var med i var det nästintill identiskt lika många som i förra 

undersökningen, denna gång till och med en procent lägre kvinnorepresentation, 18 

procent. I båda studierna studerade man radio, TV, dagstidningar på både lokal, 

regional och nationell nivå, trots det låg resultatet på ungefär samma nivå på alla 

analysenheter. Ett antal undersökningar gjorda i Europa visar på samma resultat att 

kvinnor har låg representation i nyhetsmedier. 74  

                                                        
71 Armstrong, N. How newspaper sources trigger gender stereotypes, 2006, s. 820 
72 Byerly, R. Women & Media – a critical introduction, 2006, s. 40 
73 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2002, s. 13-14 
74 Byerly, R. Women & Media – a critical introduction, 2006, s. 40 – 41, Maria Jacobson, Young people and gendered media 

messages, 2005, s. 15 
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I Sverige, som ofta nämns som ett av de mest jämlika länderna i världen, skiljer sig 

inte representationssiffrorna i media mycket från övriga världen. Den manliga 

dominansen i nyheter ligger runt 70 – 75 procent.75 . Journalistikprofessorn Kent Asp 

menar att en systematisk underrepresentation av vissa befolkningsgrupper kan få en 

vidsträckt betydelse för maktfördelningen i samhället och en sned maktbalans i 

demokratin. När media försvarar sig till varför bilden ser ut så brukar de säga att de 

bara speglar verkligheten och att där är männen de ledande i maktpositioner och de 

som sitter på svaren till artiklar som intresserar verkligheten. Men samhället gör på de 

flesta platser större framsteg i jämställdheten än vad som faktiskt visas i media.76 

I en intervju med medieforskaren Madeleine Kleberg berättar hon om hur dessa 

siffror ser ut i Sverige:  

 

”- Förbluffande nog är de här siffrorna konstanta, oberoende av hur verkligheten 

förändras och hittills också oberoende av förändringar i redaktioners könsfördelning, 

säger Madeleine Kleberg.”
77

 

 

 

2.3.4.2 Roller 

Flera undersökning visar på att kvinnan ofta representeras som offer och drabbade av 

någon katastrof. 78 Både i de världsomspännande undersökningarna av the Global 

Media monitoring Project 1995 och den av World Association for Christian 

Communication år 2000 visar att kvinnan som offer låg i topp som den vanligaste 

rollen kvinnan fick inta.79 Även män porträtteras som offer vid våldshandlingar. Men 

skillnaden mot beskrivningarna av kvinnliga offer är att manliga offer sällan visas på  

bild till artikeln, det gör kvinnor oftare. Anledningen tror forskarna beror på att 

mannen som offer inte är en accepterad stereotyp bild av mannen i samhället. 

När media framställer mannen är han stark, kompetent, utåtriktad, chef eller politiker, 

hjälte eller brottsling medan kvinnas framställs som smal, vacker, inåtvänd, mor och 

                                                        
75 Jacobson, M. Young people and gendered media messages, 2005, s. 16 
76 Jacobson, M. Allt är möjligt – en handbok i mediakritik, s. 7 – 9  
77 Ekman, K. Var så god – makt, kön och media, 1998, s. 102 
78 Kleberg, M. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006, s. 33 - 34 
79 Byerly, R, Women & Media – a critical introduction, 2006, s. 40 – 41, Maria Jacobson, Young people and gendered media 

messages, 2005, s. 15 
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maka, sexobjekt eller offer. Det går även att skildra ett mönster. Kvinnans tankar, 

handlingar och aktiviteter förminskas medan mannens förstoras.80 

I media skildras mannen ofta som mäktiga och i sin yrkesroll. Det är de som finns på 

den offentliga arenan, inom politik och finans, maktsfärer och som då anses viktiga att 

bevaka.  Männen är visserligen stereotypt skildrade men texten och bildens laddning 

förknippas med det som samhället anses vara betydelsefulla värden som till exempel 

beslutsfattande, makt, aktion, prestation och framåtanda. En av orsakerna till varför 

kvinnor skildras i situationer som handlar om skönhet, kropp och sexualitet, i 

personliga och privata sammanhang kan bero på att kvinnor generellt har mindre makt 

än mannen och har därmed inte så stora möjligheter till att påverka.81 

 

2.3.4.3 Ålder 

Åldern är en egenskap som kanske mer än andra varit konstituerande för vår kulturs 

kvinnlighetsideal. Ungdom har ju, tillsammans med skönhet, traditionellt utgjort 

själva definitionen av feminitet. Det hänger givetvis samman med att den unga 

kvinnan förutsätts vara fertil, men också oskuldsfull, naiv och oerfaren – villig att 

underkasta sig den erfarne mannens auktoritet.82 

Kvinnor framställs också oftare än män som glada, unga och sexiga och i roller som 

passiva, inåtvända och självbespeglande. De framträder nästan alltid i intima sysslor 

där de ägnar sig åt hemmet, barnen eller den egna kroppen. Mannen däremot skildras 

som aktiv och socialt utåtriktad, han är den allvarligt koncentrerade yrkesmannen, 

typiskt placerad i offentliga miljöer som arbetslivet och politiken.83 Eftersom det är 

mannen som har makten i verkligheten och de intressanta rollerna är det inte konstigt 

att det är medelålders män som ofta syns i medier.84
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
80 Paul Martin Lester, Images that injure – pictorial stereotypes in the media, 1996, s. 99 
81 Jacobsson, M och Broman Norrby,  A. Allt är möjligt en handbok i mediekritik, 2004, s. 7 - 9 
82 Andén-Papadopoulos, K. Veckopressreklam i Sverige – maskulinitet, femininitet och etnicitet, 1995, s. 13 
83Andén-Papadopoulos, K. Veckopressreklam i Sverige – maskulinitet, femininitet och etnicitet, 1995, s. 7 
84 Jacobson, M. och Broman Norrby, A. Allt är möjligt – handbok i mediekritik, 2004, s. 9 
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3 Metod 

 

3.1 Metodiskt angreppssätt 

Vår undersökningen bygger på en deduktiv ansats. Det innebär att vi utgått från 

tidigare forskning och teorier om fenomenet för att sedan prova dem i den empiriska 

undersökningen genom att antingen utvecklas, förkastas, tillämpa eller förfina dem.85 

Undersökningen är främst en deskriptiv studie där vi svarar på frågan hur vårt 

fenomen ser ut i det utvalda materialet som undersöks empiriskt. En mindre del av 

undersökningen är kausal där vi svarar på frågan varför vårt resultat ser ut som det 

gör. Den kausala delen bygger på teorier som analyseras tillsammans med vårt 

resultat, den förklarande delen testas inte i empirin.86  

Studien är en fallstudie som bygger på statistisk design av jämförande analysenheter 

samt en djupare innehållsanalys. Statistisk design innebär att vi samlade på oss en stor 

mängd analysenheter och skapade en kontrollerad jämförelse som vi redovisade i 

resultatet. Den djupare innehållsanalys bygger på resultatet från den statistiska 

undersökningen.87  

 

3.1.1 Metodval 

Den empiriska undersökningen byggdes av både en kvantitativ- och kvalitativ 

innehållsanalys av fotografier för att besvara frågeställningarna nummer ett och två. 

Den kvantitativa innehållsanalysen valdes eftersom den svarar på frågor som i förväg 

placerats i kategorier och visar hur frekvent de kategorierna förekommer i 

materialet.88 Analysen var också bäst att tillämpa eftersom materialet bestod av ett 

stort antal analysenheter som behandlas på ett likvärdigt sätt och tillskrevs samma 

vikt vid analysen där vi kunde presentera resultatet med siffror.89 Utifrån det 

kvantitativa resultatet gjordes en djupare kvalitativ innehållsanalys. Vi valde att lägga 

till den kvalitativa metoden eftersom den ger en djupare förståelse ur bilderna som tar 

fram det väsentliga och specifika delarna ur helheten. Vid den kvalitativa 

bildanalysen valde vi att använda den semiotiska bildanalysmodellen som verktyg. 

Semiotiken går både att använda i det visuella såväl som i det verbala språket och 

                                                        
85 Teorell, J. och Svensson, T, Att fråga och att svara, 2007 s. 49 
86 Esaisson, P, m.fl, Metodpraktikan, 2007, s. 37 
87 Esaisson, P, m.fl, Metodpraktikan, 2007, s.106-112, 121-122 
88 Esaisson, P, m.fl, Metodpraktikan, 2007, s. 223 
89 Esaisson, P, m.fl, Metodpraktikan, 2007, s. 237 
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syftar till att tolka tecken.90 Inom den semiotiska bildanalysen finns det två olika 

meningsnivåer; den uppenbara och den underliggande meningen i bilden. Denotation 

kallas den första nivån och här analyserade vi vad eller vem som avbildades samtidigt 

som man såg vad bilden ”stod för”, bildens självklara grundbetydelse. Den andra 

nivån kallas för konnotation och där sökte vi efter vilka idéer, uttryck och värden som 

fanns representerade i bilden .91 Semiotikens huvudsakliga syfte ligger i att se bortom 

och bakom den uppenbara verkligheten man ser vid första anblick av ett analysobjekt. 

Den semiotiska analysen ifrågasätter även den traditionella kommunikationsmodellen 

som går ut på att en sändare skickar ett enkelriktat meddelande till en passiv 

mottagare. I stället har mottagaren en stor del i hur meddelande tolkas då detta sker 

utifrån mottagarens tidigare erfarenheter.92  

Den kvalitativa bildanalysen hjälpte oss att få en större förståelse för 

genusperspektivet i bilderna som annars lätt kunde ha missats om vi bara koncentrerat 

oss på en kvantitativ metod.93  

Av de metoder som finns att tillgå för en vetenskaplig undersökning valde vi bort 

bland annat intervjuer, fokusgrupper och enkäter eftersom de syftar till att undersöka 

mottagarens upplevelse av materialet.94 Vi var intresserade av vad tidningen 

förmedlar och gjorde en innehållsanalys i stället. Att intervjua människor är dock ett 

eventuellt framtida komplement för att få en djupare förståelse av hur människor 

påverkas av bilder av genus, hur de tolkar kvinnligt och manligt. 

När vi besvarar frågeställning tre gör vi det utifrån tidigare teorier som vi presenterar i 

teoriavsnittet. Fråga nummer tre testas aldrig emot empirin, däremot så används det 

empiriska resultatet i analysen av frågan. 

 

3.2 Urval och avgränsningar  

 

3.2.1 Urval 

Vi har valt att studera journalistiska bilder i dagspress. Tidning valdes som medium 

då den är lättillgänglig för konsumenter och når en stor grupp av läsare. Varje tidning 

har fler läsare än antalet upplagor som trycks eftersom den ofta lånas ut till familj och 

                                                        
90 Waern, Y. m.fl. Bild och föreställning – Om visuell retorik, 2004, s. 15 
91 Waern, Y. m.fl. Bild och föreställning – Om visuell retorik, 2004, s. 38-39 
92 Hansson, H, m.fl. Seendets språk, 2006, s. 9-11 
93 Esaisson, P, m.fl, Metodpraktikan, 2007, s. 237 
94 Teorell, J. och Svensson, T, Att fråga och att svara, 2007 s. 89-91 
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vänner.95 Av de dagspresstidningar som ges ut i Sverige gjorde vi ett selektivt urval 

på den tidning som når ut till flest läsare vilket blev Aftonbladet som november 2008 

hade en upplaga på 388 500 exemplar och en beräknad läsarkrets på 1 209 000 

personer.96 Detta för att undersökningen får större relevans när innehållet når ut till en 

stor del av befolkningen. Av tidningens olika delar valde vi att enbart analysera 

huvuddelen eftersom den riktar sig till både kvinnor och män och tidningens publik 

består av lika kvinnor och män. Detta gör att analysenheterna kan analyseras efter en 

grund där mannen och kvinnan står jämlikt och ingens intresse är förmer än den 

andres. 

För att i vår kvantitativa undersökning kunna jämföra våra analysenheter har vi valt 

att enbart studera dragbilderna på varje sida. Att valet föll på just dragbilder beror på 

att det är dem som drar till sig läsarens blick först, vilket har konstaterats i bland annat 

en eye-tracking undersökning gjord av The Poynter Institute for Media Studios. Deras 

resultat visade att den största bilden på varje sida är det som drar läsarens blick till sig 

först. En stor bild är den som dominerar sidan, styr mottagarens ingång i artikeln och 

fungerar som det mest effektiva sättet att fånga en läsare på.97 

Antal tidningar som analyserades var sju stycken under en vecka. Detta för att inte 

missa någon genre som eventuellt bara finns med en av dagarna i veckan. De sju 

tidningar gav oss också det antal bilder, 242 stycken, som behövdes för att kunna 

presentera ett statistiskt resultat från den aktuella veckan. Den vecka vi gjorde urvalet 

ifrån var den närmsta aktuella veckan från det datum vår undersökning började, vilket 

blev vecka 47, allt för att få en så uppdaterad och aktuell bild som möjligt av 

tidningens material. 

 

3.2.2 Avgränsningar 

I valet medium avgränsade vi oss till pappersdagstidningen och valde där den största i 

Sverige: Aftonbladet. Vi valde att inte analysera bilagorna som följer med tidningen 

på grund av att de inriktar sig till, och har en publik som består av majoriteten kvinnor 

eller män, beroende på vilken av bilagorna det är. Bilagorna skapas med åtanke att 

rikta sig till antingen kvinnan eller mannen, till exempel tidningen ”Klick” till kvinnor 

och ”Sportbladet” till männen.98  

                                                        
95 Hansson, H, m.fl. Seendets språk, 2006, s. 9-11 
96 Internetsida, Tidningsstatistik, www.tu.se 
97 Garcia, Contemporary newspaper design, 1993, s. 133-139 
98 Muntlig källa: Niklas Bodell, informationschef på Aftonbladet, 26/11-08 klockan 13:00 via telefon 
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I valet av vilken typ av bilder att granska avgränsade vi oss till att enbart undersöka 

journalistiska stillbilder och bylinebilder. Därmed valde vi medvetet bort reklambilder 

och fotografier som visar stillbilder från tv- och filmsekvenser (finns på tv-sidorna 

längst bak i tidningen). Reklambilder valdes bort eftersom de inte har ett journalistiskt 

motiv i de bilder de publicerar. Antal nummer vi ska granskade är sju för att få med 

veckans alla dagar. I tidningen analyserades sedan varje sida men vi begränsades oss 

till att analysera enbart dragbilderna. 

 

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt – undersökningsinstrument 

 

3.3.1 Bildanalys – kvantitativ  

Den kvantitativa bildanalysen fick börja undersökningen av det empiriska materialet. 

Ett kodschema konstruerades med färdiga kategorier utifrån tidigare forskningar och 

teorier.99 (se: Bilaga 1 och 2) I första hand analyserade vi dragbilden på varje sida, 

men för att undvika problem eller bortfall, och få ett systematiskt och säkert val, 

skapade vi ett schema som vi följde. Schemat bestod av flera ”om”, och vad vi skulle 

göra om dessa ”om” uppstod. (se: Bilaga 3) 

Under undersökningens gång lade vi märke till mönster som gjorde att vi lade till 

ytterligare kategorier och gick igenom hela materialet en gång till. Våra svar mättes 

sedan i procent utifrån hur frekvent de olika kategorierna förekom. 

 

3.3.2 Bildanalys – kvalitativ  

Vid den kvalitativa bildanalysen studerade vi varje kategori från kodschemat var för 

sig noggrant där resultatet från den kvantitativa fick styra vad som var viktigt och 

intressant att analyseras i den kvalitativa analysen. Med hjälp av olika 

kartläggningsmetoder fann vi mönster som skiljde männens framställning i jämförelse 

med kvinnans. Som verktyg i analysen ställde vi frågor till bilderna (se: Bilaga 4) 

som härstammar från den semiotiska bildanalysen. 

                                                        
99 Carlsson, A och Koppfeldt, T. Bild och retorik i media, 2001, s. 115 
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Med hjälp av färgade lappar, som var för sig fick representera en bild som 

analyserades i tidningen, skrev vi upp svaren på frågorna och andra saker som  var 

intressanta i bilderna. Sedan  kartlade vi mönster, system och vi fick en klar översikt 

över vårt material. Utifrån svaren drog vi slutsatser som presenterades i resultatet. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet  

För att stärka validiteten i undersökningen valde vi att använda oss av två 

vetenskapliga metoder, både den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen. 

Att använda två metoder gör att de kompletterar varandra och täcker varandras 

brister.100 Den kvantitativa ger oss en bred förståelse och den kvalitativa en djup 

förståelse.101
 

Ett eventuellt externt validitetsproblem är att trots att vi analyserar 242 bilder, så kan 

det vara svårt att generalisera resultatet eftersom den undersökta tidsperioden, en 

vecka, är för kort. En längre studieperiod ger en mer nyanserad bild och i framtiden 

ser vi gärna att studien byggs ut för ett mer genrealiserbart resultat.102 Samma 

problem påverkar reliabiliteten. Om någon annan gör undersökningen en annan vecka 

så kan resultatet skilja sig ifrån vårt eftersom speciella händelser i samhället kan 

påverka materialet i tidningen.103  

Ytterligare ett metodproblem skulle kunna vara vår subjektivitet genom 

undersökningens gång. I första hand gäller det valet av kategorier att analysera. För 

att hålla oss så neutrala som möjligt har vi utgått från tidigare forskning och teorier 

                                                        
100 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara, 2007 s. 273-275 
101 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara, 2007 s. 10 
102 Esaisson, P, m.fl, Metodpraktikan, 2007, s. 64 
103 Teorell, J. och Svensson, T. Att fråga och att svara, 2007 s. 59 
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inom medie- och kommunikationsforskning av genus. Andras resultat har fått styra 

till viss del vilka kategorier som valdes till den kvantitativa analysen. 104 

För att stärka vår validitet, att vi undersöker det vi säger oss undersöka, har vi byggt 

våra frågor efter teorin.105 Det som kan påverkas är frågorna till svaren eftersom det är 

vi själva som definierar dem. För att undvika så mycket subjektivitet som möjligt har 

vi använt tydliga kodinstruktioner106. Eftersom några av kategorierna är tolkande kan 

kodningen av materialet missvisa en lite del av resultatet. Till exempel åldrar där 

personerna på bilderna har legat på gränsen mellan två åldersgrupper. I de fall 

åldrarna inte stod i texten gissade vi själva och resultatet kan i några få fall ha blivit 

fel om personen såg ”ovanligt” ung eller gammal ut gentemot den egentliga åldern. 

Vid extrema fall där vi hade svårt att kategorisera, som när bilder av drag-queen och 

transvestiter dök upp skapade vi kategorin övrigt för att undvika missförstånd och fel i 

analysen.  
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106 Esaisson, P, m.fl, Metodpraktikan, 2007, s. 24-25 
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4 Resultat 

 

Totalt analyserades 242 bilder, icke inräknat reklambilder och TV-bilder. Av de 242 

bilderna innehöll 201 bilder människor. Övriga 41 kategoriserades som miljöbilder, 

svårtolkade (där det inte gick att avgöra kön) eller bilder som innehöll exakt lika 

många kvinnor och män.  

De resterande 201 bilderna räknades in i resultatet för representation, av dem 

räknades sedan 154 bilder in till analysen för roll, ålder, leende och blickar. 

Anledningen till att antalet bilder sjönk var att vi räknade bort de bilder som innehöll 

flera människor eftersom det inte skulle gå att kategorisera ett gemensamt svar per 

bild. De räknades dock in i representation då vi räknade om bilden innehöll flest 

kvinnor eller män.  

Nedanstående resultat kommer alla från undersökningen av tidningen Aftonbladet 

under vecka 47, år 2008. 

 

4.1 Kvantitativt resultat 

4.1.1 Representation 

Av alla dragbilder som innehöll kvinnor och män bestod 36 procent av kvinnor och 

64 procent av män. 

 

Antal bilder på kvinnor och män
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Män
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4.1.2 Ålder 

På 154 bilderna gick det att utläsa ålder och den vanligaste förekommande 

åldersgruppen var 21 – 40 år. Minst frekvent förekom åldersgruppen 0 – 20 år och 61 

år och uppåt. 

Vanligaste åldern i bilderna
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I åldersgrupperna 0 – 20 år och 41 – 60 år stämde fördelningen mellan kvinnor och 

män väl med hur representationen i helhet såg ut i undersökningen. I åldersgruppen 

21 – 40 år var det mer jämlikt och kvinnan syntes mer än vad hon gjorde i helhet. I 

åldersgruppen 61 år och uppåt var männen överrepresenterade långt över vad som 

syntes i helheten.  

Fördelning kvinnor/män i åldrarna
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4.1.3 Leende 

På 145 bilder gick det att se om personen på bilden log eller inte. De bilder vi inte 

kunde se om personen log på eller inte kunde till exempel vara bilder där den 

porträtterades ansikte var skymt. I resultatet redovisades hur många procent av det 

totala antalet kvinnor respektive män som log eller inte. Resultatet visade att 

kvinnorna på bild log betydligt mer än vad männen gjorde. 

 

Antal kvinnor och män som ler
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4.1.4 Blick 

På 153 bilder gick det att se om personen på bilden tittade in i kameran eller inte. I 

resultatet räknades hur många procent av det totala antalet kvinnor respektive män 

som tittade i kameran eller inte. Resultatet visade att kvinnor och män tittade in i 

kameran nästintill lika mycket i de bilder vi analyserade. 
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4.1.5 Aktiv eller passiv  

På 151 bilder gick det att se om mannen eller kvinnan var aktiv eller passiv. På de 

flesta bilder i tidningen var människorna passiva. 

 

Antal aktiva och passiva
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Kvinnor och män var lika mycket aktiva på bilderna i tidningen. 
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4.1.6 Offer 

Av de analyserade bilderna visade 16 av dem offer. Fördelningen mellan kvinnor och 

män var nästan totalt jämställd, 7 bilder visade kvinnor och 9 av dem visade män.  

Antal bilder på offer, kvinnor och 

män

9

7 Kvinnor

Män

 

4.1.7 Brottsling 

22 bilder i undersökningen visade bilder på brottslingar. Av dem var majoriteten män, 

på 18 av bilderna var brottslingarna män och på 4 av dem var kvinnor.  

Antal bilder på brottslingar, kvinnor och män

18

4

Män

Kvinnor
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4.2 Kvalitativt resultat 

 

4.2.1 Ålder 

Det resultat, från den kvantitativa undersökningen i kategorin ålder, som utmärkte sig 

mest var att kvinnor i åldersgruppen 21 – 40 år hade en nästan jämlik representation 

med männen, i förhållande till hur det såg ut i övriga åldergrupper där mannen 

dominerade starkt. Den vanligaste kategorin som syntes i tidningen var medelålders 

män i åldern 41 – 60 år. I den äldsta åldersgruppen 61 år och uppåt stod mannen för 

en majoritet som låg högre än vad mannen i medelsnitt gjorde i undersökningen.  

 

4.2.1.1 Unga kvinnor 

Poserande: Utmärkande drag för bilderna av unga kvinnor under 40 år var att nästan 

alla bilder var arrangerade där kvinnorna poserade framför kameran. De vanligaste 

typerna av poserande var bland annat bylinebilder på journalisterna som själva skrivit 

texten. Dessa bilder drogs det ofta stort på och bilden på journalisten kunde ofta vara 

större än andra nyhetsbilder på sidan. Vid seriösa debattartiklar och krönikor var 

bilderna på kvinnorna ofta i närbild, endast ansiktet tog plats i bildrutan. Vid 

lättsammare krönikor syntes kvinnan ofta i helbild där hon var stylad både i kläder, 

smink och håruppsättning. Ofta ler kvinnorna mot kameran och blicken är riktad till 

mottagaren. I de lättsammare krönikorna var leendena större och de såg gladare ut. 

I genren feature var den unga kvinnan dominerande, mannen syntes knappt till på 

dessa sidor. Bilderna på featuresidorna var ofta arrangerade för att illustrera vissa 

privata ämnen såsom hälsa, sex, matlagning, shopping och smink. I hälsa visades 

bland annat en smal, vältränad och lättklädd kvinna som utförde yoga. Hon satt i en 

pose och bilden fungerar som en förebild för kvinnliga läsare att se upp till.  

Sexistiska bilder: Av bilderna på kvinnor i åldern 21 – 40 år visades tre bilder på 

mycket lättklädda kvinnor, liknande bilder fanns ej i övriga åldersgrupper. På två av 

bilderna var kvinnorna enbart iförda en bikini och stod utmanande, poserande och 

tittade rakt in i kameran. De såg båda mycket glada ut och utstrålade lättja, glädje och 

skönhet. Båda två var långa, smala och blonda. Kontexten till den första bilden 

handlade enbart om kvinnans utseende där hennes navel stod för hela vinkeln på 

artikeln. I bikinibild nummer två fick den unga flickan illustrera en kortare artikel 

som handlade om solsemester. Den tredje lättklädda bilden visade Agnetha Fältskog 
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iförd enbart en T-shirt och benen var bara. Vinkeln på bilden var underifrån för att 

utmärka hennes bara ben. Kontexten till bilden var att en bok om gamla artistaffischer 

ska ges ut. På artikelsidan fanns även två bilder på två män, men tidningen hade valt 

att dra på Agnetha Fältskog. På bilden poserade hon samtidigt som hon slickade på en 

stor godisklubba vilket gjorde att bilden var mer sexistiskt utmanande med öppen 

mun. En parallell till bilden på Agneta var en bild i en annan tidning under veckan. 

Den bilden visade också en kvinna som slickade på en klubba. Här hade budskapet 

inte samma sexistiska utstrålning. Kvinnan är äldre och fullt påklädd. Kontexten var 

att hon ägde en godisbutik och hon hade hela famnen full av klubbor. 

Roller: De flesta av bilderna på unga kvinnor utstrålade själsäkerhet, styrka och 

glädje. Även om kvinnan framställdes i ämnen ur den privata sfären som shopping, 

familj och sex så utstrålade de inte osäkerhet, utan de var stolta över sina roller. På de 

bilder där den unga kvinnan visades som svag handlade det om offer i 

nyhetsjournalistiken, poserande illustrationsbilder som visade på problem och 

kändisar som grät ut. Det fanns inga bilder där kvinnan framställdes som en kvinna 

med makt. Den enda bilden på en kvinna med makt som publicerades under den 

aktuella veckan var en bild så kvinnan såg osäker och ledsen ut.  

 

4.2.1.2 Medelålders män 

Bilder på medelålders- och äldre män framställdes sällan som objekt. Hos män över 

61 år hittade vi bara ett fall. Där visade en äldre man stolt upp sin långa mustasch och 

sitt skägg. I jämförelse med de yngre kvinnorna som ofta framställdes som glada och 

positiva var de äldre männen oftare arga och bestämda. Typiska bilder på en bestämd 

man var en bild på en man med makt. Ett exempel är en bild på Vladimir Putin som 

argt pekar med fingret åt mottagaren. Ett andra exempel visar på exakt samma typ av 

bild fast denna gång var det den före detta ordförande för EU-kommission, Jacques 

Delors, som argt pekade med fingret åt mottagaren. 

Bildvinklingar De flesta bilder var tagna mitt framifrån, men i två exempel användes 

det andra vinklingar. I bild nummer ett porträtterades en äldre man som jobbade som 

domare. Bilden var tagen vid hans skrivbord, snett underifrån, vilket fick mannen att 

se stor och mäktig ut. I bild nummer två var det en polis som porträtterades. Den 

bilden var tagen ovanifrån för att visa hans svaghet, artikeln handlade om att han hade 
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tagit sitt liv. Precis som med bilderna på de yngre kvinnorna poserade de flesta av de 

äldre männen på bilderna. De var också passiva i de flesta fall.  

Krönikörer Två äldre män porträtterades i egenskap av journalister i krönikor. Båda 

männen såg självsäkra, bestämda och nöjda ut. Inga stora leenden som hos kvinnorna 

gick att finna här. 

 

4.2.2 Leende 

Kvinnor log mer än män i bilder enligt den kvantitativa undersökningen och vid en 

djupare studie av bilderna gick det att särskilja vissa mönster i mannen och kvinnans 

humör. 

Av alla bilder som visade krönikörer var det bara en man som log, resten av dem såg 

seriösa och allvarsamma ut. Av de kvinnliga krönikörerna var merparten glada medan 

en mindre andel var seriösa. 

På alla bilder som visade upp kvinnlig skönhet, bilder på fotomodeller, kändisar, 

skönhetstävlingar och till artiklar om kroppen log alla kvinnor glatt riktat mot 

kameran. Liknande bilder på män var betydligt färre, ett av de få exemplen visade 

Brad Pitt som fyrar av ett strålande leende samtidigt som han vinkar till publiken. Den 

tillhörande artikeln är riktad till kvinnan och handlar om hur du kan hitta din 

drömman. 

Till en artikel som handlade om glädje valde tidningen att illustrera fenomenet glädje 

med en bild på en kvinna som sprudlande glad tittade in i kameran och vinkade med 

händerna. Både hon och bakgrunden var färgglad. 

Vid bilder på män och kvinnor i maktposition var det få som log. Skillnaden som gick 

att se var att männen ofta såg seriösa, bestämda och allvarliga ut medan kvinnorna i 

maktposition oftare var bekymrade och utstrålade inte samma pondus med arga 

blickar. De tittade istället ofta nedåt för att understryka deras bekymmer. Ett exempel 

var en bild på Mona Sahlin som framställde henne som oroad över partiet som håller 

på att splittras. Hon tittade nedåt med slutna ögonlock. Munnen var ihopknipen och 

bilden utstrålade osäkerhet och ensamhet. Den bilden stod i kontrast till en bild på 

postens vd Lars G Nordström. Där har de låtit honom titta rätt in i kameran för att visa 

sin styrka och makt. Hans min var bister och bestämd och handen hade han lagt i 

hakan vilket förmedlade en känsla av koncentration, eftertänksamhet och allvar. 
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En annan tydlig kontrast där man jämförde den unga kvinnan och mannen var två 

skilda bilder där Aftonbladet porträtterade två svenska hjältar. På den första bilden på 

den unga kvinnan stod hon mitt framför kameran med en stor bukett blommor i 

handen och hon hade ett stor leende på läpparna. I den andra artikeln om den unga 

mannen som hjälte stod han i högerhörnet av bilden. Han hade en stor väska runt 

armen och såg ut att vara på väg. Hans min var allvarsam, bestämd och bister. Samma 

typ av artikel men bildsatt på två olika sätt. 

En bild i tidningen framställede den lyckliga modersgestalten. En kvinna beskrivdes i 

rubriken vara dödssjuk i cancer men trots det satt hon med ett stort leende och ett barn 

i sin famn som hon matade. Hon utstrålade lycka, glädje och styrka trots den 

motsägelsefulla rubriken.  

Den glada kvinnan i artiklar som handlade om den privata sfären var vanligt. Ett 

tydligt exempel var ett helt uppslag med bilder på Michelle Obama som fick illustrera 

en modeartikel om hennes klädstil. På alla bilder log hon stort och skrattade. 

 

4.2.3 Blick 

På de flesta bilder under den aktuella veckan tittar både män och kvinnor in i 

kameran. Den vanligaste vinkeln på bilder där människan tittar in i kameran är 

parallellperspektivet där betraktaren och den avbildade placeras på samma nivå.  

 

4.2.4 Aktiv eller passiv 

Av det totala antalet bilder föreställde de flesta bilderna passiva män och kvinnor. 

Skillnaden mellan dem var nästan omärkbar och män och kvinnor var lika mycket 

aktiva och passiva i bilder. Det gick däremot att se tydliga mönster av vilken typ av 

aktivitet mannen och kvinnan utförde. 

Mannen var mer seriöst aktiv. Han var kopplad till sin yrkesroll som till exempel 

läkare, politiker, kulturarbetare, bilmekaniker eller artist. De kvinnor som visades i sin 

yrkesroll som läkare, politiker eller bagare fick agera passivt på bilderna. Endast två 

exempel hittades där kvinnan var aktiv i sin yrkesroll. De bilderna visade på två 

kvinnliga föreläsare. 

I bilder från den privata sfären var mannen aktiv inom teknikområdet. Mannen körde 

båt, drog upp en bil ur snön, spelade datorspel och körde bil. När kvinnan 

porträtterades aktivt i den privata sfären handlade hon mat, åt mat, sminkade sig, 
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tränade yoga, eller matade sitt barn. Endast i två exempel gjorde kvinnan något som 

hade med teknik att göra, en äldre kvinna tittade på tv och den andra spelade poker på 

nätet. 

De passiva bilderna på män och kvinnor var väldigt lika varandra. De flesta av dem 

var porträtt där de tittade in i kameran utan att utföra någon aktiv syssla. Porträtt 

användes i alla genrer: nyheter, feature, nöje, kultur och debatt/ledare/krönikor. 

 

4.2.5 Offer 

I bilder på offer var skillnaden mellan man och kvinna nästintill obefintlig.  

Bilder som visade människor som hade blivit mördade, alltså bilder som var tagna för 

länge sedan, visade både män och kvinnor väldigt intimt och nära. De tittade alla in i 

kameran och log stort och mottagaren kom personerna nära. 

En typ av offer som det inte fanns en manlig motsvarighet för under den aktuella 

veckan var bilder på den gråtandes och sårbara kvinna. Två nöjesbilder visade sårbara 

kvinnor. En stor dragbild visade Angelina Jolie i närbild med tårarna rinnande nedför 

kinderna. Den tillhörande artikeln var helt vinklad utifrån hennes tårar. En annan bild 

visade Britney Spears som oroligt, ledsamt och rädd tittade sig omkring. Även den 

texten handlade bara om hennes nedstämdhet. De sårbara kvinnorna framställdes i 

tidningen som nyheter. Den närmaste manliga motsatsen visade nyhetsankaret 

Rickard Palm som hade blivit omplacerad till sena nyheterna. Vinkeln var där mer 

kopplad till att Rickard var upprörd i stället för ledsen. 

 

4.2.6 Brottsling 

De vanligaste bilderna på brottslingar i tidningen under vecka 47 var personporträtt 

tagna av polisen, så kallade ”mug-shots”. Övriga typer av bilder visade brottslingens 

ansikte pixlat, eller så illustrerade bilder där någon annan föreställer brottslingen utan 

att för den delen röja sin identitet.  

Det fanns bara tre bilder som porträtterade kvinnliga brottslingar. Här fanns två 

varianter av bilder, den pixlade varianten och den illustrerade varianten. Den enda 

skillnaden som fanns mellan bilder på kvinnliga och manliga brottslingar var att det 

inte fanns någon bild på en manlig brottsling som var illustrerad.   
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5 Analys 

 

5.1 Representation  

Tidigare forskning visar att kvinnan är underrepresenterad i nyhetsmedier i såväl 

världen som i Sverige. (se: Teori 2.3.4.1 Representation). Tidningen Aftonbladet 

underrepresenterar också kvinnan under den undersökta veckan men ligger några 

procent närmare ett jämställdare resultat i jämförelse med tidigare forskning i Sverige. 

(se: Resultat 4.1.1 Representation).  

Anledningen till att Aftonbladet har få kvinnor i sina bilder kan bero på flera saker, 

här följer några exempel. 

• Arbetsförhållande 

På svenska dagstidningar jobbar övervägande män men kvinnorna blir allt fler och det 

blir alltmer jämlikt. (se: Teori 2.3.3.1 Arbetsförhållande). På Aftonbladet har man 

jobbat aktivt med att få en jämställd redaktion och i dag jobbar det lika många män 

och kvinnor på nyhetsredaktionen. (se: Inledning 1.5 Empirisk bakgrund). 

Trots att Aftonbladet har en jämlik redaktion speglar sig alltså inte det i resultatet. 

Flera kvinnor på redaktionerna borde leda till att fler kvinnor får synas i materialet 

enligt teorin eftersom de kvinnliga journalisterna har ett kvinnligt tankesätt och 

kunskap om kvinnans syn på samhället. Om det är de kvinnliga journalisternas fel att 

kvinnor inte syns är svårt att säga, men att ett manligt synsätt där mannen sätts som 

norm lever sig kvar på redaktionen i Aftonbladet är tydligt i resultatet. Det kan vara så 

att de nya, unga kvinnliga journalisterna som börjar jobba på redaktionen blir 

upplärda av äldre män som jobbat där länge. Kvinnorna får då lära sig vad som är 

viktigt och vad som bör nyhetsvärderas. Att som kvinna komma med nya synsätt med 

en mer feminin syn kan vara svårt i ett redan inarbetat arbetssystem som genomsyrar 

såväl journalisterna, fotograferas, redigerarna och chefernas jobb. De kvinnliga 

vinklingarna i bilder och artiklar hamnar troligtvis i någon av Aftonbladets bilagor 

som riktar sig direkt till kvinnor och har kvinnliga läsare. Men att underrepresentera 

kvinnan i huvudbilagan som har flest läsare, och nästan lika många kvinnor som män, 

är att nedvärdera kvinnan. 

• Media som bara speglar verkligheten 

Att kvinnan är underrepresenterad brukar media ofta försvara sig med att det är så 

verkligheten ser ut, det är männen som sitter på maktpositioner som har de svar 
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läsarna är intresserade av. (se: Resultat 4.1.1 Representation). Ett försvar som bygger 

på den manliga normen om vad som är en bra nyhet. Om Aftonbladet hade 

drivkraften att vilja göra en rättvis framställning av kvinnan och mannen hade inte 

bara manliga nyheter visats. En stor del av bilderna under den aktuella veckan visade 

bland annat brottslingar, en genre som drog upp den manliga representationen en del. 

Inte bara manliga brottslingar syntes på bilderna till artiklarna om 

kriminaljournalistik, även poliser, domare, advokater var företrädelsevis män som 

drog upp mannen som majoritet i bilder. 

 

5.2 Framställningen av kvinnan och mannen 

Den genusforskning som utförts sedan slutet på 60-talet fram till i dag har visat att 

kvinnan i media inte bara är underrepresenterad utan även kraftigt stereotypiserad.  

(se: Teori: 2.3.4 Framställning av stereotyper) 

 

5.2.1 Glada kvinnor och arga män  

Flera undersökningar visar att kvinnor ler oftare än män på bild (se: Teori 2.2.3.3 

Leende). Det resultatet stämmer väl överens med tidningen Aftonbladets under den 

undersökta veckan där kvinnor ler betydligt mer än män (se: Resultat: 4.1.3 Leende). 

Vissa teorier säger att kvinnan skrattar oftare eftersom hon har låg status och 

maktlöshet. I Aftonbladets bilder ler kvinnorna ofta men när de gör det visar de 

samtidigt upp styrka, självsäkerhet och sann glädje. Att de skulle skratta bara för att 

de har låg status och är maktlösa 

stämmer inte alls. Ett starkt 

porträtt visar en kvinna som har 

cancer, men hon ler och ser 

levnadsstark och glad ut. 

Mottagaren får ingen känsla av att 

hon skulle vara ett offer.  

 

Offer men stark och glad 

 

Att skratta och le på bild är i de flesta bilder förknippat med styrka. Det finns dock ett 

fåtal som understryker teorier om att leendet skulle betyda att personen framställs som 
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mer lättillgänglig och oproblematisk. (se: Teori 2.2.3.3 

Leende). Tre bilder visar kvinnan som ett tydligt objekt 

där hon är lättklädd, poserar och tittar in i kameran. På 

de bilderna ler de mot mottagaren, leende skapar där en 

kontakt mellan den porträtterade och mottagaren. De tre 

lättklädda flickorna inbjuder mottagaren att ta del av 

deras kropp och deras leende förstärker 

lättillgängligheten till dem. 

Att Aftonbladet har många bilder på glada kvinnor bara 

för att det är så verklighetens kvinnor ser ut fungerar 

inte som försvar. Det är tidningens val för vilka bilder 

de väljer att trycka i tidningen som också spelar stor 

roll. Till en artikel som handlar om glädje har tidningen 

själva valt en bild på en glad kvinna för att illustrera glädjen. I detta fall hade 

Aftonbladet lätt kunnat leta upp en bild på en glad man i stället, men det verkar som 

att bilden av den glada kvinnan är en mer accepterad bild, den första typ av bild man 

tänker på vid ämnet glädje. Detta kan bero på det som medieforskaren Maria Edström 

säger: att le inför en fotograf tycks vara ett närmast reflexmässigt beteende hos 

kvinnor. (se Teori 2.2.3.3 Leende). Eftersom kvinnor ler inför kameran kan det 

påverka mottagarens tanke för vad som norm i samhället. Att välja en bild på en 

kvinna för att illustrera glädje kan även det vara ett reflexmässigt beteende hos 

redigeraren eller bildredaktören för att deras inre bild visar en kvinna när de tänker på 

temat glädje. I ett långsiktigt perspektiv kan det leda till att människor uppfattar 

kvinnor som mer glada och öppna, vilket i sig kan vara positivt, men även negativt i 

den betydelsen att kvinnor inte ses som lika seriösa och har svårare att tas på allvar i 

yrken där maktpositionen är hög där det krävs pondus och beslutsamhet. 

En typ av bilder som tillhör samma genre och kan porträtteras relativt lika med 

samma budskap är alla porträttbilder som visar upp krönikörerna i tidningen. Av alla 

manliga krönikörer var det bara en som log medan de kvinnliga krönikörerna hade en 

majoritet av leendes porträtt. (se: Resultat 4.2.2 Leende). Ämnet i krönikan spelar 

visst roll för hur den porträtterade bör se ut, ett seriöst ämne kräver ett seriöst 

utseende. Men det utesluter inte att kvinnor skriver om lika seriösa saker som 

mannen, nyhetsvärderingen av vad som räknas som seriöst spelar roll i valet av vad 

kvinnan och mannan anses skriva om. Intressant att reflektera över är om det är 
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kvinnorna själva som reflexmässigt ler inför kamerorna, och samma tendens hos 

männen fast det motsatta, de ser reflexmässigt allvarliga ut. De porträtterade har 

troligtvis en bild av vad det är tidningen vill ha för bild, och vad som tros attrahera 

mottagaren. Att männen ser allvarligare ut gäller inte bara i krönikörbilder utan är ett 

genomgående tema på alla bilder i Aftonbladet där mannen oftare ser allvarligare ut 

än kvinnan. Typiska exempel är där en medelålders man med mycket makt argt och 

bestämt tittar in i kameran. Två praktexempel är dels ett porträtt på Vladimir Putin 

som argt pekar med fingret åt mottagaren och ett andra på porträtt på den före detta 

ordförande för EU-kommissionen, Jacques Delors, som har samma pose med ett argt 

pekande finger. Bilderna använder en pose för att skapa ett uttryck av makt. (se: Teori 

2.2.3.2 Gester och poser).  

 

Jacques Delors  Vladimir Putin 

 

Bilden av mannen som argt tittar på mottagaren ger en känsla av att den porträtterade 

besitter stor auktoritet och mottagaren känner sig utpekad, granskad och förminskad. 

Bilderna i Aftonbladet gör dock troligtvis inte den svenska mottagaren rädd eftersom 

vi har en historia i Sverige utan förtryck och diktatur. Varken den ryska presidenten 

eller en före detta ordförande i EU-kommissionen skrämmer troligtvis den svenska 

mottagaren. Bilderna får då en annan betydelse och den manliga stereotypen blir 

snarare förlöjligad med sin bistra min och arga uttryck. Att mottagaren ser stereotypa 

bilder som just stereotyper och inte tar dem till sig utan att reflektera bekräftar flera 

teorier som bygger på att mottagaren tar till sig bilder efter deras egna erfarenheter 

och samhällets normer som mottagaren lever i. (se: Teori 2.3.4 Framställning av 

stereotyper).  
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Tidningen Aftonbladet innehöll dock flera bilder där mannen framställdes som 

allvarsam, utan att för den delen betraktas som en stereotyp bild. Några exempel är 

alla de manliga bilderna på brottslingar, i seriösa yrkesroller och i maktpositioner.  

 

5.2.2 Offentliga män och privata kvinnor 

Enligt tidigare genusforskning av medier framställs ofta mannen som aktiv och 

kvinnan som passiv. (se: Teori 2.3.4.2 Roller) I undersökningen av Aftonbladet var 

kvinnan och mannen lika aktiva i bilderna, det fanns ingen större avvikande skillnad. 

(se: Resultat 4.1.5 Aktiv eller passiv). Det som däremot kunde urskiljas var att 

mannens och kvinnans roll i det aktiva varierade stort. När kvinnan var aktiv var det 

ofta i den privata sfären. Hon handlade mat, tog hand om barn och sitt utseende 

medan mannen fick utföra mer fysiska aktiviteter som att köra bil, båt, spelar dataspel 

eller jobbar i yrkesrollen som till exempel politiker, makthavare och läkare. Något 

som däremot inte stämmer med den tidigare forskningen är att kvinnan porträtteras 

som offer, inåtvänd och endast till för mannens behag. I bilderna i Aftonbladet 

framställs kvinnan i och för sig i den privata sfären men hon utstrålar nästan alltid 

uppriktig glädje, självsäkerhet och styrka. Bilden av kvinnan i Aftonbladet är stolt 

över sig själv och det hon gör och förmedlar. Vad detta kan bero på är svårt att 

undersöka men en tes kan vara att den tidigare genusforskning som har gjorts oftast är 

gjord av kvinnor och feminister vars syfte kan vara att hitta ”fel” i kvinnans 

framställning. Så fort en avvikande skillnad syns bland kvinnorna betraktas den som 

negativ och hon blir ett offer i genren, om inte mannen framställs på samma sätt. Att 

det skulle vara negativt för kvinnan att framställas som mor, den som tar hand om 

hemmet och sitt utseende får bara negativa konsekvenser om det är det enda hon 

presenteras som. På samma sätt drabbas mannen om han aldrig synas i det som anses 

vara kvinnans värld. I Aftonbladet utesluts han från hemmet och familjelivet. Mannen 

får en stereotyp stämpel att inte klara av kvinnans jobb. Att utesluta kvinnan och 

mannen ur olika delar av livet får konsekvenser för båda könen, det är inte bara 

kvinnan som är ett offer.  

 

5.2.3 Raka blickar och bildvinklar 

I övervägande bilder i tidningen Aftonbladet under vecka 47 är människorna 

porträtterade när de tittar rakt in i kameran och står i mitten av bilden. (se: Resultat: 
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4.1.4 Blickar) Att detta perspektiv används mycket i press stämmer överens med 

teorierna. (se: Teori 2.2.2.2 Bildens komposition). Perspektiv som användes sällan i 

Aftonbladet var ovanperspektiv och underifrånperspektiv för att förminska kontra ge 

människan makt. I undersökningen av Aftonbladets bilder förekommer dessa två 

ovan- underifrånvinklar väldigt sällan och bildmässigt kan man säga att Aftonbladet 

inte använder sig av speciella vinklar för att nedvärdera kvinnan eller höja mannen, 

eller vice versa. Aftonbladets bildperspektiv är jämställt. 

Teorierna om hur den porträtterade tittar in i kameran är flera och säger ofta emot 

varandra. (se: Teori 2.2.3.1 Blick) Blickar måste tolkas utifrån bildens övriga innehåll 

för att förstås till fullo. I undersökningen av Aftonbladets bilder tittade både män och 

kvinnor rakt in i kameran lika mycket. Blickarna hade inget att göra med makt, det 

fanns flera exempel på både när män med makt bestämt tittade in i kameran som när 

kvinnor med barn tittade starkt in i kameran. Teorier som säger att de som tittar in i 

kameran är kulturellt svaga stämmer inte alls med resultatet från Aftonbladet. 

 

5.2.4 Unga kvinnor och gamla män 

Tidigare undersökningar visar att det är medelålders män som får mest plats i 

nyhetsmedierna. (se: Teori 2.3.4.3) Det stämmer mycket väl överens med tidningen 

Aftonbladet under vecka 47 där den största gruppen som är representerade är män i 

åldern 41 – 60 år. (se: Resultat 4.1.2 Ålder). Det resultat som utmärker sig mest är att 

i åldersgruppen 21 – 40 år är kvinnan och mannen nästintill jämställda i antal bilder, i 

jämförelse med alla de andra grupperna där mannen har majoritet. Anledningarna till 

detta är flera. En av förklaringarna kan vara, och som härleds till teorin, är att unga 

kvinnor anses höra samman med skönhet och att de därför hellre publiceras som unga 

än äldre. Att unga kvinnor syns mer kan också ha att göra att kvinnliga journalister 

under 40 år har släppts in på redaktionerna. Eftersom många krönikor och 

debattartiklar pryds med ett porträtt på journalisten ökar bilderna på kvinnor i den 

genren. Genom bylinebilderna kan man se att Aftonbladet har en mer jämställd 

redaktion. De unga kvinnorna som jobbar på redaktionen kan också relatera till sin 

åldersgrupp och nyhetsvärderar deras ämnen framför äldre kvinnor. I den äldre 

åldersgruppen dominerar fortfarande mannen på redaktionen och deras gamla normer 

om mannen som huvudobjekt lever kvar.  
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I den gruppen syns mycket bilder på män med makt och som utför yrkesroller. De ser 

ofta arga, bestämda och allvarsamma ut. Detta stämmer väl överens med teorin från 

nätverket ”Allt är möjligt” som säger att det inte är konstigt att det är medelålders 

män som syns mest i media eftersom det är de som har makten i verkligheten. De 

finns på den offentliga arenan inom politik, finans och maktsfärer som är viktiga att 

bevaka. Visserligen är ofta männen stereotypt skildrade, som när Vladimir Putin argt 

pekar åt mottagaren, men laddningen i bilden förknippas med värden som samhället 

anser betydelsefulla: makt, beslutsfattande och framåtanda. 

 

5.2.5 Gråtande kvinnor och manliga brottslingar 

Bilder på offer och brottslingar under den aktuella veckan i Aftonbladet var få. (se: 

Resultat 4.1.6 och 4.1.7) Därför är det svårt att dra slutsatser om hur skillnaden 

mellan män och kvinnor ser ut i den genren. Det som däremot var tydligt var att 

männen var överrepresenterade som brottslingar i bilder, det fanns få kvinnliga 

brottslingar. Men detta är troligtvis bara en spegling av hur verkligheten ser ut, det 

finns fler manliga brottslingar än kvinnor. Av de bilder som visade offer var det en 

svag majoritet av kvinnor, men den är ytterst marginell och kan bero på att det var för 

få bilder i undersökningen. Den skillnaden som gick att se utifrån den kvalitativa 

analysen var att kända kvinnor kunde omskrivas bara för att de var ledsna och sårbara. 

Några sådana artiklar fanns inte om män. Teorier som säger att kvinnan ofta 

framställs som offer stämmer inte överens med den aktuella veckan i Aftonbladet där 

merparten av kvinnorna framställs som kunniga, starka och självsäkra.    

 

5.3 Mediernas makt – över mottagaren 

Medierna påverkar mottagaren indirekt med varierande kraft (se: Teori 2.1 Mediernas 

makt). De varierande stereotypa bilderna de publicerar, såväl representation som 

framställning, formar tillsammans en bild av kvinnan och mannen i samhället som 

både påverkar, förnyar och stannar upp utvecklingen av jämställdheten. 

Beroende på ur vilken synvinkel man analyserar bilderna i Aftonbladet får man 

varierande resultat. Representationen som domineras av män, de fasta rollerna som 

kvinnan och mannen presenteras inom, och utstrålningen som variera på kvinnor och 

män, speglar och påverkar troligtvis samhället eftersom media påverkar människors 

grundläggande föreställningar och även det personliga identitetsskapandet. Om 
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tidningen Aftonbladet var medvetna om problemet och ville göra en förändring skulle 

de kunna öka kvinnors synlighet i tidningen som eventuellt skulle kunna leda till att 

kvinnors deltagande i andra offentligheter i samhället ökade. Kvinnors yrkeskarriär i 

samhället skulle också kunna påverkas om medierna visade mer kvinnliga förebilder i 

bild i tidningen, till exempel ökat utrymme för framgångsrika yrkeskvinnor. Samma 

sak gäller att om Aftonbladet exponerade kvinnor med hög position inom näringslivet 

skulle antalet framgångsrika kvinnor eventuellt öka till antalet. Givetvis borde samma 

påverkan ske om tidningen publicerade fler bilder av mannen som pappa, den som tog 

hand om hemmet och sitt utseende. Samhället skulle eventuellt få en manlig norm 

som säger att det är acceptabelt för en man att göra ovanstående påståenden. Det 

ultimata vore att varje typ av individ representerades i media lika mycket, men ett 

sådant system är en utopi som är omöjlig att uppnå på grund av samhällets ständiga 

utveckling, mänskliga faktorer bland journalisterna och att inte alla vill ställa upp i 

media.  

Varför Aftonbladet gör en del snedvridna framställningar av kvinnan och mannen kan 

bero på flera saker. En kan vara att trots en jämställd redaktion lever de gamla 

manliga nyhetsvärderingsnormerna kvar. Det kan också var en fråga om pengar. 

Aftonbladet är ett vinstdrivande företag som lever på att sälja så många lösnummer 

som möjligt. De stereotypa bilderna som överdriver genusroller kanske tros sälja mer, 

än vad en ”jämställd” tidning skulle göra.  

En förändring av innehållet sker inte över en dag utan måste troligtvis ske genom 

påtryckningar från allmänheten, medvetenhet på redaktionerna om genusfrågan och 

dess konsekvenser och en mer jämställd verklighet. Varför inte fler reagerar över den 

manliga dominansen och de stereotypa bilderna av mannen och kvinnan kan bero på 

att budskapet från media som pumpas ut varje dag har blivit slentrian, mottagaren ser 

inte längre den ojämlika representationen och framställningen, den har blivit till vana. 

I och med att det blivit till en vana innebär det också att människor kan tro att det är 

så samhället ska se ut. 

 
  

 

 

 



 45 

6 Slutsats 

Syftet till undersökningen var att studera fotografier i tidningen Aftonbladet ur ett 

genusperspektiv. Avsikten var att se hur tidningen presenterar män och kvinnor i bild 

och hur dessa skillnader och likheter i sådana fall ser ut och vad de eventuellt har för 

konsekvenser på samhället. 

Nedan följer svaren på våra tre frågeställningar som formulerades i början av 

undersökningen 

 

6.1 Fråga 1 

Förekommer det flest män eller kvinnor i tidningen? 

Av dragbilderna i tidningen Aftonbladet under vecka 47 förekommer männen mest. I 

64 procent av bilderna syns män, och i 36 procent av bilderna syns kvinnor. Resultatet 

stämmer överens med tidigare forskning och undersökning av kvinnan och mannens 

representation i dagspresstidningen i Sverige, där visar resultatet på cirka 25 – 30 

procent kvinnor och 70 – 75 procent män. Aftonbladet ligger därmed lite närmre ett 

jämställt förhållande mellan kvinnan och mannen i tidningen. I jämförelse med övriga 

världens gemensamma snitt ligger Aftonbladet mycket bättre till, världssnittet ligger 

på cirka 18 procent för kvinnor.  

Att kvinnan är underrepresenterad kan innebära att samhället speglas utifrån detta 

eftersom media påverka mottagaren indirekt. Journalistikprofessorn Kent Asp menar 

att en systematisk underrepresentation av vissa befolkningsgrupper kan få en 

vidsträckt betydelse för maktfördelningen i samhället och en sned maktbalans i 

demokratin. 

 

6.2 Fråga 2 

Finns det någon skillnad i framställningen mellan män och kvinnor? 

Av de analyserade bilderna i Aftonbladet fanns det både skillnader och likheter 

mellan män och kvinnor i framställningen. Mest utmärkande var att kvinnan log 

oftare än mannen på bild och att kvinnan förekom nästan lika mycket som mannen i 

åldersgruppen 21 – 40 år. 

Det som gick emot flera av teorierna var att enligt dem skulle kvinnan framställas 

som offer, kroppsligt objekt och svag. I bilderna i Aftonbladet uttryckte kvinnan ofta 
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stor självsäkerhet, styrka och stolthet, även i de bilder hon representerade skönhet, 

hemmet och det privata. 

Mannens stereotypa skildringar i Aftonbladet kretsade kring mannen som arbetar och 

har makt. Han fick sällan synas i sammanhang som handlade om hemmet, skönhet 

och familj. Något som stämmer väl med teorin som säger att mannens stereotypa 

skildringar har svårare att ändra på sig, än kvinnans som faktiskt tagit sig in på 

mannens revir. Kvinnan finns både i det privata och det offentliga, medan mannen får 

hålla sig till stor del på enbart det offentliga. 

 

6.3 Fråga 3 

Om det finns skillnader vad kan det ha för påverkan på samhället sett ur ett 

genusperspektiv? 

Eftersom de flesta forskare är överens om att medier påverkar mottagaren på ett 

indirekt sätt kan ett snedvridet synsätt på kvinnan och mannen spegla av sig på 

samhället. Stereotypa skildringar skapas ständigt i medias alla typer, men eftersom 

nyhetsmediet har en större trovärdighet än till exempel underhållningsserier får det 

större konsekvenser hos mottagarens syn på genus.  Därför är det viktigt att 

nyhetsmedier är medvetna om de stereotyper de framställer. 

När Aftonbladet väljer att illustrera glädje, lättsamhet, familjeliv och skönhet med 

bilder på kvinnor kan det påverka mannens syn på hur han bör förhålla sig i sin 

personlighet och i hemmet eftersom media är en del i människors identitetsskapande. 

Samma konsekvens drabbar kvinnorna när de i tidningen ser att äldre män med makt 

dominerar, deras yrkesval kan på verkas av att det finns få förebilder för kvinnor i 

media på höga maktpositioner. 
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7. Slutdiskussion 

När uppsatsen tog sin början hade vi en ganska naiv och begränsad av hur genus ser 

ut i media. Vi trodde att, trots en del stereotypa bilder av kvinnan och mannen så är 

nog de svenska tidningarna relativt jämlika, Sverige är ju ändå ett av de mest 

jämställda länderna i världen. Därför reagerade vi starkt när vi började läsa igenom 

litteraturen som finns inom ämnet genus i medieforskning. Inom den feministiska 

forskningen målades en nattsvart bild av hur medier framställer kvinnan. Många 

forskare beskrev bilden av kvinnan i media ur en negativ synvinkel där allt som 

skiljer kvinnan från mannen är negativt. Att göra det tycker vi är att sätta mannen som 

norm, samma sak som många feministiska forskare kritiserar gör de själva. Hur 

mannen framställs fanns det dock knappt någon forskning om alls. Därför har vi i vår 

uppsats ansträngt oss för att hitta litteratur om mannen och försökt att inte glömma 

bort honom i undersökningen. Däremot är vi medvetna om att kvinnan syns mest i vår 

undersökning, något som både beror på tidigare teori och vårt egna resultat där 

kvinnans problem överbelyste mannens.  

Även om vi ställer oss kritiska till en del av den feministiska forskningen så är vi 

överens med att kvinnans underrepresentation är ett misslyckande av media och vi är 

båda förvånade över att majoriteten av bilderna föreställde män i världen, Sverige och 

i vår undersökning av Aftonbladet. Vi måste erkänna för oss själva att även vi till viss 

del har vant oss med den överrepresenterade mannen och inte reflekterat över det 

tidigare. Med frågan om genus ständigt i vårt medvetande har vi numera lagt märke 

till mycket i vår mediala omgivning som är överrepresenterade av män, nyheter, 

underhållningsprogram på TV och andra dagstidningar. Fler idéer till vidare forskning 

har slagit oss och vi ser gärna en utveckling inte bara på vår egen studie, utan med 

andra genusvinklar också. 

 

7.1 Framtida forskning 

Vår egen undersökning skulle kunna utvidgas med att sträcka ut sig över en längre tid 

för att göra den mer generaliserbar. Antal bilder som undersöks skulle också kunna 

öka till att studera alla bilder i tidningen. Annan forskning som skulle kunna göras, 

som vi var inne och talade väldigt kort om i uppsatsen, är hur den manliga och 

kvinnliga arbetsfördelningen påverkar materialet i media. En vidare undersökning 

skulle kunna granska journalistiska bilder utifrån om det är en man eller kvinna som 



 48 

fotograferat bilden. Finns det möjligtvis en manlig- och en kvinnlig fotografisk blick 

som skiljer sig när personer porträtteras?  

Det skulle också vara intressant att göra en jämförande fallstudie där tidningen 

Aftonbladet jämförs med till exempel en mindre landsortstidning för att se om det 

ligger någon skillnad i kvällspress, morgonpress kontra stor tidning mot en liten 

tidning. Ett annat möjligt område som fokuserar på bilden är att undersöka hur 

kvinnor och män förhåller sig till varandra när de uppträder i samma bild. Vem tar 

kommandot, vem tittar på vem och vem sätts i centrum? 

 

7.2 Slutord 

Nu efter undersökningen kommer vi att behålla vår kunskap om hur kvinnan och 

mannen framställs i media och ta med oss det till våra eventuella framtida 

arbetsplatser. Media har ett stort ansvar för hur samhället påverkas av genus och 

ämnet är viktigt för att eftersträva ett jämställt samhälle där kvinnan och mannen 

behandlas lika men där man ändå ser varandras skillnader som något positivt utan att 

utesluta den andra parten.  
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Bilaga 1 

Kodschema – kvantitativ analys: 

 

1. Publiceringsdatum 

 

2. Sidnummer 

 

 

3. Kön    1. Man 

2. Kvinna 

3. Övrigt 

 

4. Ålder    1. 0 – 20 år 

     2. 21 – 40 år 

     3. 41 – 60 år 

     4. 61 år – 

 

5. Ler    1. Ja 

2. Nej 

 

6. Tittar in i kameran  1. Ja 

2. Nej 

 

7. Roll    1. Aktiv 

2. Passiv 

 

8. Offer    1. Ja 

2. Nej 

 

9. Brottsling   1. Ja 

2. Nej 
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Bilaga 2 

Förtydligande av kodningskategorierna: 

 

1. Publiceringsdatum -  det datum tidningen kom ut. 

2. Sidnummer – den sida bilden ligger på, ligger den över två sidor 

kategoriseras den i förhållande till vart den näst största bilden är. 

3. Kön – är könet okänt eller ej går att se placeras den i kategorin övrigt 

4. Ålder – i första hand tar vi hjälp av texten för att utläsa åldern, om det inte 

står blir det en uppskattningsfråga. 

5. Ler – ett leende kan uttrycka sig på flera sätt men om personen utstrålar glädje 

eller förnöjsamhet betraktas det som glädje, en uppskattningsfråga. 

6. Tittar in i kameran -  når blicken mottagaren tittar personen in i kameran. 

7. Roll -  1. Aktiv = personen utför en fysisk aktivitet. 

2. Passiv = personen poserar för kameran eller står uttryckslös och 

stilla. 

8. Offer – om den porträtterade får mottagaren att tycka synd om personen på 

bild. Personer som har drabbats av olyckor eller är ledsamt missnöjda över 

någonting 

9. Brottsling – har personen begått ett brott, sitter häktad eller är misstänkt 

betraktas den porträtterade som brottsling. 
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Bilaga 3 

Kriterier för vilka bilder som ska analyseras 

 

1. Om dragbilden inte innehåller någon människa – analysera den näst största bilden, 

och så vidare 

2. Om dragbilden innehåller flera människor – räkna samman män och kvinnor och 

kryssa i den kategori som var flest i antalet på bilden. 

3. Om det finns flera dragbilder på sidan som är lika stora – (samma som fråga 2) 

4. Om bilden föreställer en man och en kvinna – analysera den person som har 

huvudrollen i artikeln eller bilden. Är de båda lika viktiga – analysera inte bilden 

eftersom de då är jämlika i representation 

5. Om dragbilden visar människor som det är svårt att tolka vilket kön de tillhör – ta 

hjälp av artikeltexten, hjälper inte den, gå i stället till den näst största bilden, och så 

vidare. 

6. Om dragbilden sträcker sig över ett uppslag på två sidor – analysera en bilden och 

välj sedan den bild som utöver uppslagsbilden är störst för sida två, den andra bilden 

får inte komma från samma artikel 

7. Om bilden föreställer en dragqueen eller transvestit – placera den i kategorin övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Bilaga 4 

Frågor till kvalitativ bildanalys: 

 

• Vad fångar betraktarens uppmärksamhet? 

• Vad gör personen på bilden? (mannen/kvinnan/killen/tjejen) 

• Är han/hon aktiv eller passiv? 

• Ser han/hon bestämd ut eller osäker ut? 

• Svag eller stark? 

• Vad säger blicken? (inåtvänd/tom/självsäker) 

• Vad finns personen i förhållande till kameraögat? 

• Poserar personen? På vilket sätt? 

• Vad är det gör genre? 

• Framställs personen som ett objekt eller subjekt? 

Subjekt: Aktiv, tänkande, kännande, handlande 

Objekt: Passiv, till för betraktarens öga1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Jacobsson, M och Broman Norrby, A. Allt är möjligt en handbok i mediekritik, 2004, s. 53 
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