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År 2008 rankade World Economic Forum (Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2008) världens mest 

jämställda land. 160 olika länder var inkluderade och genom att se till områdena ekonomi, 

utbildning, politik samt hälsa poängsattes de olika länderna på en skala mellan 0–1 där 1.0 

innebar total jämställdhet. Sverige låg 2008 på tredje plats på denna lista (bilaga 1) och kan 

därmed ranka sig som ett av världens mest jämställda länder strax efter Norge och Finland.  

Här kan man undra om detta inte borde återspegla sig i media? I denna inledning redovisar 

jag tidigare forskning på området som kommer att leda fram till mitt forskningsproblem.  

 

Studier om jämställdhet i tidningar har gjorts tidigare. 1996 skrev Media Report to Women 

om en Amerikansk studie av jämställdhet på nyhetstidningars förstasidor vilken jag och mina 

kollegor tog upp i uppsatsen Världens mest jämställda land (Bergström, Eriksson, & Schmit, 

2008). Denna visade att kvinnor endast representerades till 15 % i deras material (Media 

Report to Women, 1996).  

 

Människor har antaganden om hur saker och ting i världen fungerar (Axelrod, 1973). När en 

person läser en text kommer han eller hon att tolka texten utifrån de ramar (så kallade 

scheman) han eller hon har skapat genom att bearbeta liknande information tidigare i livet 

(ibid.). Genom att vinkla nyheter så att de passar in med människors scheman kan man 

påverka hur människor tar till sig nyheten, något som kan utnyttjas av personer i 

maktsituationer (Severin & Tankard, 2001).  Massmedia definierar vad som anses vara 

viktiga frågor eller problem i vårt samhälle och vad vi som publik bör rikta uppmärksamhet 

emot (Nordström J.-E. , 1996). Denna så kallade dagordning, eller agenda-setting, har olika 

viktiga funktioner: 

 

1. Att skapa medvetenhet. Massmedier kan genom att de uppmärksammar en fråga 

eller ett problem skapa medvetenhet om detta hos mediepubliken. Utan denna 

uppmärksamhet hade kanske publiken varit helt omedveten om denna fråga eller 

detta problem (ibid.). 

2. Prioriteringsordning. Massmedia kan välja att lägga olika vikt vid olika frågor eller 

ämnesområden. Vikten antyder vad som anses vara viktigt och vad anses vara 

oviktigt. Proportionen av det totala utrymmet eller den totala uppmärksamheten 

som ett ämne får kan antas få motsvarande utrymme hos publiken (ibid.). 
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3. Förlängd uppmärksamhet. Följetonger ger intrycket av att en fråga är viktig och 

förlänger ämnets aktualitet (ibid.). 

 

Detta har stor betydelse för de politiska processerna i samhället då det som skrivs i media 

ofta handlar om politiska problem och frågor(ibid.). Man får dock inte bortse från publiken i 

sig när det gäller hur effektiv dagordningen är. Är de inte intresserade får ämnet ingen stor 

vikt (ibid.). Rogers och Steinfatt (1999) skriver att massmedia kan bibehålla, förstöra eller till 

och med skapa olika könsstereotyper. Att massmedia kan skapa stereotyper skriver även 

Giddens (2003) om i sin bok Sociologi. Han beskriver massmedia som socialisationsagenter i 

den socialisation som lär människor samhällets livsstil. Denna sekundära socialisation tar vid 

efter den tidiga barndomen och framåt i livet. Just tidningar har fått en mindre viktig roll i 

och med inträdandet av andra medier så som TV radio och film men i Sverige är det dagligen 

i genomsnitt 73 % av befolkningen i ålder 9-79 år som läser en morgontidning och 29 % som 

läser en kvällstidning (ibid.). 

 

Denna studie är en fortsättning och en utvidgning av tidigare nämnda studie Världens mest 

jämställda land från 2008 varför upplägget gällande rubriker med mera kommer vara till stor 

del lika. Precis som jag gjorde i uppsatsen Världens mest jämställda land (Bergström, 

Eriksson, & Schmit, 2008) använder jag mig av en hypotetisk-deduktiv ansats (Backman, 

2007) där jag använder utvald teori/litteratur som bakgrund för att kunna formulera mina 

frågeställningar. Därför kommer dessa att redovisas först i metodkapitlet. I tidigare studien 

påvisades att resultatet från studien nämnd i Media Report to Women till viss del gäller även 

i svensk press. Studien visar på att kvinnor enbart syns på nyhetstidningars förstasidor i 39 % 

av fallen och att de oftare än män hade någon av tidigare nämnda roller. 

 

Kate Millett (1985) hävdar i sin bok Sexual Politics att män är överlägsna kvinnor och att 

detta förstärks av bland annat litteratur och att detta numer är en starkare ideologi än den 

rasistiska. Tidigare har svarta män, enligt Millett, varit underlägsna vita kvinnor men detta är 

inte längre fallet (ibid.).  
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Med detta som bakgrund formulerade jag då mitt forskningsproblem: Framställer svenska 

dagstidningar män och kvinnor på ett jämställt sätt, ser det olika ut för människor av olika 

ras och hur ser resultatet ut i en jämförande studie med dagstidningar från länder längre 

ner på World Economic Forums lista? 

 

Innan vi går vidare till nästa kapitel vill jag passa på att påpeka att ordvalet ras inte på något 

sätt skall kopplas samman med rasistiska åsikter eller liknande. Jag valde denna term som en 

direkt översättning från engelskans ”race” vilket inte helt kan översättas till det svenska 

ordet ”etnicitet” som inte enbart handlar om ras utan även om kulturell bakgrund (Prismas 

Svenska Ordbok, 2003). Enligt Molina och de los Reyes (Kalla mörkret natt! Kön, klass och 

ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige, 2005) är begrepp som ras och rasism nödvändiga att 

använda i kampen mot rasistiska maktförhållanden. Att använda andra, mildare ord, gör 

snarare att problemen kringgås. Att använda begreppet etnicitet gör att det finns en 

anledning till att vara rasistisk, personen har en annan kulturell bakgrund som för 

exempelvis en personalansvarig kan verka främmande vid en anställningsintervju (ibid.).  
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2. Teori/litteratur 

 

I detta kapitel redovisas vald litteratur och teori som ligger till grund för min studie. 

2.1 Medier, genus och makt 

 

I boken Medierna och moderniteten (2004) skriver Thompson om olika former av makt. Makt 

ses som möjligheten att påverka till förmån för egna syften eller intressen. En av de former 

av makt som Thompson tar upp är symbolisk makt: ”… som uppstår genom produktion, 

överföring och mottagande av meningsfulla symboliska former” (2004, s. 27).   

 

Individer uttrycker sig ständigt i symboliska former och tolkar även andra individers uttryck 

(Thompson, 2004). Symboliska handlingar kan påverka andra människor att handla eller på 

andra sätt reagera på ett visst sätt. Genom att använda informations- och 

kommunikationsmedel som resurs kan man skapa händelser eller påverka hur andra handlar 

eller tänker i en viss situation. Institutioner som använt dessa kanaler för att skapa symbolisk 

makt är många kulturella institutioner såsom skolan, kyrkan med flera. I samband med att 

tryckerinäringen tog fart började media att konkurrera med dessa kulturella institutioner 

(ibid.).  Enligt Giddens (2003) menar Thompson att media i alla former har spelat stor roll i 

att utveckla de institutioner som finns i det moderna samhället. Han anser att publiken är 

allt för passiv i form av mottagare av mediernas olika budskap och genom mottagandet av 

olika budskap och den efterföljande införlivningen av dem utvidgar vi vår erfarenhetsvärld. 

Den symboliska makten kan vara en del av den politiska makt som stater för. Massmedia 

förändrar balansen mellan vad som är offentligt och privat (ibid.). 

 

Globalt sett så har hopslagningen av mediebolag till stora konglomerat tillsammans med att 

kommunikation nu flödar fritt över världen utan större svårigheter gjort att dessa stora 

bolag utgör en institutionell bas för produktion och spridning av symboliskt innehåll och är 

därmed en koncentration av symbolisk makt (Thompson, 2004). 

 

I denna studie är det högst relevant att ta hänsyn till. Gunilla Jarlbro (2006) skriver att det är 

viktigt i en levande demokrati att alla medborgartyper – kvinnor, män, svenskar, invandrare, 
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hög- och lågutbildade och så vidare – får lov att komma till tals, och att var och ens röst är 

lika mycket värd i den offentliga debatten. Så är dock inte fallet (ibid.). 

 

Enligt Jarlbro (2006) skriver Andersson Odén år 2002 att 49 % av den svenska befolkningen 

är män men att de blir omskrivna i media i 70 % av fallen. Kvinnor som 2002 motsvarade 51 

% av befolkningen blev alltså omskrivna till enbart 30 %. 2004 var kvinnor omskrivna i 24 % 

och män till 76 %. Artikeln All women should cry, skriven av First, är en artikel som redovisar 

en studie av kvinnorepresentationen i internationella nyhetsartiklar. 7474 inslag från 143 

tidningar och tv/radio i 43 länder under 2 dagar i maj 1995 styrker att 

underrepresentationen av kvinnor gäller även internationellt. De som dominerar media är 

vita, medelålders män med makt. (ibid.)  

  

Vidare skriver Jarlbro (2006) att det är också viktigt att studera i vilka sammanhang 

människor syns i dagspressen. Enligt Jarlbro skriver Sahlstrand i doktorsavhandlingen De 

synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress från 2002 att 77 % av de muntliga 

nyhetskällorna var män (ibid.). 

 

Kvinnor beskrivs oftare än män utifrån fysiska attribut så som makeup, kläder och så vidare 

vilket förminskar deras ställning som exempelvis domare (Jarlbro, 2006). I Media Report to 

women (1996) finns att läsa om studien Marginalizing Women utförd av Women, Men and 

Media i februari 1996. Studien som utfördes på ett antal nyhetstidningar i USA visade på att 

kvinnor inte får lika mycket utrymme som män samt att i över hälften av fallen då en kvinna 

var huvudpersonen i en större artikel var det för att hon var ett offer för brott. De fann även 

att när tidningarna skrev om framgångsrika affärskvinnor och deras företag så placerades 

inte artikeln i ekonomidelen av tidningen, vilket det gjordes vid liknande artiklar om män, 

utan i andra delar av tidningen (ibid.).  

 

Vilket jag och mina kollegor påpeka i Världens mest jämställda land skriver Media Report to 

Women om denna studie (1996, s. 9): ”Male voices, activities, and images saturated 

newspaper front pages” vilket Roger och Steinfatt (1999) kommenterar genom att påstå att 

kvinnor, när de väl syntes, framställdes trivialiserande, som offer, inkompetenta eller 

mindervärdiga (ibid.). Att kvinnor förminskad visar även Lemishs studie från 1998 som visar 
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på att då en person blir framställd som offer i pressen så är det en kvinna i 72 % av fallen 

(Jarlbro, 2006). En bild av kvinnor som offer förstärker stereotypen om att kvinnor är svaga 

och passiva och i behov av manligt skydd (ibid.).  

 

2.1.1 Könsstereotypisering 

 

Helena Josefsson (2005) beskriver begreppet genus som att en person inte föds till ett kön, 

utan görs till ett genom vår kultur.  Begreppet innefattar också de förväntningar som finns 

på hur en kvinna respektive en man skall vara. Josefsson hävdar även att forskning inom 

biologin inte har kunnat finna bevis på att biologiska skillnader som gör att kvinnor och män 

beter sig olika men att det däremot finns forskning som skulle kunna tyda på att män och 

kvinnors olikheter till största del beror på sociala och kulturella förväntningar (ibid.).  

Begreppet genus är centralt i den moderna feminismen (Gemzöe, 2002). Man kan tala om en 

genusdualism som innebär att kvinnliga stereotypa egenskaper bygger på att vara motsatser 

till manliga stereotypa egenskaper (ibid.). 

 

Historiskt sett har skilda sociala roller för män och kvinnor rättfärdigats på grund av 

biologiska skillnader (Freedman, 2003). Inte nog med att kvinnor har förpassats till hemmet 

på grund av att de kan föda barn, amma samt inte har samma fysiska styrka som män utan 

de har även förpassats från den offentliga sfären. Detta då kvinnor på grund av biologiska 

skillnader ansågs vara oförmögna att delta. Det är samhället som har stereotypiserat vad en 

riktig kvinna är och hur kvinnor skall bete sig (ibid.) Media är delaktigt i att implementera 

könsroller genom sin socialisation av människor (Giddens, 2003). Här bör man påpeka att 

människor inte är passiva varelser som suger åt sig allt som skrivs, men flertalet studier visar 

att könsidentitet till viss del beror på social påverkan (ibid.).  

 

Begreppet stereotyp innebär de allmänt hållna uppfattningar som beskriver olika grupper av 

människor (Angelöw & Jonsson, 2000). Stereotyper är något vi har med oss sen barnsben 

och alla människor stereotypiserar och har förutfattade meningar om andra människor och 

hur de bör vara. Genom att träffa olika grupper av människor eller tala om dem 

kategoriserar vi dem i vår minnesbank och plockar sedan fram dessa vid möten med nya 
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människor. Att kategorisera människor är i många fall nödvändigt och om det enbart var på 

individnivå skulle stereotypisering inte vara särskilt farlig (Stangor & Schaller, 2000). Det är 

när det blir en allmän uppfattning som det kan bli problem: 

 

…when stereotypes are consensually shared within a society, their 

consequences become much more pernicious, because they affect entire 

groups of people in a common way (Stangor & Schaller, 2000, s. 64) 

 

Stereotyper som etablerats kan vara svåra att förändra. En förändring kan ta väldigt lång tid 

och hindras ofta av att människor kommunicerar olika stereotypa föreställningar till 

varandra (Stangor & Schaller, 2000). Ser man på könsstereotyper har kvinnor till exempel 

setts som mindre förnuftiga och mer känslostyrda än män (Freedman, 2003). Detta har lett 

till att de ansetts vara oförmögna att ta politiska beslut. Vad som anses vara kvinnliga 

attribut har skapats av samhället och många feminister anser att den socialt konstruerade 

rollen kvinna leder till ett fortsatt förtryck av kvinnor. Dessa bestämmelser kring hur kvinnor 

bör vara har hållit kvinnor kvar i en roll som underordnade männen. Feminister försöker 

skilja mellan biologiska skillnader och socialt konstruerade skillnader mellan män och 

kvinnor och genus är ett bra analysverktyg vid feministiska studier (ibid.).  

 

Det är viktigt att problematisera och analysera en koppling mellan ras och kön när det 

kommer till könsidentitet (de los Reyes, Molin, & Mulinari, 2005). Diskriminering mot 

exempelvis invandrarkvinnor sker ofta genom konstruerade föreställningar om dem som 

isolerade och därför behövs en studie som denna se till hur ras spelar roll i ett 

maktperspektiv där kvinnor är underordnade (ibid.). 

 

2.1.1.1 Genusperspektiv i persongestaltning 

 

I detta fall har jag valt att använda mig av Maria Nikolajevas (2004) Genusperspektiv i 

persongestaltning vilken jag använt mig av tidigare (Bergström, Eriksson, & Schmit, 2008). 

Hon skriver om hur män och kvinnor beter sig i böcker och om hur detta följer samhällets 

rådande normer. Denna persongestaltning har hon utarbetat med hjälp av studier i barn- 
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och ungdomslitteratur. Nikolajeva hävdar att tidigare forskning har visat på att karaktärer i 

böcker följer typiska könsstereotypa roller. Hon anser sig se att manliga och kvinnliga 

könsroller i böcker är baserat på motsatser och utifrån det har hon utformat ett abstrakt 

schema för vad som är manligt respektive kvinnligt (ibid.):  

 

Män/pojkar  Kvinnor/flickor 
Starka  Vackra 
Våldsamma  Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva  Lydiga 
Tävlande  Självuppoffrande 
Rovgiriga  Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande  Sårbara 
Självständiga  Beroende 
Aktiva  Passiva 
Analyserande Syntetiserande 
Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 
Rationella  Intuitiva 
Och så vidare 
 
Vid en kortare intervju över e-mail (Nikolajeva, Ang. Genusperspektiv i Persongestaltning, 

2009) får jag bekräftat av Maria Nikolajeva, som numera arbetar som professor vid 

Universitetet i Cambridge, att denna modell är användbar även för textanalyser av texter 

från andra genrer. Nikolajeva påpekar dock att man skall vara medveten om att man utgår 

från stereotyper och fördomar och att det vid en sådan medvetenhet kan skapas en bra 

grund för fortsatt kritisk diskussion (ibid.). 

 

2.2 Feminism – De fyra matriarkerna 

 

Lena Gemzöe (2002) skriver i sin bok Feminism om fyra olika huvudinriktningar inom 

feminismen.  Dessa är liberalfeminismen, radikalfeminismen, marxism/socialistisk feminism 

och socialistisk radikalfeminism (ibid.) vilka jag går igenom mer ingående nedan. Först vill jag 

dock påpeka att det finns problem med att dela in feminismen i olika inriktningar (van 

Zoonen, 2004). Till exempel har de olika feministiska perspektiven olika betydelser i olika 

delar av världen. Det som är radikalfeminism i Holland kanske inte är det i en annan del av 

världen. Feminismen har utvecklats under de senaste tjugo åren och nya perspektiv har 
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tillkommit. Det handlar exempelvis om så kallad black-feminism som har utgångspunkt i 

svarta kvinnors levnadsförhållanden och om andra indelningar av feminismen som till 

exempel mellan icke-essentiell och essentiell feminism (ibid.). Trots detta kommer jag att 

kort gå igenom de fyra matriarkerna med syfte att ge en inblick i att feminismen inte är ett 

enda enhetligt fält. 

 

2.2.1 Liberalfeminism 

 

Liberalfeminismen tar utgångspunkt i att kvinnor, på grund av att de historiskt sett varit 

uteslutna från juridiska och politiska rättigheter samt arbetsmarknaden, har haft en sämre 

position än män i samhället (Gemzöe, 2002). Denna inriktning har utgångspunkt i 1800-talets 

liberalism. Kärnan ligger i att kvinnor ska ha samma demokratiska fri- och rättigheter som 

män har och de inriktar sig mot kamp och argumentation för att kvinnor ska kunna vara 

delaktiga i den politiska och offentliga sfären på samma sätt som män (ibid.) 

 

Den moderna liberalfeminismen behandlar bland annat könssocialisering och stereotyper 

(van Zoonen, 2004). ”Varannan damernas” inom politiken och ett politiskt system där 

kvinnor med barn kan vara delaktiga är ett eko från den tidiga liberalfeminismen (Gemzöe, 

2002). Den klassiska liberalfeminismen har en syn på att män och kvinnor är lika. De har 

samma kapacitet när det gäller förnuft och bör därför ha samma rättigheter. Det finns ingen 

manlig eller kvinnlig natur utan allt hör till den mänskliga naturen (ibid.).  

 

Liberalfeminismen har kritiserats bland annat för att det saknas en teori om den mer 

djupgående mekanismen till varför kvinnor har blivit förtryckta (Gemzöe, 2002) .  Normativ 

dualism innebär att synen på att tänkandet bygger på motsatser mellan kvinnligt och 

manligt, där det manliga tänkandet är det normativa och centrala medan det kvinnliga 

tänkandet är underlägset. Att kvinnor varit tvungna att argumenterat för att de visst har 

förnuft och därmed skall ha tillträde till tankens och förnuftets värld har enbart lett till att 

synen på kvinnligt och manligt tänkande har förstärkts och att kvinnor fortsatt vara 

underordnade.  Liberalfeminismen har också kritiserats för att de inte tar hänsyn till 

klasskillnader utan den har haft de vita medelklasskvinnorna i fokus (ibid.). 
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2.2.2 Marxism/socialistisk feminism 

 

Den främsta betydelsen som Marx har haft för feminismen är att de använt en marxistisk 

människo- och historiesyn som hjälp för att förstå maktförhållandet mellan män och kvinnor 

(Gemzöe, 2002). Marxismen innehåller en hypotes som hävdar att en socialistisk revolution 

automatisk kommer leda till frigörelse av kvinnor. Engels, en medarbetare till Marx, hävdar 

enligt Gemzöe att kvinnors underordnande är ett resultat av klassamhället och 

privategendomen och att när dessa försvinner kommer förtrycket av kvinnor därmed att 

upphöra. Hos arbetarklassen räcker det, enligt dåtidens tankar, med att kvinnan lönearbetar 

och blir ekonomiskt självförsörjande men detta är svårare för överklasskvinnor eftersom de 

inte var en lika stor del av den industriella revolutionen. Enligt marxismen är alltså förtrycket 

av kvinnor enbart ett symptom på klassförtrycket och existerar inte på egen basis (ibid.). 

 

Feminister har använt marxismen för att visa på att det ekonomiska systemet lett till att 

kvinnor exploateras (Gemzöe, 2002). Att kvinnor arbetar för en låg lön och sköter mycket 

oavlönat arbete hemma leder till maximerad profit. Kritik som denna feminism har fått är att 

den endast visar hur kapitalismen utnyttjar kvinnor, inte hur det blev så från första början 

samt att den inte kan förklara resonemanget om en man till exempel lämnar en gravid 

kvinna från samma samhällsklass (ibid.). 

 

2.2.3 Socialistisk radikalfeminist 

 

Radikalfeminismen, vilken jag går igenom nedan, började runt 1960-talet att undersöka hur 

en teori om patriarkat kunde förenas med marxismens syn på klass (Gemzöe, 2002). Denna 

feminism hävdar att den underordnade position som kvinnor har inte kan förklaras genom 

ekonomisk ojämlikhet men ser förtryck på grund av klass och kön som oskiljaktiga. Denna 

feminism ställer sig inför utmaningen att förstå hur människans psykologi kan bidra till den 

arbetsfördelning som finns både i arbetslivet och i hemmet.  Gayle Rubin skriver enligt 

Gemzöe att en kvinna blir exempelvis en prostituerad, en tjänsteflicka, boskap eller dylikt 

endast i vissa sociala relationer. Utanför dessa situationer är hon inte nödvändigtvis 

mannens hjälpreda (ibid.). 



12 
 

 

2.2.4 Radikalfeminism 

 

Denna feminism, till skillnad från liberalfeminismen och den marxistiska feminismen, har 

inte tagit utgångspunkt i en dialog med en mansdominerad ism (Gemzöe, 2002).  Den har 

istället utvecklats i den kvinnorörelse som bildades på 1960-talet i bland annat USA och 

Europa.  Denna feminism hävdar att på grund av sitt kön är kvinnor underordnade männen. 

Detta förtryck handlar om sexuellt våld och förtryck och mäns kontroll av kvinnor inom 

familjen (ibid.) och radikalfeminismen ser till exempel porr som ett förtryck av kvinnor (van 

Zoonen, 2004). Dess största fiende är patriarkatet (Gemzöe, 2002), vilket diskuteras vidare 

nedan. 

 

Det är den radikalfeministiska rörelsens förtjänst att våldtäkt, kvinnomisshandel, prostitution 

med mera i dagsläget är en politisk och inte privat fråga (Gemzöe, 2002). Just när det gäller 

våldtäkt har det varit extra tydligt. En statlig utredning från 1972 ville liberalisera 

våldtäktslagstiftningen och sänka straffskalorna. Våldtäkt som brott skulle avdramatiseras 

och begreppet våldtäkt skulle enbart användas när mannen varit extra rå och hänsynslös.  

Vad kvinnan hade för kläder och hur hon betett sig innan skulle vägas in i bedömningen av 

brottet. Denna utredning hade gjorts av 8 män och 1 kvinna och fick hårt motstånd. Tretton 

kvinnorörelser gick emot och krävde en ny utredning och i pressen skrevs det om detta 

historiska ögonblick i kvinnorörelsen. Radikalfeminismen håller med liberalfeminismen i att 

kvinnor inte har samma fri- och rättigheter som män men anser att detta enbart är ett 

symptom på en patriarkal maktstruktur. Radikalfeminismens politiska mål är att förändra 

dessa sociala relationer så att kvinnors kreativa potential kan frigöras (ibid.). 

 

Radikalfeminismen har kritiserats för att inte ta hänsyn till att kvinnors ställning har varierat 

historiskt samt för att den skulle vara etnocentrisk (Gemzöe, 2002). Den kritiseras, precis 

som liberalfeminismen, för att ta utgångspunkt i hur situationen ser ut för vita, västerländska 

kvinnor från medelklassen och inte ta hänsyn till kvinnors situation i andra samhällsskikt eller 

från andra kulturer (ibid.).  
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2.2.5 Patriarkat 

 

Kate Millett är en amerikansk konstnär och radikalfeminist som var med och definierade den 

feministiska rörelsens strategier och mål (Östholm, 2006). I boken Sexual Politics (Millett, 

1985) skriver Kate Millett om en maktrelation i samhället där män anses vara överordnade 

kvinnor. Denna kallar hon för teorin om patriarkat. Enligt denna har alla samhällen som vi 

idag känner till baserats och baseras än i dag på en relation mellan män och kvinnor som 

byggs på en makt dem emellan och därmed är av en politisk karaktär. Patriarkatet är en 

företeelse som finns i samtliga nivåer av samhället (ibid.).  

 

Millett (1985) anser att patriarkatet skapas och bibehålls genom socialisation i bland annat 

familjer. Familjen är både som en spegel av och en länk till hur det ser ut i samhället. 

Traditionellt har patriarkatet gett män makt över både fruar och barn, inklusive makten att 

våldföra sig på dem. Hushåll med kvinnliga överhuvuden har existerat men har då setts som 

tecken på fattigdom och olycka. Kvinnor i utvecklade länder engagerar sig till stor del i 

obetalt arbete men Sverige är här ett undantag då kvinnors hemarbete värderas exempelvis 

vid en skilsmässa. Svenska kvinnor jobbar även i större utsträckning än kvinnor i många 

andra länder (ibid.). 

 

Millett (1985) kopplar samman begreppet ras med patriarkat. Hon hävdar att traditionellt 

sett har vita män gett kvinnor från samma ras, i hennes roll som ”hans kvinna”, en status 

över svarta män. Detta är något som eroderat bort allt mer i takt med minskad rasism och 

enligt Millett är det patriarkala förtrycket nu en makt som är starkare än det rasistiska 

förtrycket. Däremot är det fortfarande så att svarta män är underlägsna vita vilket gäller 

även för kvinnor (ibid.). Vidare skriver Millett att religion och utbildning även de verkar för 

en maktordning där män är överlägsna kvinnor men det som kanske allra mest påverkar är 

tradition: ”Perhaps patriachy’s greatest psychological weapon is simply its universality and 

longevity” (Millett, 1985, s. 58). Sylvia Walby (Giddens, 2003) ser patriarkatet som ett system 

av sociala strukturer och praxis där män utnyttjar, förtrycker och behärskar kvinnor och hon 

ser i patriarkatet sex olika strukturer som det består av (ibid.): 
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• Produktionsförhållanden i hemmet. Kvinnor arbetar oavlönat i hemmet samt tar hand 

om barnen vilket män utnyttjar (ibid.). 

• Lönearbete. Kvinnor har lägre lön än vad männen har och får sämre arbetsuppgifter. 

Vissa typer av yrken är kvinnor utestängda från (ibid.). 

• Patriarkal stat. En patriarkal stat har en partiskhet när det gäller patriarkatets 

intressen (ibid.). 

• Våld mot kvinnor. Kvinnor utsätts rutinmässigt för våld från män. Våld från män är 

systematiskt och staten tillåter det genom att inte ingripa så länge det inte går till 

ytterligheter (ibid.). 

• Patriarkatets sexuella relationer. Detta innebär bland annat heterosexualitet som 

norm (ibid.). 

• Patriarkala kulturella institutioner. Till exempel media, utbildning och religion ger 

normer för hur kvinnor bör bete sig och handla (ibid.).  

 

Walby hävdar även att patriarkatet inte bara hör till familjen utan att det finns ett offentligt, 

kollektivt patriarkat. Trots att kvinnor finns med i offentliga sammanhang som exempelvis 

politik och arbetsliv så är de fortfarande avstängda från makt, rikedom och status (ibid.). 

 

Som påpekades i Världens mest jämställda land (Bergström, Eriksson, & Schmit, 2008) 

skriver Bryson (2003) om Kate Milletts teori att denna dominans är så allmängiltig att den 

ses som naturlig och därmed blir osynlig. Patriarkat kan vara en av de mest genomträngande 

ideologierna i vår kultur och att den ger det mest fundamentala konceptet av makt (ibid.). 

 

I kvinnostudier sätts oftast fokus på vita kvinnor och därefter dras generella slutsatser för 

hela populationen av kvinnor (Rhodes, 1993). Rasstudier å sin sida fokuserar på män och 

sedan dras generella slutsatser som anses gälla även för kvinnor. Svarta kvinnor har 

historiskt sett uteslutits från feminismen som har haft fokus hos vita kvinnor men det är 

viktigt att det finns kunskaper kring färgade kvinnor och deras relation till massmedia. Ju mer 

vi vet desto bättre utrustade kommer vi att vara när det gäller att förändra bilden av färgade 

kvinnor (ibid.).  

 



15 
 

De konstruerade föreställningar som finns om invandrarkvinnor kan i vissa fall leda till 

dubbelt patriarkalt förtryck (de los Reyes, Molin, & Mulinari, 2005). Det finns till exempel en 

föreställning om att invandrarkvinnor är utsatta för patriarkalt förtryck från sina hemländer 

vilket har lett till det vi i Sverige kallar hedersmord. Dessa föreställningar blir en täckmantel 

för både patriarkala och rasistiska strukturer i Sverige och gör att vi skjuter bort skulden från 

oss själva och tillåter det att ske (ibid.). Såväl rasism som patriarkat har varit olika pelare i ett 

samhälle styrt av vita män och här kan man fråga sig om det ens är möjligt att konstruera en 

icke-rasifierad kvinnlighet (Johansson & Molina, 2005). 

 

2.2.5.1 Kritik av teorin om Patriarkat 

 

Även om många kvinnor höll med Millett var det också många feminister som hårt 

kritiserade hennes teori om patriarkat (Bryson, 2003). Utöver den kritik mot 

radikalfeminismen som jag skrev om ovan så finns det kritik som är specifik mot just Millett. 

Många har kritiserat hennes påstående om att privatlivet i högsta grad är politiskt och menar 

att enligt denna syn kan inte feminism gå ihop med att exempelvis vara intresserad av mode 

eller att vara heterosexuell. Andra har sagt att om privatlivet är politiskt så kan man som 

feminist inte göra någon skillnad förrän man har ett ”ordnat” hem. En del har uppfattat det 

som att teorin om patriarkat innebär en strävan mot att privatlivet skall vara politiskt medan 

anhängare till denna teori senare hävdat att de inte alls strävar efter detta utan att de anser 

att så redan är fallet (ibid.) 

 

Beechey (1979) skriver att hon saknar en förklaring från Millett hur patriarkatet kan ha 

uppstått om det nu inte beror på biologiska skillnader och hävdar då att Milletts teori i själva 

verket inte alls är en teori utan enbart en beskrivning. Enligt Bryson (2003) var Millett inte 

ute efter att publicera en fullfjädrad teori men hävdar att hennes teori om patriarkat går 

längre än att bara beskriva förhållanden. Den ger en bas för analys och ger förståelse som är 

mer långtgående än enbart en beskrivning (ibid.). 
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2.2.6 Jämställdhet 

 

Ordet jämställdhet introducerades officiellt av socialdemokraterna på deras partistämma i 

Sverige 1975 (Florin & Nilsson, 1989). Ordet användes som en parallell till begreppet 

jämlikhet men jämställdhet beskrev då mer specifikt hur relationen mellan män och kvinnor 

borde vara. Detta nya ord blev populärt, kanske på grund av att det inte uttryckte någon 

slags maktrelation och att det inte hade någon sexuell underton.  Jämställdhet medger att 

det finns skillnader mellan män och kvinnor men innebär att män och kvinnor trots detta 

skall ha samma sociala ställning (ibid.). Som jag och mina kollegor påpekat tidigare 

(Bergström, Eriksson, & Schmit, 2008) gällde detta då främst på arbetsmarknaden medan 

begreppet med tiden har vidgats och innebär områden även utanför arbetsmarknaden 

(Camauër, 2000). Man kan säga att kvinnor och män, trots deras olikheter, skall ha samma 

rättigheter och skyldigheter i samhället som helhet (Josefsson, 2005).  

 

Jämställdhet kan ha två olika aspekter vilket diskuterades i tidigare nämnda studie 

(Bergström, Eriksson, & Schmit, 2008). Kvantitativ jämställdhet innebär att kvinnor och män 

skall vara jämnt fördelade i alla samhällets områden (Statistiska centralbyrån, 2008). Om ett 

område har fler än 60 % män anses den vara mansdominerad och om samma siffra gäller 

andelen kvinnor är den kvinnodominerad. Kvalitativ jämställdhet innebär i sin tur att både 

mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper skall tas tillvara på och berika utvecklingen 

på alla samhällets områden (ibid.).  

 

Enligt Florin och Nilsson (1989) har det dock varit så att de förändringar som gjorts för att 

öka jämställdheten ofta har gynnat män snarare än kvinnor. Exempel på detta var ändrade 

lagar gällande föräldraförsäkring som gynnar höginkomsttagare – vilka i de flesta fall är män 

(ibid.). 
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2.3  Kontext – att ha i åtanke vid analys 

 

Vid en analys är det viktigt att ta hänsyn till att det finns även yttre faktorer som påverkar 

utgången av analysen. Två av dessa är inre/yttre kontext och mottagar-/sändarkontext vilka 

jag kommer att gå igenom nedan. 

 

2.3.1 Inre och yttre kontext 

 

En bild består av grundelement och delbetydelser som tillsammans bildar en helhet som i sin 

tur kan ha en annan betydelse (Nordström G. Z., 1984). De olika delarna påverkar varandra 

och är därmed beroende av varandra för att skapa betydelse. Detta förhållande mellan de 

olika delbetydelserna kallas för bildens inre kontext (ibid.). 

 

Bildens yttre kontext i sin tur är de omgivande faktorer som kan påverka bildens betydelse 

(Nordström, 1984). I fallet med min studie var de omgivande faktorerna den text som hör till 

bilden samt den text som finns i rubrik och brödtext. Enligt Nordström (1984) kan den yttre 

kontexten bytas ut och därmed ges bilden en ny betydelse 

 

2.3.2 Sändar- och mottagarkontext 

 

Viktigt att påpeka är att tolkningen av en bilds budskap påverkas även av sändaren och 

mottagaren (Nordström G. Z., 1984). När det gäller sändaren kan det vara så att det inte är 

den som tar den ursprungliga bilden som är dess sändare. Det kan vara tidningen som 

publicerar bilden och sätter den i en yttre kontext som skall ses som dess sändare (ibid.). 

 

När det gäller mottagarkontexten var det lättare förr då bilder framställdes i ett enda 

exemplar och kontexten i och med det var ganska okomplicerad (Nordström G. Z., 1984). I 

dagens massmedia kommer varje bild att hamna i en mängd olika mottagarsituationer. Den 

kontext som bilden mottas i kan vara avgörande för tolkningen av den. Det kan handla om 

att man ser bilden tillsammans med andra som med ord påverkar ens tolkning eller att en 

bild tolkas olika i olika länder (ibid.). 
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2.4 Sammanfattning 

 

Denna studie har sin främsta utgångspunkt i radikalfeminismen med patriarkatet som 

främsta teori. Varannan damernas i medierna kan ses som ett visst tecken på att viss 

jämställdhet har uppnåtts men det är viktigt att se till vilka roller kvinnor och män har i 

media och om kvinnoförtrycket är starkare än rasförtrycket - detta eftersom varannan 

damernas och kvinnors tillgång till den offentliga sfären inte per automatik behöver betyda 

att jämställdhet har uppnåtts till fullo om de till exempel nedvärderas eller på annat sätt blir 

tilldelad en roll som är underordnad mannens. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den symboliska makten i tidningar är till mäns fördel. 

Män omskrivs oftare samt används oftare som källor och kvinnor förminskas ofta då fokus 

sätts på deras utseende istället för deras yrkesroll. En majoritet av den svenska befolkningen 

läser dagligen en morgontidning så makten får stor spridning. Det är över lag vita män med 

makt som syns i nyhetstidningar. 

 

Genusperspektiv i persongestaltning bygger på stereotyper kring män och kvinnor och kan 

vara mycket användbar då det gäller att mäta könsstereotyper - vilket feminismen bygger 

på.  

 

Mot bakgrund i den kritik som innebär att feminismen är etnocentrisk anser jag att det är 

viktigt att studien inte enbart har en utgångspunkt i kvinnor som grupp då studier kring detta 

enligt Rhodes (1993) till större del handlat om enbart vita kvinnor. Jag kommer därför att 

bredda min studie med en dimension om ras för att kunna avgöra om teori om patriarkat 

kan anses gälla för kvinnor oavsett rastillhörighet. 

 

Här vill jag även påpeka att jag valt att inte använda mig av så kallad black-feminism i denna 

studie. Detta på grund av att den har fokus på svarta kvinnors förhållanden och därför, enligt 

mig, blir etnocentrisk i sig. I världen finns de kvinnor av andra raser än svart och vit. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel redovisas bland annat studiens syfte, frågeställningar, hypotes och metod. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på om svenska dagstidningar framställer män och 

kvinnor på ett jämställt sätt oavsett ras och hur resultatet såg ut i en jämförelse med 

dagstidningar från länder längre ner på World Economic Forums lista. 

 

För att svara på det valde jag att använda mig av två av de frågeställningar som användes i 

Världens mest jämställda land (Bergström, Eriksson, & Schmit, 2008). I denna studie har 

dock de två sista frågeställningarna tillkommit vilka jag anpassade till en studie som tar 

steget längre och tittar på hur ras spelar in och hur resultatet skiljer sig över nationsgränser. 

Genom att använda mig av de tidigare använda frågeställningarna fick jag också möjlighet att 

ytterligare bearbeta den metod vi använde då. 

 

1. Hur ofta framställs kvinnor, i bild eller text, procentuellt i jämförelse med män i 

materialet? 

2. Hur ser maktrelationen ut i materialet? 

3. På vilket sätt spelar personernas ras en roll när det gäller maktrelationer i materialets 

bilder?  

4. Hur ser resultatet av ovanstående frågeställningar ut i en jämförelse över 

nationsgränser? 

 

 

3.2 Hypotes 

 

När jag utgick från teori om patriarkat trodde jag att patriarkat skulle råda i hela 

undersökningsmaterialet. Med bakgrund i World Economic Forums tidigare nämnda rapport 

trodde jag dock att det svenska undersökningsmaterialet skulle vara mer jämställt än det 
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utländska när det gällde den kvantitativa jämställdheten samt att det skulle finnas färre 

patriarkala strukturer än i det utländska undersökningsmaterialet. Jag trodde även att 

patriarkatet skulle råda oavsett ras men att kvinnor och män som inte var vita skulle vara 

underlägsna vita personer av samma kön. 

 

3.3 Urval och avgränsningar 

 

När det gäller urval är det i många fall för tidskrävande att studera en hel population varför 

man väljer att göra ett urval på ett mindre antal enheter (Krippendorff, 2004).  

 

Det viktigaste här är att urvalet är relevant för forskningsfrågan och att urvalet leder till en 

möjlighet att få svar på de olika frågeställningarna. Jag gjorde ett så kallat relevansurval 

(Krippendorff, 2004) där jag valde en tidsbegränsning som ger ett material som kan svara för 

hur det var under tiden för studien. Då min forskningsfråga gällde dagstidningar var det 

därför inte aktuellt med andra slags texter än just dessa.  

 

Jag valde att avgränsa mig till tidningar som var skrivna på svenska eller engelska eftersom 

mina språkkunskaper i andra språk är för bristfälliga för att kunna genomföra en studie av 

detta slag. Man bör enligt Krippendorff vara medveten om att detta urval i högsta grad styr 

vilka enheter som sedan kommer att studeras (Krippendorff, 2004) 

 

På grund av det mindre utbudet av tidningar som fanns på stadsbiblioteket i Kalmar fick jag 

välja en tidning som utkommer en gång i veckan samt två dagstidning. Tidningarna blev Iran 

Times International (USA/Iran), The Times (Storbritannien) och Svenska dagbladet (Sverige). 

Jag valde att ta tidningar från samma datum för att minimera risken att stora internationella 

händelser under ett visst datum skulle påverka resultatet för en viss tidning. Genom att välja 

två datum för varje tidning minskade jag även risken för att tillfälliga händelser i världen 

skulle påverka resultatet.  Mitt urval var då tryckta nyhetstidningar som gavs ut 1 maj 2009 

och 8 maj 2009. Totalt blev urvalet femtiotvå artiklar sammanlagt från de tre olika 

tidningarna. 
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Jag valde att enbart studera tidningarnas framsidor samt de artiklar som länkas till från 

denna. Detta då jag ansåg att det är artiklarna som länkas till på framsidan som får mest 

uppmärksamhet samt att dessa framsidor även läses i mataffärer et cetera av läsare som 

inte köper hela tidningen. Jag tog endast hänsyn till bilder föreställande människor då det 

var attityder mot människor och inte föremål, hundar, katter och så vidare som jag ville 

mäta. 

 

3.3.1 Iran Times International 

 

Iran Times International är en amerikansk/iransk tidningen som ges ut i Washington, USA. 

Tidningen själv hävdar att den är en oberoende källa till nyheter om Iran och att det är den 

första oberoende iranska tidningen utanför Iran. Tidningen som grundades 1970 är politisk 

obunden (Iran Times - About us, 2007). 

 

Det jag såg vid analysen av tidningen är att den består av två delar som verkar innehålla 

samma artiklar. Den ena delen är skriven på persiska medans den andra är skriven på 

engelska.  

 

Deras huvudsakliga målgrupp är högutbildade Iranier utanför Iran (Iran Times - About us, 

2007). Jag har försökt att komma i kontakt med Iran Times Internationals redaktör via e-mail 

samt fax för att få svar på hur stor upplaga tidningen har. Tyvärr har jag inte lyckats men 

enligt deras hemsida handlar det om tio tusentals personer som regelbundet läser tidningen 

(Iran Times - About us, 2007). 

 

3.3.2 The Times 

 

The Times är en tidning från United Kingdom som gavs ut första gången år 1785 (Historical 

landmarks at The Times, 2007). De senaste tillgängliga siffrorna som är från juni 2008 visar 

att tidningen den månaden hade en genomsnittlig utgåva på 611384 nummer per dag 

(Latest ABC and ABCe figures, 2008).  
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Jag fann inga tillförlitliga källor på vilken politisk tillhörighet The Times har men enligt 

Wikipedia har tidningen sin tillhörighet på mitten-högerblocket  (The Times - Wikipedia, the 

free encyclopedia, 2009). 

 

3.3.3 Svenska Dagbladet 

 

Svenska dagbladet grundades 1884 (Svenska Dagbladet Nationalencyklopedin, 2009) och har 

Stockholm som sin bas (Välkommen till SvD - information och kontaktadresser, 2009). 

 

Svenska dagbladet ges på vardagar ut i en upplaga på 194800 tidningar (Snabbfakta om SvD, 

2009). Tidningen har enligt tidningen själv en moderat ledare men resten av tidningen är 

politiskt obunden (Välkommen till SvD - information och kontaktadresser, 2009). 

 

3.4 Hermeneutisk vetenskapssyn med fokus på uttolkaren 

 

Falkheimer (2001) skriver att den övergripande benämningen på hermeneutik är 

tolkningskonst. Några av de centrala poängerna i hermeneutisk teori är att vi alla är 

beroende av vår egna kulturella förförståelse om medier och världen i allmänhet. Men detta 

är inte enbart negativt, vi behöver förförståelse för att kunna uppfatta nya texter (Gripsrud, 

2002) Detta var jag tvungen att ta hänsyn till vid utformandet av studien och vid analysen. 

 

Bildanalysen i denna studie hade en hermeneutisk vetenskapssyn. Man ska enligt 

hermeneutikens vetenskapssyn, vid textanalys även försöka få fram vad författaren vill 

meddela och vara känslig för den sociala kontext som texten utformats i (Bryman & Bell, 

2005). I detta fall är författarna de tidningar jag har valt att studera. Vid varje möte med en, 

för oss, ny text så gör vi det med utgångspunkt i våra erfarenheter av samma sorts texter. 

Detta var avgörande för hur man skulle uppfatta och förstå det som lästes (Gripsrud, 2002). 

Det är en stark betoning på tolkningars subjektivitet och beroende av plats och tid 

(Falkheimer, 2001). Hermeneutikens riktning är mer eller mindre synonym med Webers 

begrepp Verstehen (Bryman & Bell, 2005) som direkt översatt betyder just förståelse 

(Blackburn, 2008).   



23 
 

 

Hermeneutik är alltså en tolkningsprocess, där jag växlade mellan del och helhet om och om 

igen. Tolkningen tar alltså aldrig slut eftersom den mening, en text eller annan symbol har, 

ständigt kommer att omtolkas av andra (Falkheimer, 2001). 

 

Denna studie hade fokus på uttolkaren. En uttolkarorienterad studie försöker inte i första 

hand att återskapa avsändarens eller mottagarens mening utan bygger på att vi aldrig möter 

en text tomhänta. Vi har alla en förförståelse som gör att vi tolkar en text på ett visst sätt. 

Denna studie kommer vara byggd på min förförståelse och därför är det extra viktigt att jag 

argumenterar för mina tolkningar (Bergström & Boréus, 2005). En del av min förförståelse 

kommer att vara de teorier och den litteratur jag använt mig av i kapitel 2. 

 

3.5 Innehållsanalys med inslag av kvantitativ metod 

 

När man har ett större material är kvantitativ innehållsanalys en bra metod som har sikte på 

det generella (Nilsson, 2000). Metoden kräver ett systematiskt och formaliserat 

tillvägagångssätt för att kunna dra några som helst slutsatser (ibid.). 

 

Professor Klaus Krippendorff vid University of Pennsylvania är en av de som mer ingående 

beskrivit denna metod. Klaus Krippendorff (2004) definierar innehållsanalys på följande sätt: 

”… a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other 

meningful matter) to the context of their use” (s. 18) 

 

Det är ett vetenskapligt verktyg och i och med detta ställs det krav på att resultatet skall vara 

replikerbart, med innebörden att andra forskare skall få samma resultat utifrån det givna 

materialet (Krippendorff, 2004). Studien skall också avkasta ett giltigt resultat (validitet) där 

det framgår att forskaren verkligen mätt det som skall mätas. Detta är extra viktigt när det 

gäller kvantitativ innehållsanalys (ibid.) vilket jag återkommer till senare i detta kapitel. 

 

Jag applicerade till viss del denna metod på både texten i mitt undersökningsmaterial och 

även delvis på de bilder som fanns i samband med texten. Jag gjorde en manuell kvantitativ 
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innehållsanalys eftersom det i vissa fall kan vara så att ett visst ord använt om en man eller 

kvinna kan vara uppenbart ironiskt vilket då skulle missas av en dator. Jag kunde då även 

avgöra om ett visst ord egentligen var negativt/positivt menat om en individ eller om 

skribenten var uppenbart ironisk et cetera. På grund av detta valde jag i slutändan att inte 

kalla min analys för kvantitativ innehållsanalys då den hade kvalitativa inslag och därmed 

inte till fullo uppfyller kraven på en kvantitativ innehållsanalys.  Jag valde därför att kalla den 

för enbart en innehållsanalys med inslag av kvantitativ metod. 

 

3.5.1 Kodning vid kvantitativ metod 

 

Kodning kan beskrivas som en process för att läsning skall kunna ske utifrån kodarens givna 

regler (Krippendorff, 2004). Dessa regler måste innehålla allt som krävs för att studien skall 

vara replikerbar av någon annan. Det krävs av kodaren att denne skall förstå vilka regler som 

gäller och att denne även kan följa dessa regler under hela analysen (ibid.). 

 

3.5.2 Variabler och variabelvärden vid kvantitativ metod 

 

Att frågeställningarna kan operationaliseras till konkreta frågor till materialet är avgörande 

för att lyckas med analysen (Nilsson, 2000). Dessa variabler är ett verktyg för att 

karaktärisera materialet. Det finns ett antal grupper av variabler man kan använda och i min 

studie använde jag mig av så kallad valens. Jag ville veta om innehållet hade en positiv eller 

negativ vinkling mot män/kvinnor. Jag vill summera texternas budskap och se hur 

journalisterna talar om kvinnor och män samt hur bilderna talar om desamma. Det var 

viktigt att se om de uttryckte sig positivt eller negativt om dessa. Här kan det vara svårt att 

vara helt och hållet subjektiv även i den mer kvantitativa delen (ibid.) vilket jag försökte 

motverka genom tydliga instruktioner om vilka förekomna ord som skulle uppfattas som 

positiva respektive negativa och helt och hållet utgå från dessa. 

 

I min innehållsanalys av texter var variablerna könsrepresentation, där jag mätte hur ofta 

män respektive kvinnor framställdes i materialet samt underlägsna roller där jag mätte hur 
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frekvent män respektive kvinnor framställdes på ett negativt sätt. Detta är variabler jag 

använde mig av redan under studien Världens mest jämställda land (Bergström, Eriksson, & 

Schmit, 2008).  

 

I innehållsanalysen av bilder använde jag mig åter igen av variablerna könsrepresentation 

men lade här till variabeln rasrepresentation för att kunna mäta om det fanns skillnader 

beroende på personen på bildens etnicitet. Jag använde mig inte av variabeln underlägsna 

roller eftersom det kan vara svårt att kvantitativt försöka mäta dessa i en bild. Istället gjorde 

jag där en kvalitativ tolkning, vilket jag berättar mer om nedan, utifrån bildens olika delar 

och kontexter för att se om bilden förstärkte, var neutral till eller motsade de roller som 

framkom i den innehållsanalysen. 

 

Om variabler kan ses som de frågor man stället till materialet så kan variabelvärden i sin tur 

ses som svarsalternativen (Nilsson, 2000). Det är viktigt att ett variabelvärde endast kan 

kopplas till en enda variabel vilken kallas att variabelvärdena är uttömmande samt att det 

inte går att koda en analysenhet på mer än ett enda sätt vilket kallas att de är ömsesidigt 

uteslutande (ibid.). 

 

I min innehållsanalys av texter var variabelvärdena man och kvinna kopplade till variabeln 

könsrepresentation vilket jag sedan uttryckte i ett procentuellt tal. För att få fram mätbara 

variabelvärden till variabeln underlägsna roller valde jag att använda mig av en modell jag 

skapat tillsammans med Eriksson och Schmidt (2008) vilken ses i modellen nedan. Det vi inte 

visste när vi arbeta fram denna modell var att det skedde i form av en så kallad klusteranalys 

där man klumpar ihop olika enheter till större grupper av variabelvärden. Det handlar om 

något som människor gör helt naturligt, nämligen att skapa helheter av delar (Krippendorff, 

2004). Vanni Tjernström (Tjernström, 2001) skriver i sin avhandling Europa Norrifrån om att 

Berelson, som skrivit en klassisk bok om innehållsanalys, anser att en av de centrala idéerna i 

innehållsanalyser är just att klassificera orden till färre så kallade innehållskategorier. 

 

Vid en klusteranalys kan man välja att arbeta nerifrån och upp (Krippendorff, 2004) vilket vi 

gjorde. Vi tog de olika egenskaperna från den kvinnliga sidan i Nikolajevas abstrakta schema 

och kopplade dessa samman med de underlägsna roller som nämndes i Women, Men and 
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Medias studie. Detta gav oss våra variabelvärden: inkompetent, offer, trivialiserad och 

mindervärdig. Beskrivningen av rollen Inkompetent i denna studie är alltså en person som är 

aggressionshämmad, beroende och tänker kvalitativt och så vidare enligt figuren nedan. För 

att ett variabelvärde skulle uppfyllas krävdes precis som i tidigare studie (Bergström, 

Eriksson, & Schmit, 2008) att mannen/kvinnan i materialet hade minst två av tre egenskaper 

i det givna klustret.  

 

 

Kvinnliga egenskaper:  

Aggressionshämmad    

Underlägsna roller: 

Beroende Inkompetent 
Tänker kvalitativt 
 
Lydig 
Självuppoffrande Offer 
Sårbar 
 
Vacker 
Omtänksam Trivialiserad 
Syntetiserande 
 
Emotionell 
Passiv Mindervärdig 
Intuitiv  
 

Figur 3.1 Rollbesättning/klusteranalys.  

 

Jag letade alltså manuellt kvantitativt efter de ord som är under kvinnliga egenskaper och 

gjorde utifrån det en koppling till en roll, jag letade inte efter rollerna i sig i analysen av 

texten. 

 

I innehållsanalysen där analysen gällde enbart bilder var variabelvärdena till 

könsrepresentation desamma som i den kvantitativa analysen. Här tillkom dock variabeln 

rasrepresentation vilken jag valde att koppla till variabelvärdena vit och övriga. Jag vill här 

påpeka att mätningen av rasrepresentation lutade sig åt det kvalitativa hållet då det här var 

jag som kodare som avgjorde vilka som ansågs vara vita. Till min hjälp hade jag bilder på 

människor från olika delar av världen (se bilaga 2) vilka jag själv valt ut utifrån min 
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förförståelse av de olika raserna . Vid varje möte med en bild sorterade jag in personen i rätt 

kategori genom att likna den vid personerna på bilderna och därmed avgöra vilken ras 

personen såg ut att ha. Det viktiga här var inte att avgöra vilken kultur personen kom från 

eller ens om det i verkliga livet var en person född i exempelvis Asien. Här var det enbart 

personens utseende och det som framgick av bilden som var avgörande. 

 

3.6 Semiotisk bildanalys 

 

För att bredda min studie har jag valt att inte enbart studera texten eller kvantitativt mäta 

rastillhörighet på bilderna i artiklarna utan även ta kvalitativ hänsyn till de bilder som finns i 

samband med dessa för att se på vilket sätt de förstärkte, motsade eller var neutrala till de 

attityder som framkom i innehållsanalysen. Vid min bildanalys kommer jag att se på 

bildernas betydelse på två olika sätt. Jag kommer att se till den denotativa och den 

konnotativa betydelsen av bilderna. 

 

Denotation innebär en bilds grundbetydelse (Nordström, 1984). Det handlar om det 

manifesta i bilden – det som kan sägas vara där helt objektivt (Deacon, Pickering, Golding, & 

Murdock, 2007).  Man gör helt enkelt en översättning av vad som visas på bilden till ord. 

Denna skall vara så objektiv som möjligt och fånga det mest väsentliga i bilden. Det är 

onödigt att haka upp sig på oväsentliga detaljer. Detta är ett av de inledande stegen i en 

bildanalys (Nordström, 1984). 

 

Konnotation i sin tur handlar om det som ligger latent i bilden (Deacon, Pickering, Golding, & 

Murdock, 2007). Genom tidigare erfarenheter, fantasier eller kunskaper tolkar vi en bild på 

ett visst sätt. Många av dessa tolkningar är gemensamma för individer inom samma kultur. 

Här bör man dock vara försiktig eftersom inte alla associationer är kulturella utan en del är i 

högsta grad privata (Nordström, 1984).  
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3.7 Objektivitet och tolkning 

 

Genom att jag tydligt ange undersökningsobjekt samt genom att ha utformat ett väl 

definierat analysschema kunde kravet på objektivitet vid en kvantitativ metod uppnås till en 

tillfredställande nivå. Tydliga kodningshänvisningar minskade tolkningsutrymmet (Nilsson, 

2000). Jag minskar risken att personliga åsikter med mera påverkar resultatet genom att 

använda mig och tolka utifrån teorierna och den tidigare forskningen i kapitel 2. 

 

Den klusteranalys jag gjorde inte kan ses som helt objektiv då den byggde på mina egna 

erfarenheter och åsikter kring vilka egenskaper som kunde kopplas samman med exempelvis 

variabelvärdet offer.  Genom att öppet definiera urval, variabler och variabelvärden och följa 

kodningsschemat kan objektiviteten ändå anses vara tillfredställande (Nilsson, 2000). 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

 

För reliabilitet krävs att mätningarna är rätt gjorda och att inte tillfälligheter påverkas 

resultatet (Thurén, 2007). Uppgifterna som anges skall vara korrekta, skall inte innehålla 

felkällor (Ekström & Larsson, 2000) och om man använder flera kodare måste gemensamma 

principer finnas under arbetet (Thurén, 2007).  

 

För att uppnå reliabilitet använde jag mig kodningsscheman som testades ett flertal gånger 

på texter innan själva studien. Jag läste texterna i studierna tre gånger vardera för att se att 

jag vid varje läsning fick samma resultat vilket ökade det som Nilsson (2000) kallar för 

intrakodarreliabilitet, det vill säga kodarens konsekvens vid läsningen. 

 

Validitet i sin tur innebär att den som gör studien verkligen har studerat det som skall 

studeras och inget annat (Ekström & Larsson, 2000). Ett mätningsinstrument skall mäta det 

användaren hävdar att det mäter. En innehållsanalys resultat är valid om det kan stå emot 

test med hjälp av andra oberoende vetenskapliga bevis eller konkurrerande teorier 

(Krippendorff, 2004). 
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Genom att jag testade mina kodningsscheman på olika slags nyhetstexter innan själva 

studien och därefter kopplade dessa resultat till mitt forskningsproblem såg jag till att testet 

var utformat för att verkligen kunna svara på min forskningsfråga och inte något annat.  

 

Reliabilitet vid innehållsanalysen med inslag av kvantitativ metod är något som enligt mig var 

lättare att hålla i textanalys än bildanalys som är en mer kvalitativ analys. Jag vill här åter 

igen påpeka att min bildanalys i stor grad var subjektiv men genom att objektivt beskriva 

bilderna lämnade jag mindre utrymme för att göra mätningar utifrån min egna förförståelse. 

 

3.9 Transparens  

 

I bildanalysen är det svårt att hålla sig objektiv (Nordström, 1984). Detta eftersom, vilket jag 

nämnde tidigare, en bildanalys i allra högsta grad är beroende av kulturell förförståelse. Jag 

valde att göra denotativa beskrivningar av bilderna för att ge studien mer transparens och 

lämnade därmed öppet för andra att göra sina egna tolkningar av bilderna utifrån deras egna 

kontexter. Mina argumentationer och transparens kring bildernas betydelser gav mina 

slutsatser mer tyngd. 

 

3.9 Genomförande 

 

Till min studie utformade jag ett kodschema (bilaga 3) innehållande mina variabelvärden 

som jag använde vid läsningen av texterna samt en tillhörande kodblankett (bilaga 4). De 

värden jag fick förde jag sedan in i programmet Microsoft Excel där jag med hjälp av dess 

verktyg kunde få fram statistik i form av procentuella tal med mera.   

 

Precis som i Världens mest jämställda land (Bergström, Eriksson, & Schmit, 2008) valde jag 

att i textanalysen sammanföra alla kvinnor i en artikel till ett så kallat kvinnligt studieobjekt 

och alla män i en artikel till ett så kallat manligt studieobjekt. 
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Till den semiotiska bildanalysen gjorde jag först en objektiv denotativ beskrivning av vad som 

fanns på bilden med fokus på de mest utmärkande dragen. Därefter gjorde jag en egen 

kvalitativ tolkning eller en så kallad konnotation av huruvida personen i fråga såg ut att vara i 

någon av de underlägsna rollerna och redovisade om så var fallet vilka av dessa roller jag 

ansåg passa in och varför. Jag tog här hänsyn till den yttre kontexten i form av brödtext och 

huvudrubrik i allmänhet och bildrubrik i synnerhet (bilaga 5). 

 

För att kunna genomföra denna analys blev jag tvungen att först göra en definition av de 

underlägsna roller jag söker efter eftersom jag inte kan söka efter de specifika ord jag sökte 

efter när jag letade underlägsna roller i texten. 

 

• Trivial. Alldaglig och inte avvikande från det välkända. Saknar prägel av nyskapande 

(Prismas Svenska Ordbok, 2003). 

• Mindervärdig. Att sakna tillräcklig kvalitet och vara underlägsen andra (ibid.). 

• Offer. En person som drabbas av något så som en skada, brott eller död (ibid.). 

• Inkompetent. Att sakna personliga förutsättningar för att klara av en viss uppgift 

(ibid.) (Engelsk-svenskt lexikon). 
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4. Resultat och diskussion 

 

I detta kapitel återfinns samt diskuteras resultatet från innehållsanalysen med inslag av 

kvantitativ metod samt den semiotiska bildanalysen. 

4.1 Innehållsanalys med inslag av kvantitativ metod 

 

Min innehållsanalys med inslag av kvantitativ metod utgick från tidningar utgivna under tre 

olika datum. Jag kommer här att redovisa resultatet uppdelat på de olika datumen för att 

kunna ge en ökad överblick samt för att kunna se om ett totalt resultat beror på ett 

avvikande resultat ett visst datum eller om det är genomgående för alla datum. 

 

4.1.1 Den 1 maj 2009 

 

I tidningen Iran Times International fanns det detta datum sex stycken artiklar på tidningens 

framsida. Det fanns män representerade i text eller på bild i samtliga av dessa medan det 

fanns kvinnor representerade i text eller på bild i tre av sex artiklar. Det förekom inga artiklar 

med enbart kvinnor. 

 

Gällande det totala antalet kvinnor och män fanns det tjugotre män representerade i text 

medan det fanns tio kvinnor representerade i samma material. Gällande materialets bilder 

fanns det två kvinnor representerade men inga män. I diagrammen nedan kan man se hur 

dessa siffror såg ut procentuellt. 

 

 
Figur 4.1 Könsrepresentation text (%) Iran Times International 090501. 

 

70%

30%
Män

Kvinnor
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Figur 4.2 Könsrepresentation bild (%) Iran Times International 090501 

 

Jag fann bland de tre kvinnliga studieobjekten två underlägsna roller som i båda fallen var 

offerollen. Bland de dubbelt så många manliga studieobjekten fann jag inga underlägsna 

roller. 

 

I bildmaterialet som bestod av två bilder fanns en person som kopplades till kategorin vit 

samt en person som kopplades till övrigt kategorin. Det var endast kvinnor representerade i 

bild men eventuella kopplingar kring huruvida de styrker eller motsäger teorin om patriarkat 

återkommer jag till under avsnittet om semiotisk bildanalys nedan. 

 

 

I The Times fanns detta datum åtta artiklar där män eller kvinnor representerades i antingen 

text eller bild. Män fanns representerade i text eller bild i samtliga av dem medan kvinnor 

fanns representerade i sju av de åtta artiklarna. Med andra ord fanns den inga artiklar med 

enbart kvinnor medan det fanns en artikel med enbart män representerade. 

 

När man ser till det totala antalet män och kvinnor representerade i artiklarnas texter fanns 

det femtiofem män och tio kvinnor representerade. Gällande materialet bilder fanns det, av 

de människor där kön kunde avgöras, trettiosex män och fem kvinnor representerade. Hur 

detta såg ut procentuellt kan ses i diagrammen nedan. 

 

0%

100%

Män

Kvinnor
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Figur 4.3 Könsrepresentation text (%) The Times 090501. 

 

 
Figur 4.4 Könsrepresentation bild (%) The Times 090501. 

 

Jag fann bland de fem kvinnliga studieobjekten ett fall av underlägsen roll som i detta fall var 

mindervärdig. Bland de sju manliga studieobjekten blev tillsammans tilldelade två 

underlägsna roller som var mindervärdig och inkompetent. Männen fick alltså två av tre 

utdelade underlägsna roller. 

 

När det gäller ras var det av de personer där ras kunde avgöras åtta personer som tillhörde 

kategorin övrigt och etthundrasju personer som tillhörde kategorin vit.  Vad detta kan tyda 

på återkommer jag till i avsnittet om semiotisk bildanalys nedan. 

 

Tidningen Svenska Dagbladet gavs inte ut den 1 maj 2009 då detta var en svensk helgdag 

och därför valdes det datummässigt närmsta numret ut. I detta fall blev det tidningen som 

gavs ut den 2 maj 2009. Detta datum fanns det tolv artiklar tillgängliga för analys. Av dessa 

tolv fanns män representerade i text eller bild i elva av dessa medan kvinnor fanns 

representerade i tio.  

85%
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88%
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I den totala texten fanns det fyrtioen män och trettiosex kvinnor representerade. Gällande 

bilderna var det trettioen män samt tjugofyra kvinnor som porträtterades.  

 

Hur detta såg ut procentuellt ser man i diagrammen nedan. 

 

 
Figur 4.5 Könsrepresentation text (%) Svenska Dagbladet 090502. 

 

 
Figur 4.6 Könsrepresentation bilder (%) Svenska Dagbladet 090502. 

 

Bland de tio kvinnliga studieobjekten fann jag fyra underlägsna roller. Det handlade om två 

fall där det kvinnliga studieobjektet tilldelades rollen mindervärdig, ett fall där rollen 

inkompetent tilldelades samt en gång då rollen offer tilldelades. Bland de elva manliga 

studieobjekten fann jag inga underlägsna roller. 

 

Angående rasrepresentation i materialets bilder återfanns åtta fall med personer som 

placerades i kategorin övriga samt sextio personer som placerades i kategorin vit. Vad detta 

kan tyda på återkommer jag till under avsnittet om semiotisk bildanalys nedan. 

 

53%

47% Män

Kvinnor

56%

44% Män

Kvinnor



35 
 

4.1.2 Den 8 maj 2009 

 

I tidningen Iran Times International fanns det åtta stycken artiklar. I sex av dessa åtta 

förekom det en eller flera män i text eller på bild medan det förekom kvinnor i tre av åtta 

artiklar. Det förekom inga artiklar med enbart kvinnor. 

 

När man ser till det totala antalet kvinnor och män fanns män representerade i fjorton fall i 

texten. Kvinnor förekom i text i två fall. Gällande bilder var det en större andel män än 

kvinnor som representerades. Av sju personer på bild var sex stycken män. I diagrammen 

nedan kan man se hur fördelningen såg ut procentuellt. 

 

 
Figur 4.7 Könsrepresentation text (%) Iran Times International 090508. 

 

 

 

Figur 4.8 Könsrepresentation bild (%) Iran Times International 090508 

 

Jag fann inga kopplingar till några underlägsna roller i Iran International Times den 8 maj 

2009.  
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När det då gäller ras var två av sju personer på bilderna vita. För sig kan denna information 

inte ge svar på min frågeställning om huruvida ras spelar in eller ej varför jag drar slutsatser 

kring detta först i avsnittet nedan om semiotisk bildanalys.  

 

I The Times bestod materialet av elva artiklar. I dessa elva var män representerade i samtliga 

i antingen text eller bild medan kvinnor fanns representerade i åtta av artiklarna. Det fanns 

inga artiklar där enbart kvinnor representerades. 

 

I artiklarnas texter återfanns etthundra män och trettiosex kvinnor. Gällande artiklarnas 

bilder var det fyrtiotvå män och fjorton kvinnor – alltså en övervägande majoritet av män 

som representerades både i bild och i text. I diagrammen nedan kan man se hur dessa siffror 

såg ut procentuellt. 

 

 
Figur 4.9 Könsrepresentation text (%) The Times 090508. 

 

 

Figur 4.10 Könsrepresentation bild (%) The Times 090508. 
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Gällande underlägsna roller fann jag att de åtta kvinnliga studieobjekten sammanlagt var 

tilldelade åtta stycken sådana. Samtliga fyra underlägsna roller fanns representerade bland 

de kvinnliga studieobjekten. Bland de elva manliga studieobjekten fann jag tre underlägsna 

roller som samtliga var den inkompetenta rollen. Trots att det fanns färre kvinnliga 

studieobjekt fann jag ca 2,66 gånger fler underlägsna roller hos de kvinnliga än hos de 

manliga studieobjekten. 

 

Gällande rasrepresentation i artiklarnas bilder var samtliga femtiosex personer där man 

kunde avgöra ras vita. Slutsatser kring detta drar jag under avsnittet om semiotisk bildanalys 

nedan. 

 

I Svenska dagbladet den 8 maj 2009 fanns det sju stycken artiklar länkade till från tidningens 

framsida varav en inte fanns tillgänglig för analys då denna saknades i tidningen. Av dessa 

var män representerade i text eller bild i samtliga sex av de tillgängliga artiklarna. Kvinnor 

fanns även de representerade i samtliga av de tillgängliga artiklarna. 

 

När det då kommer till könsrepresentation i text fanns det fyrtiotre män representerade 

samt tjugoen kvinnor. I artiklarnas bilder fanns det trettioåtta män och sjutton kvinnor. Hur 

detta ser ut i procent kan man se i diagrammen nedan. 

 

 
Figur 4.11 Könsrepresentation text (%) Svenska Dagbladet 090508. 
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Figur 4.12 Könsrepresentation bild (%) Svenska dagbladet 090508 

 

I Svenska Dagbladet var det alltså inte kvantitativ jämställdhet varken när det gällde 

representation i bild eller text då kvinnor inte fanns representerade till minst 40 %.  

 

I materialet fann jag bland de sex kvinnliga studieobjekten fyra stycken underlägsna roller 

där samtliga av rollerna fanns representerade förutom offerrollen. Bland de sex manliga 

studieobjekten fann jag en underlägsen roll som i detta fall var offer. De kvinnliga 

studieobjekten var alltså tilldelade 4 gånger så många underlägsna roller som de manliga 

studieobjekten.  Detta resultat tyder på en maktrelation där kvinnor är underlägsna männen 

och styrker Milletts teori om Patriarkat.  

 

Gällande rasrepresentation var alla personer på bilderna utseendemässigt av europeiskt 

ursprung och faller under kategorin vita. 

 

4.2  Semiotisk bildanalys 

 

I denna sektion av studien redovisas resultatet från den semiotiska bildanalysen. Jag 

kommer att redovisa hur många bilder som fanns i materialet men jag kommer enbart att 

beskriva och analysera de bilder där jag fann kopplingar till underlägsna roller. 

4.2.1 Den 1 maj 2009 

 

I Iran Times International fanns det detta datum två bilder kopplade till artiklarna på 

tidningens framsida. Båda dessa bilder porträtterade en ensam kvinna. Den första bilden 
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föreställde en kvinna tillhörande raskategorin övrigt. Kvinnan har skador på kroppen och i 

ansiktet. Hon ligger i en säng och har bandage och blå sjukhuskläder. Hon är ett tydligt offer 

för våld.  

 

Bild nummer två föreställer en vit kvinna som pratar i en mikrofon. Hon håller upp handen 

framför sig. Bilden föreställer Hillary Clinton och ger ett intryck av makt vilket styrks av 

bildrubriken: ”Option on table – secretary of state Hillary Clinton tells congress that she’s 

planning ”crippling” sanctions if talks with Iran go nowhere”. 

 

En av två bilder visar alltså en kvinna med en underlägsen roll. Bilderna tyder på att kvinnor 

av annan hudfärg än vit är underlägsna vita kvinnor i enlighet med Millett (1985) som hävdar 

att patriarkatet är starkare än det rasistiska förtrycket. Dock var bildmaterialet mycket litet 

och saknade män varför jag är försiktig med att dra slutsatser kring detta förrän resterande 

material redovisats. 

 

I The Times fanns det tio bilder tillgängliga för analys. Den första av dessa föreställde fyra 

män. Tre av dessa var vita och bar polisuniform medan en av dem var en svart man iklädd 

jeans och keps. Två av poliserna stod vända mot mannen och talade till honom. Av den yttre 

kontexten framgår det att svarta män stoppas och visiteras åtta gånger oftare än vita män. 

Tolkningen av bilden blir därför att den svarta mannen är mindervärdig de tre vita männen. 

 

De fyra efterföljande bilderna tillhörde samtliga en artikel om en kunglig parad som slutar i 

tragedi då en gärningsman försökte mörda kungafamiljen genom att köra på deras fordon 

med sin bil. Bild nummer ett i denna artikel fanns på tidningens framsida. Den föreställde en 

kvinna och en man som stod upp och båda höll ena handen för munnen. Båda hade 

uppspärrade ögon. Min analys säger att detta är två offer för ett mordförsök. Förskräckt 

bevittnar de en fruktansvärd händelse. 

 

Bild nummer två i denna artikel föreställde en krockad bild som kör åt vänster i bild. Bakom 

bilen ligger två personer där det syntes att den ena var en man. I bildrubriken stod ordet 

offer. Denna man är ett offer för gärningsmannens handling. 

 



40 
 

Bild nummer tre föreställde ett antal personer. De personer som kön kunde avgöras på 

bestod av fem vita män och en vit kvinna. Kvinnan halvlåg på marken och grät. Omkring 

henne stod män som försöker hjälpa henne. Denna kvinna är ett offer för den i föregående 

stycke nämnda gärningsmannen. 

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag detta datum fann två fall där bilderna tyder på 

kvinnor i offerroller. Jag fann även två fall av bilder där män innehar samma roll samt ett fall 

av rollen mindervärdig. 

 

Tre av fem underlägsna roller blev alltså tilldelade män. Det fanns ett fall av en svart man 

som var mindervärdig men han var då mindervärdig andra, vita, män och inte kvinnor. 

 

I Svenska Dagbladet den 2 maj 2009 fanns det tolv bilder tillgängliga för analys varav jag 

fann underlägsna roller i två av dessa. Den första av dessa föreställde två vita kvinnor 

stående vid podier med mikrofoner. Bakgrunden var röd och svart. Detta är två 

socialdemokratiska politiker. Bilrubriken säger att de båda är duktiga retoriker men att det 

inte räcker vilket gör att man tänker på de båda kvinnorna som inkompetenta. 

 

Bild nummer två i artikeln om svininfluensan föreställde en vit pojke liggandes i en säng samt 

en mexikansk man i sjukvårdskläder ståendes bredvid. Båda bar skydd för munnen. I detta 

fall har pojken en tydlig offerroll då han uppenbart har eller misstänks ha insjuknat i 

svininfluensan.  

 

Sammanfattningsvis fann jag två fall av den inkompetenta rollen vilka båda gångerna 

tilldelades kvinnor samt en offerroll hos en ung man som i detta fall var ett barn.  

 

 

4.2.2  Den 8 maj 2009 

 

I Iran Times International fanns det fem bilder där människor representerades varav jag 

fann underlägsna roller i en av dessa. 
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Den bild där de två männen utan kostym förekom är det en man som står längst fram i bild 

och enligt bildens underrubrik visar upp sin egen skörd. I bakgrunden sitter en man och ler 

mot kameran. Längst bak på denna bild finns den enda kvinna som representeras i bild i 

materialet från Iran Times International den 8 maj 2009. Kvinnan som är klädd i 

arbetarkläder står så långt bort att ansiktet inte syns. Hon har ryggen vänd mot kameran 

men tittar över axeln mot fotografen. Kvinnan är inte med i gemenskapen där de firar 

skörden av vitlök. Jag skulle säga att hon är trivialiserad, det vill säga alldaglig och gör inte 

mycket väsen av sig. 

 

Gällande personerna på bildernas ras är den enda kvinnan med i bild med i övrigt kategorin. 

Det är två män som är vita och som jag antydde ovan är den enda kvinnan enligt min analys 

längst ner på hierarkin av samtliga personer representerade i bild oavsett ras. 

 

I The Times fanns det tolv stycken bilder tillgängliga för analys.  

 

Två av bilderna framställer kvinnor som inkompetenta. Den ena bilden är en illustration av 

en mycket fet kvinna. Hon är klädd i uniform och har handklovar hängandes från bältet. 

Kvinnans bak är mycket stor och kvinnan har stora synliga framtänder och en smal lite krokig 

näsa. Kvinnan i bild säger enligt en textbubbla ”Does my database look big in this?” vilket då 

syftar på hennes bakdel. Dom har porträtterat en ful kvinna med hästtänder. Min tolkning av 

denna bild är att kvinnan är inkompetent på sitt arbete som innebär att stoppa 

barnmisshandel.  

 

Den andra bilden föreställer en kvinna och en man. Mannen är den som talar i bilden medan 

kvinnan sitter lite i bakgrunden och tittar på honom. Kvinnan är kraftigt sminkad och har 

mungiporna nedåt. Enligt bildens text har kvinnan blivit lurad av mannen inom politiken och 

journalisten jämför kvinnans politik med en komediserie. Bilden förstärker det som framgick 

i artikeln, att kvinnan är mindervärdig, inkompetent och underlägsen mannen som är den 

som har det slutliga ordet. Kvinnan förlöjligas. Dock kan jag inte se att kvinnan skulle vara 
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trivialiserad eller alldaglig vilket innehållsanalysen med inslag av kvantitativ metod pekade 

på.  

 

En av bilderna föreställer vita män iklädda randiga kläder. De är mycket smala och ingen ler. 

De står i en barack. I samband med den yttre kontexten ser man att de är män från 

förintelseläger. Jag väljer att tolka bilden som att männen är offer vilket resulterar i en 

underlägsen roll för männen och fem underlägsna roller för kvinnorna i materialet. 

 

I Svenska Dagbladet fanns det sexton bilder på människor varav det fanns kvinnor på fjorton 

av dem medan det fanns män på tio av dem.  

 

I en artikel om schlager finns det en bild som föreställer fem män och en kvinna. I denna bild 

är det tydligt att det är männen som är i fokus då dessa syns från midjan och uppåt och 

befinner sig i bildens centrum medan kvinnan i fråga syns enbart med ansiktet och då längst 

ner i bild. Kvinnan skulle på detta sätt kunna ses som mindervärdig i jämförelse med 

männen. 

 

Nästa bild föreställer fyra män och två kvinnor. Här är kvinnorna påklädda i täckande blusar 

medan männen är barbröstade i kostymliknande kläder. En man är klädd i kungakrona och 

mantel vilket får honom att se ut som bandets ledare och de andra männen samt kvinnorna 

är mindervärdiga i jämförelse med honom.  

 

Det fanns detta datum två bilder som var tydligt kopplade till underlägsna roller. Den ena 

bilden finns på tidningens förstasida och föreställer en kvinna som finns längst fram i bild. En 

man står bakom henne och håller om henne. I bakgrunden syns en suddig kvinnogestalt. På 

den andra bilden finns samma man och kvinna som syntes i förgrunden på den förra. Denna 

gång sitter de i en soffa och tittar inte mot kameran. Mannen har sin arm runt kvinnan och 

håller hennes hand. De ler inte. Detta är en kvinna i beroendeställning. Hon är ett offer för 

cancer och är beroende av hjälp från både sin man och hemsjukvården vilket styrks både av 

den inre och yttre kontexten. Mannen är självuppoffrande men jag finner ingen tydlig 

offerroll utan han är istället hennes hjälte som hjälper sin fru genom hennes svåra tid. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att det återfanns en bild där män innehade en roll som 

mindervärdig – dock inte mindre värd än en kvinna utan en annan man. På samma bild fanns 

kvinnor som skulle kunna ses som mindervärdiga. Jag återfann två bilder med en kvinna som 

hade en tydlig offerroll och en bild där kvinnan på bilden skulle kunna ses som mindervärdig 

då hon inte får lika stort utrymme som männen utan hamnar i skymundan. Fyra av fem 

underlägsna roller var enligt min analys kopplade till kvinnor.  

 

4.3 Jämförelse mellan tidningarna 

 

För att kunna göra en jämförelse mellan tidningarna behövde jag först göra en 

sammanfattning av tidningarna var för sig där jag slår samman resultaten från de två olika 

datumen.  

4.3.1 Iran Times International 

 

Resultatet från innehållsanalysen i Iran International Times återfinns i diagrammen nedan. 

 

 
Figur 4.13 Total könsrepresentation text (%) Iran International Times. 

 

76%

24%

Män

Kvinnor



44 
 

 
Figur 4.14 Total könsrepresentation bilder (%) Iran Times International. 

 

 

I det totala materialet för Iran International Times fann jag genom innehållsanalysen att de 

kvinnliga studieobjekten totalt var tilldelade två underlägsna roller – i detta fall offerrollen. 

De manliga studieobjekten blev inte tilldelade någon underlägsen roll.  

 

Att kvinnor är underrepresenterade i Iran Times International tillsammans med att de blev 

tilldelade två underlägsna roller styrker teori om Patriarkat (Millett, 1985; Gibbens, 2003) 

som bygger på en maktrelation där kvinnor är underlägsna männen. Detta styrks av den 

semiotiska bildanalysen. 

 

Jag fann i den semiotiska analysen att två kvinnor tillhörande kategorin övriga var de enda i 

materialet som tilldelades underlägsna roller. I detta fall tilldelades den ena kvinnan en 

offerroll och den andra rollen mindervärdig. I materialet fanns både män och kvinnor av 

olika rastillhörighet men män oavsett rastillhörighet kunde anses vara överlägsna kvinnor 

eftersom männen inte tilldelades någon underlägsen roll. Att kvinnor blev tilldelade ett 

större antal kvinnliga attribut leder enligt Freedman (2003) till att synen på att kvinnor inte 

hör hemma på den politiska arenan förstärks. Att kvinnorna följer dessa könsstereotypa 

roller i denna studie leder enligt många feminister till ett fortsatt förtryck av kvinnor (ibid.). 

 

I detta fall har media även valt att införliva åsikter om att kvinnor inte hör hemma i den 

offentliga sfären (i detta fall tidningen) utan de hålls utanför. Detta då de varken syns i text 

eller bild lika ofta som män (ibid.). Enligt Giddens (2003) fungerar media som en socialisation 

för människor och även om denna påverkan anses begränsad finns det faktum att de dock 
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gör det. I detta fall socialiseras människor att se mannen som norm då det är män som syns i 

tidningen.  

 

När det då handlar om den symboliska makt (Thompson, 2004) som diskuterades under 

teorikapitlet kan vi här avgöra att under denna period var det män som var 

överrepresenterade. Att kvinnor inte fick synas eller höras i lika stor utsträckning kan 

därmed anses vara ett hot mot demokrati som Jarlbro (2006) skriver om. Kvinnorna följde de 

könsstereotypa egenskaperna som Nikolajeva arbetat fram och de fick, utifrån denna studies 

ramar, på grund av detta en roll som underlägsna männen.  

 

4.3.2 The Times 

 

Resultatet från det totala materialet från The Times återfinns i diagrammen nedan. 

 

 
Figur 4.15 Total könsrepresentation text (%) The Times. 

 

 

 
Figur 4.16 Total könsrepresentation bilder (%) The Times. 
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I detta fall råder inte kvantitativ jämställdhet eftersom kvinnor inte finns representerade till 

minst 40 %. 

 

Jag fann i innehållsanalysen med inslag av kvantitativ metod att de kvinnliga studieobjekten 

var tilldelade åtta underlägsna roller där samtliga av de fyra rollerna fanns representerade. 

Bland de manliga studieobjekten fann jag fem underlägsna roller. Fyra av dessa var rollen 

inkompetent och en var rollen mindervärdig. Åtta av tretton underlägsna roller var alltså 

tilldelad ett kvinnligt studieobjekt. 

 

Även i den semiotiska bildanalysen fick de kvinnliga studieobjekten en större andel 

underlägsna roller. De blev tilldelade två av rollen offer, två av rollen inkompetent och två en 

rollen mindervärdig. Dessa sex underlägsna roller var två fler än de fyra underlägsna roller 

som de manliga studieobjekten fick. De blev tilldelade 3 offerroller och en av rollen 

inkompetent. 

 

Jag fann rollen mindervärdig hos en man tillhörande kategorin övrigt. Han var dock inte 

underlägsen någon kvinna utan underlägsen vita män. 

 

Detta resultat styrker teori om en Patriarkal maktrelation (Millett, 1985; Gibbens, 2003) där 

kvinnorna är underlägsna männen – både på grund av deras underrepresentation och på 

grund av deras tilldelning av en större del underlägsna roller. Trots att det fanns 

representanter från båda raskategorierna fann jag inget som tydde på att män, oavsett ras, 

skulle vara underlägsna kvinnor utan i de fall då en man ur övrigt kategorin var underlägsen 

så var det underlägsen vita män och inget annat. Överrepresentationen av män kan anses 

vara ett hot mot demokratin (Jarlbro, 2006) vilket även underrepresentationen av personer 

med annan rastillhörighet än vit gör.  

 

I detta fall var det både män och kvinnor som blev tilldelade underlägsna roller men med 

tanke på att det var betydligt fler män och att de fortfarande hade färre underlägsna roller 

än kvinnorna kan de inte anses vara underlägsna kvinnor. The Times hjälper därmed till att 

bibehålla könsstereotypa föreställningar om vad som är kvinnligt samt bibehåller en bild av 
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kvinnor att de skall vara utanför den offentliga sfären eftersom de var underrepresenterade i 

både text och bild. 

 

I The Times tillhörde den symboliska makten (Thompson, 2004) vita män då de var 

överrepresenterade i både text och bild samt fick värre underlägsna roller än kvinnor. 

 

4.3.3 Svenska Dagbladet 

  

I diagrammen nedan återfinns det totala resultat från materialet i Svenska Dagbladet. 

 

 
Figur 4.17 Total könsrepresentation text (%) Svenska Dagbladet. 

 

 
Figur 4.18 Total könsrepresentation bilder (%) Svenska Dagbladet. 

 

I Svenska dagbladet rådde kvantitativ jämställdhet när det gällde könsrepresentation i text 

då både män och kvinnor var representerade till minst 40 % vardera. Gällande materialets 
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bilder rådde dock inte kvantitativ jämställdhet då kvinnor var representerade till enbart 37 

%. 

 

I innehållsanalysen med inslag av kvantitativ metod fann jag åtta underlägsna roller bland de 

kvinnliga studieobjekten. Samtliga fyra underlägsna roller fanns med. Bland de manliga 

studieobjekten fann jag en underlägsen roll som i det fallet var offerrollen. 

 

Vid den semiotiska bildanalysen fann jag sex fall av underlägsna roller hos de kvinnliga 

studieobjekten. Samtliga roller utom trivialiserad fanns representerad. Bland de manliga 

studieobjekten återfann jag två underlägsna roller som var mindervärdig samt offerrollen. 

 

Att kvantitativ jämställdhet rådde, eller nästintill rådde i svenska dagbladet skulle enligt 

liberalfeminismen (Gemzöe, 2002) betyda att kvinnor och män var likställda med varandra. 

Men i det radikalfeministiska (ibid.) perspektiv och utifrån teori om patriarkat krävs det att 

man även ser till hur kvinnor framställs. Denna studie visar på att kvinnor trots att de syns 

nästan lika ofta som män innehar underlägsna roller i betydligt större utsträckning än män. 

Att kvinnorna är underlägsna män betyder enligt Millett (1985) och Walby (Giddens, 2003) 

att det finns en patriarkal struktur. Att media innehar symbolisk makt (Thompson, 2004) 

innebär att Svenska Dagbladet hjälper till att i form av socialisationsagenter (Giddens, 2003) 

socialisera en negativ syn på kvinnor. Trots att man inte kan anta att mottagarna är passiva 

och bara suger åt sig det som står i tidningen så finns det ändå ett visst mått av påverkan 

(Giddens, 2003). Underrepresentationen av både kvinnor och människor med annan ras än 

vit är ett hot mot demokrati (Jarlbro, 2006) och leder till att vita män får synas och höras 

mest och därmed inneha mest symbolisk makt Thompson, 2004; Giddens, 2003). 

 

Jag fann inga underlägsna roller hos någon person tillhörande raskategorin övriga vilket 

varken styrker eller falsifierar att samtliga män oavsett rastillhörighet är överlägsna vita 

kvinnor. 
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4.3.4 Jämförelse 

 

Gällande den kvantitativa jämställdheten var det The Times som hade de siffror som låg 

längst ifrån ett jämställt resultat. Svenska Dagbladet var kvantitativt jämställt i text och hade 

kvinnor haft 3 % mer utrymme hade det även där varit kvantitativt jämställt. Iran Times 

International låg på mittenplatsen gällande den kvantitativa jämställdheten. 

 

Gällande underlägsna roller vad Iran Times International den mest patriarkala då samtliga 

underlägsna roller var tilldelade kvinnor. The Times var minst patriarkal då fjorton av 

tjugotre underlägsna roller var tilldelade kvinnor. Svenska Dagbladet låg i mitten med fjorton 

av tjugo underlägsna roller tilldelade kvinnor. 

 

Inte i någon av tidningarna fann jag ett resultat som tyder på att svarta män är underlägsna 

vita kvinnor varför teorin om patriarkat (Millett, 1985; Giddens, 2003) utan jag fann tecken 

på att män oavsett ras är överlägsna kvinnor. Denna studie styrker alltså den internationella 

studie som visade på att kvinnor var underrepresenterade världen över (Jarlbro, 2006). 

 

Man kan säga att samtliga tidningar var exempel på det som Walby (Giddens, 2003) kallar för 

patriarkal kulturell institution. 
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5. Generell diskussion 

 

I sin roll som socialisationsagent och dagordningssättare har media enligt mig ett stort 

ansvar i att föra jämställdheten framåt. Genom att se till att kvinnor, färgade, unga, gamla 

med flera får höras och synas skulle de vara en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Nu är 

frågan jag istället ställer mig huruvida de hjälper eller stjälper arbetet mot en demokratisk 

och jämställd värld då det uppenbart är en grupp i media som får göra sin röst mer hörd än 

andra – de vita männen. 

 

Att sätta dagordningen på detta sätt kan vara en medveten strategi från makthavare och 

därför bör vi vara uppmärksamma men det kan lika gärna vara så att det enbart speglar det 

som händer i samhället. Oavsett vad så hjälper den till att bibehålla patriarkala strukturer. 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

 

Vid studie av Iran Times International lade jag märke till att den persiska versionen av 

tidningen inte hade samma artiklar på framsidan som den engelska versionen. Bland annat 

fanns det vid ett av datumen kvinnor på framsidan av den persiska men inte på framsidan av 

den engelska. Det skulle kunna vara en intressant studie att göra denna studie enbart på de 

två tidningarna för att se om resultatet skulle bli annorlunda trots att det egentligen är 

samma tidning men med olika översättningar. 

 

Det som jag ser som viktigast att fortsätta forska i är situationen för kvinnor av annan 

hudfärg än vit eller svart. Jag fann en hel del forskning om vita kvinnors situation och även 

en del om svarta kvinnors situation, men var finns forskningen om kvinnor från 

mellanöstern, Asien, Sydamerika och så vidare? Så kallad Black Feminism som innefattar 

svarta kvinnor ger inte en helt nyanserad bild det heller lika lite som en feministisk teori 

baserad på enbart vita medelklasskvinnor gör. 
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5.2 Vad kan ha inverkat på resultatet? 

 

Som diskuterat under kapitlet metod hade jag ett perspektiv som utgick från uttolkaren. 

Detta gör att det inte är säkert att andra tolkare skulle få samma resultat som jag fick. 

 

Det finns även en risk att de två datum som mitt urval byggde på varit avvikande från hur 

resultatet varit tidigare och senare och därför har gett ett resultat som inte stämmer över 

exempelvis en tremånaders period. 

 

Då materialet var relativt litet kan det vara så att en studie av ett större material skulle ge ett 

mer generaliserbart resultat på hur situationen ser ut för exempelvis färgade män och 

kvinnor. 

 

5.3 Slutsats 

 

Min slutsats är att i samtligt material fanns en maktrelation där män var överlägsna kvinnor. 

Kvinnor framställdes mer sällan än män både i text och på bild. Jag fann tecken på att män, 

oavsett ras var överlägsna kvinnor och att färgade kvinnor befann sig längst ner i Hierarkin. 

 

När det gäller underlägsna roller var Iran Times International den tidning som visade 

tydligast patriarkal maktrelation medan The Times hade den minst patriarkala 

maktrelationen. Svenska dagbladet låg i mitten. Svenska dagbladet uppnådde kvantitativ 

jämställdhet i text men inte gällande bilderna. The Times låg längst ifrån kvantitativ 

jämställdhet. 

 

Min hypotes verifierades på punkten att det svenska undersökningsmaterialet var det mest 

kvantitativt jämställda men falsifierades på punkten att detta material även skulle vara det 

minst patriarkala. Jag fann tecken på att det patriarkala förtrycket var starkare i det totala 

materialet än det rasistiska förtrycket i fallen med underlägsna roller men samtidigt fanns 
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det fler kvinnor i procent än färgade i materialet. Jag fann att personer med annan 

rastillhörighet än vit var underlägsna vita personer av samma kön. 
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Rank 
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1 
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1 Foto av människa/-or 

2 Illustration av människa/-or 

3 Ingen bild som porträtterar människa/-or 
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1 Aggressionshämmad 

2 Beroende 

3 Tänker kvalitativt 

4 Lydig  

5 Självuppoffrande 

6 Sårbar 

7 Vacker 

8 Omtänksam 

9 Syntetiserande 

10 Emotionell 

11 Passiv 

12 Intuitiv 

7 Söndag
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