Examensarbete 15 hp – Kandidatuppsats
Medie- och kommunikationsvetenskap

Mediernas femtio nyanser
En kvantitativ studie om hur svensk tryckpress har
gestaltat BDSM i nyhetsbevakningen av Femtio
nyanser

Författare: Josefine Bengtsson
Författare: Amanda Karlsson
Handledare: Britt-Marie Ringfjord
Examinator:
Termin: VT15
Ämne: Medie- och
kommunikationsvetenskap
Nivå: Kandidat

Abstract
Author: Josefine Bengtsson
Author: Amanda Karlsson
Title: Fifty shades of media
Location: Linnaeus University
Language: Swedish
Number of pages: 41
The aim with this bachelor thesis was to gain a greater understanding for the power
media holds in today’s society. To approach this we used a quantitative content
analysis, were we analyzed 102 articles from Swedish printing press. This was made to
be able to say something about how the media har created a hype around Fifty Shades
as a phenomenon, and also to illustrate how Fifty Shades depiction of BDSM has been
framed in the news coverage. We used the framing theory and the theory of media hype
to reach the resulte that showed that media has created a hype around Fifty Shades. This
indicate that the framing of the phenomenon has changed.

Nyckelord
Femtio nyanser, Fifty Shades, BDSM, svensk tryckpress, gestaltningsteorin, mediers
makt, kvantitativ innehållsanalys

i

Förord
Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Britt-Marie Ringfjord som har visat stort
engagemang och varit en riktig klippa under hela processen. Vi vill även tacka våra
vänner och familjer som stöttat oss på vägen, med positiv energi och levererade
matlådor.
Efter tre år som studerande inom media- och kommunikationsvetenskap har vi lärt oss
att vara kritiska mot medias alla budskap. Samtidigt har vi fått en förståelse för medias
makt över och dess faktiska påverkan på samhället. Ett intresse för detta har varit
drivkraften under denna studie.
Hoppas ni får en trevlig läsning!

Kalmar den 5 juni 2015

_____________________________

_____________________________

Josefine Bengtsson

Amanda Karlsson

ii

Innehåll
1 Inledning ___________________________________________________________ 5	
  
1.1 Problemformulering________________________________________________ 5	
  
1.2 Samhällsrelevans __________________________________________________ 7	
  
1.3 Syfte och frågeställning _____________________________________________ 7	
  
1.3.1 Syfte ________________________________________________________ 7	
  
1.3.2 Frågeställning ________________________________________________ 7	
  
2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk _______________________________ 8	
  
2.1. Sexkulturen ______________________________________________________ 8	
  
2.2 Sexuella revolutionen ______________________________________________ 9	
  
2.3 Vad är BDSM? ___________________________________________________ 9	
  
2.4 Mediernas makt över samhället ______________________________________ 10	
  
2.5 Journalistens roll _________________________________________________ 12	
  
2.6 Jämställdhet inom journalistiken _____________________________________ 13	
  
2.7 Gestaltningsteorin ________________________________________________ 14	
  
2.8 Vad är en mediehype? _____________________________________________ 15	
  
2.9 Sammanfattning __________________________________________________ 16	
  
3 Metod _____________________________________________________________ 17	
  
3.1 Kvantitativ innehållsanalys _________________________________________ 17	
  
3.2 Urval __________________________________________________________ 17	
  
3.2.1 Val av tidningar ______________________________________________ 17	
  
3.2.2 Val av tidsintervall ____________________________________________ 18	
  
3.2.3 Val av sökord ________________________________________________ 19	
  
3.3 Kodning och kodschema ___________________________________________ 20	
  
3.4 Validitet och reliabilitet ____________________________________________ 21	
  
3.5 Generaliserbarhet _________________________________________________ 22	
  
3.6 Metoddiskussion _________________________________________________ 22	
  
4 Resultat och analys __________________________________________________ 24	
  
4.1 Vem/vilka framställer BDSM i artiklarna? _____________________________ 24	
  
4.1.1 Manligt eller kvinnligt deltagande? _______________________________ 24	
  
4.1.2 Får nån annan komma till tals? __________________________________ 26	
  
4.1.3 Vilken typ av artikel? __________________________________________ 28	
  
4.2 Hur framställs BDSM i artiklarna? ___________________________________ 29	
  
4.2.1 Positiv, neutral eller negativ tendens? _____________________________ 29	
  
4.2.2 Hur beskrivs BDSM ? __________________________________________ 30	
  
5 Diskussion och slutsats _______________________________________________ 33	
  
5.1 Hype___________________________________________________________ 33	
  
5.2 Gestaltning ______________________________________________________ 33	
  
5.3 Mediernas makt __________________________________________________ 34	
  
6 Förslag till vidare forskning __________________________________________ 36	
  
Referenser___________________________________________________________ 37	
  

iii

Bilagor_______________________________________________________________ I	
  
Bilaga 1 Kodschema __________________________________________________ I	
  
Bilaga 2 Artiklar ____________________________________________________ V	
  

iv

1 Inledning
I detta kapitel beskrivs det problem som ligger till grund för studiens syfte. Därefter förs
ett resonemang kring studiens samhällsrelevans och slutligen presenteras studiens syfte
och frågeställning.

1.1 Problemformulering
Att massmedia är en mäktig aktör i dagens samhälle har knappast gått någon förbi. Som
Strömbäck (2014) beskriver har diskussionen kring mediernas makt på samhället
förmodligen funnits lika länge som det funnits medier. Men har de så stor makt att de i
huvudsak bestämmer vad vi ska prata om, hur vi ska prata om det och när vi ska prata
om det? Kan vår bild av ett fenomen förändras beroende på hur medierna rapporterar
om det, samt hur ofta? Hype är ett vanligt förkommande begrepp i medievärlden och
innebär att en nyhet får väldigt stort utrymme i nyhetsrapporteringen, kanske mer än
förtjänat. Konkurrensen gör att fler och fler reportrar är på jakt efter en nyare version av
händelsen, som leder till att den förstärks eller förstoras (Vasterman, 2005). Detta kan
leda till att en händelse gestaltas på ett visst sätt, kanske långt ifrån verkligheten. Om
det är så, vad får det för konsekvenser för individens uppfattning av samma händelse?
Ett fenomen som medierna skrivit mycket om de senaste åren är den erotiska trilogin
Femtio nyanser (Fifty Shades) som är skriven av pseudonymen Erika Leonard James,
även kallad E.L. James. Första boken gavs ut 2011 och har sedan dess översatts till 52
språk och sålt 90 miljoner exemplar (Johnson, 2013, 13 november). 2015 gick
filmatiseringen av den första boken upp på bioduken och i Sverige slog den
försäljningsrekord redan innan premiären (Åberg, 2015, 6 februari). Vi kommer vidare i
uppsatsen att kalla fenomenet, de tre böckerna och filmen baserad på den första boken,
för Femtio nyanser.
Femtio nyanser utspelar sig i Seattle och handlar om den naiva och oskuldsfulla
Anastasia Steele som möter den mystiska miljardären Christian Grey. De inleder en
relation utöver det vanliga där de agerar dominant och undergiven och deras relation
kantas av bondage, sexuell dominans, underkastelse, sadism och masochism (BDSM).
Femtio nyanser har hyllats för sitt erotiska innehåll och i den brittiska tidningen The
Telegraph kallar Furness (2013, 6 januari) filmen för “a modern love story”.
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Hon menar att historien om Christian Grey och Anastasia Steele lockar fram alla
möjliga känslor hos fansen, så som skratt, gråt och upphetsning. Många stämmer upp i
hyllningskören och av sina läsare betraktas nu författaren E. L. James som en sexguru,
som också hjälpt till att förbättra mångas sexliv avsevärt (Stockholm TT Spektra, 2012,
12 september).
Femtio nyanser har även fått massiv kritik från olika håll då den anses innehålla
maktmissbruk samt fysisk- och psykisk misshandel. Kritiken har strömmat in från olika
håll och många feminister menar att Femtio nyanser

“manifesterar en heteropatriarkal ordning och
normaliserar sexuella övergrepp”
(Bengtsson, 2015, 12 februari).
BDSM-utövarna har kritiserat Femtio nyanser för att ha framställt deras BDSMutlevnad på ett felaktigt sätt och hos litteraturpersoner har böckerna beskrivits som
bedrövligt skrivna (Bengtsson, 2015, 12 februari). I en filmrecension i Dagens Nyheter
beskriver Lindblad (2015, 12 februari) karaktärerna med ord som “rastlös dagispappa”
och “pinsam snubbelfia” och menar att filmen egentligen inte handlar om sex utan det
ganska sorgliga faktum att Mr Grey inte våga släppa någon annan människa nära inpå.
Rehbinder (2015, 13 februari) försöker i sin tur avdramatisera kritiken som hon menar
beror på ett negativt förhållningssätt till sex. Hon menar att Femtio nyanser inte behöver
ses som en manual över en sund BDSM-relation, utan kan för vissa få vara bara en
fantasi.
Jonas Danielsson (2015, 20 februari) tycker att det snackas hit och dit om det förfärliga
med femtio nyanser. Det som verkar vara en sexuell frigörelse för vissa, tycks för andra
vara uttryck för kvinnas ständigt underordnade sexualitet. Oavsett kritik så är Femtio
nyanser någonting som påverkat och fortfarande påverkar många människor. Lindblad
(2015, 12 februari) beskriver att det är en bokserie som “inte bara medelålders damer,
utan varenda 15-årig tjej i riket tycks besatt av”. Även de personer som inte läst
böckerna eller sett filmen har en åsikt kring fenomenet, vilket kan tyda på att det har
skapats en mediehype.
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1.2 Samhällsrelevans
Diskursen kring vad som ses som normalt och onormalt inom sexualitet förändras hela
tiden. Det som sågs som normalt för hundra år sedan, kan idag ses som onormalt.
Övergripande vill vi titta på vilken roll media har i de förändringar som sker i vårt
samhälle. Kan medierna genom att förstora en händelse samt gestalta den på olika sätt
vara en huvudaktör i att en diskurs förändras? Vi författare har fått en uppfattning om
att vi svenskar fått en mer öppen inställning till diskussionen kring sex och främst när
det gäller Femtio nyanser. Vi upplever att det ses som mer accepterat att läsa vad folk
kallar för en "porrbok" på bussen och ämnet diskuteras flitigt i så väl klass- som
fikarummen. Vi har i denna studie valt att titta på fenomenet ur ett sändarorienterat
perspektiv.

1.3 Syfte och frågeställning
1.3.1 Syfte
Vårt syfte är att kunna säga något om huruvida medierna har skapat en mediehype kring
fenomenet Femtio nyanser, samt belysa hur Femtio nyansers skildring av BDSM har
gestaltats inom nyhetsbevakningen. Det gör vi för att kunna finna upprepande mönster,
som i sin tur kan säga något om makten medierna har i samhället.
1.3.2 Frågeställning
•

Hur har svensk tryckpress gestaltat fenomenet BDSM inom nyhetsbevakningen
av Femtio nyanser?
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2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk
Detta kapitel behandlar dels bakomliggande information till fenomenet samt en del
redogörelser av relevanta begrepp. Kapitlets syfte är att skapa en djupare förståelse för
BDSM, den svenska sexkulturen och mediernas makt, där vi kommer att redogöra
djupare för just journalistikens roll. Även valda teorier presenteras i detta kapitel.

2.1. Sexkulturen
Sex har historiskt sett varit ett relativt tabubelagt ämne men Foucault (1990) menar att
det var just tack vare att sex skulle hållas hemligt, som gjorde att “pratet kring sex”
intensifierades och frodades under sjuttonhundratalet, och fram tills idag. I den första
boken i trilogin om sexualitetens historia, Viljan att veta, beskriver Foucault (2002) två
grundläggande diskurser inom sexualitet: ars erotica, där man ser sex som en njutning,
och scentia sexualis, där sex ses ur ett medicinskt perspektiv och presenteras som
fortplantning.
Den grundläggande mänskliga sexakten mellan en man och en kvinna är den enda
naturliga mekanismen för att föra livet vidare. En genetisk överföring från en person,
och en generation, till en annan (McNair, 2002). Men sex är både kulturellt och socialt
och kan inte endast beskrivas som någonting biologiskt och nödvändigt. Idag ses
sexuella

aktiviteter

mer

som

någonting

tillfredsställande

än

som

en

fortplantningsfunktion (Richardson, Smith & Werndly, 2013). Främst tack vare att
preventivmedel finns tillgängligt i större utsträckning och det ekonomiska och politiska
begränsningarna är färre (McNair, 2002). Vi har tagit kommando över vår sexualitet och
experimenterar med den på ett annat sätt än tidigare. McNair (2002) menar att det är
positivt att sexualiteten har fått ta en allt större del av den samtida kulturen och att det är
en följd av det allt mer liberala samhället och framstegen inom feminismen och de
homosexuellas rättigheter.
Michel Foucault (1926-1984) har, med sitt fria tänk, varit central kring begreppet
diskurs och beskriver i boken Diskursens ordning (1993) hur det har funnits ett förbud
mot sexualitetens diskurs. Han menar att vi inte, på långa vägar, har skapat oss en
regelbunden diskurs kring sex, och kanske aldrig heller kommer att göra det. I boken
Viljan att veta (2002) beskriver Foucault hur talet och förhållningssättet till könet länge
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har setts som förtryckt och att det finns en tabu kring att tala om könet och den sexuella
diskursen.

2.2 Sexuella revolutionen
Enligt Hickman (refererad i McNair, 2002) var det medierna som var en av de stora
huvudmotorerna när den sexuella revolutionen tog fart i början av nittonhundratalet.
Vilket var i samband med att radion och filmen fick ordentlig spridning efter första
världskrigets slut (Strömbäck, 2014). Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen
har lett till att det blivit svårare att kontrollera de stora mängder flöden av information
som snabbt sprids över hela världen. Denna revolution menar McNair (2002) har lett till
en mer kommersiell och bredare sexkultur, där det är mer accepterat med olika typer av
sexualiteter och han beskriver det som en demokratisering av lust. Medierna kan därför
inte längre ses som “förtryckande ideologiska apparater” som stöder patriarkat och
heterosexism, eftersom de idag representerar en så stor bredd och istället ger en bild av
de förändringar som sker i samhället. Stora händelser i världen, som till exempel
kvinnors utökade plats på arbetsmarknaden efter andra världskriget, homosexuellas
förbättrade status och marginalisering av rasism, har gett politiska och ekonomiska
effekter som speglat av sig i vår kultur. Detta har skett bland annat tack vare ett ständigt
flöde av mediabilder och h lett till förändringar i våra attityder till sexualitet och kön.
Den sexuella revolutionen har helt enkelt den tekniska utvecklingen och digitaliseringen
att tacka för de förändringar som hela tiden sker (McNair, 2002).

2.3 Vad är BDSM?
BDSM är en sexuell subkultur som fram till 2009 sågs som en sjukdom och ingick i
sjukvårdens diagnossystem under psykiska sjukdomar och beteendestörningar.
Socialstyrelsen valde dock att ta bort denna klassificering, för att understryka att BDSM
inte är en sjukdom och inte heller är perverst (Hedlund & Wänerholm, 2008, 16
november).
BDSM är en förkortning av begreppen bondage, diciplin, dominans, submission och
sadomasochism. De som utövar BDSM söker njutning i form av olika typer av
maktutbyten i samband med sex. Akten utförs av rollerna dominant och undergiven, där
den dominanta styr, kontrollerar och bestraffar den undergivna, både fysiskt och
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psykiskt. Båda parterna söker njutning i att ge eller ta emot smärta i samband med sex
och vanligt förekommande redskap är piskor, handklovar och rep (RFSU, 2012).
För en del av utövarna, som är en minoritet i Sverige, är BDSM bara något som piggar
upp sexlivet, men för många är det en livsstil. BDSM utövas inte bara i sexkammaren,
utan även i vardagen hos många förhållanden. En del undergivna beskriver känslan att
bli styrd och inte behöva ta egna beslut som en frihetskänsla (RFSU, 2012). Richardson
et al. (2013) menar att samhället har en syn på denna subkultur som onormalt och ofta
missförstår och kritiserar utövarna. BDSM innefattar slag och vad man i vanliga fall
skulle kalla för fysisk och psykisk misshandel. En viktigt förutsättning inom BDSM är
de delttagande ska vara överens om omständigheterna och det är viktigt att vara lyhörd
för varningssignaler. Skulle överenskommelserna mellan parterna överskridas är det
straffbart. Enligt svensk lag kan ingen samtycka till misshandel och skulle detta ske så
bedömer en domstol huruvida gränsen för den underkastandes krav har överskridits
(RFSU, 2012).
Enligt Jack Lukkerz, som arbetar som sexolog på RFSU, har intresset för BDSM ökat
och att det håller på att ske en normalisering av fenomenet. Han menar att förändringen
dels beror på att Socialsyrelsen gick ut med att BDSM inte längre är en sjukdom, utan
som vilket sexuellt uttryck som helst. Men främsta anledningen förklarar han är att
Femtio nyanser släpptes som bok och film (Ernryd, 2015, 13 februari).

2.4 Mediernas makt över samhället
Alla människor uppfattar och påverkas olika av medieinnehållet och det gör det svårt att
mäta och förutse dess effekter (McNair, 2002). Mediernas makt över samhället har
diskuterats så länge medier funnits. Efter första världskrigets slut, 1918, väntade en
omvälvande period och Sverige stod inför många förändringar. Kvinnor fick rösträtt
1921 och demokratin slog igenom i samhället allt mer. Industrisamhället växte och i
samband med detta växte även spridningen av vad vi idag kallar för traditionella medier
(TV, radio och tidningar). Behovet av information växte och folkmassan ansågs vara så
pass mäktig att individen inte klarade av att stå emot, vilket i sin tur ledde till en allt mer
kraftfull folkmassa. Därför gjordes ständiga försök till att kunna kontrollera samhället,
främst genom aktiv propaganda (Strömbäck, 2014).
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En tid framöver pendlade synen på maktinnehavet fram och tillbaka. Mellan 1960- och
1970-talet skedde dock ett paradigmskifte. Dagordningsteorin, kultivationsteorin och
teorin om tystnadsspiralen kom fram och föreställningen om huruvida medierna var
maktlösa försvann. Därefter har mediernas spridning ökat och det har blivit svårare och
svårare för individen att vara selektiva i sitt intag av information (Strömbäck, 2014).
Enligt McNair (2002) leder allt innehåll i media till olika tankemönster och beteenden
hos människor. Strömbäck (2014) menar dock att TV:ns genomslagskraft faktiskt slagit
hårdare än tidningens. TV kombinerar ljud, bild och verbalt innehåll, vilket gör det svårt
för mottagaren att ha kontroll över sitt intag av information. En tidningsläsare
bestämmer själv sitt tempo och kan enkelt bläddra förbi det man inte vill läsa, medan en
TV-tittare tvingas hänga med i det tempo som innehållet har. Strömbäck (2014) påpekar
även att de traditionella mediernas makt över samhället minskar allt mer, medan digitala
och sociala mediers makt ökar.
Man kan dela in mediernas makt i två frågor. Den första handlar om hur journalistikens
medieinnehåll påverkar individen och publiken, medan den andra handlar om vem som
har makten över medieinnehållet och dagordningen. Asp (1986) menar att journalisterna
kan ses som otroligt mäktiga i den mening att de har makten över individen och
publiken. Samtidigt som de kan ses som oerhört maktlösa då andra aktörer bestämmer
över medieinnehållet och dagordningen. I en undersökning från 2011 fick journalisterna
själva svara på frågan: vilka grupper i samhället har mycket stort inflytande på
medieinnehållet? 1989 svarade 60 procent att journalisterna hade mycket stort
inflytande, medan den siffran 2011 minskat till 51 procent (Asp, 2012). Regering och
departement hamnade strax under 40 procent på båda åren. Journalister menar alltså att
de har störst inflytande på medieinnehållet, även om det minskat de senaste åren. I
samma undersökning fick medborgarna svara på samma fråga och där svarade 45
procent år 1989 att regering och departement har mycket stort inflytande medan andelen
var nere på 28 procent år 2011. Medborgarna menar alltså att regeringen och
departementets inflytande på medieinnehållet har minskat medan journalisternas har
ökat. Asp (2012) menar dock att läsarnas och tittarnas makt blir allt större.
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2.5 Journalistens roll
Asp (2012) beskriver svenska journalister som “en grupp människor som genom sin
yrkesgärning spelar en central roll i vårt samhälle – såväl i människors vardagsliv som
för hur den svenska demokratin fungerar.“ (s. 7). I journalistens yrkesmässiga uppdrag
ingår att tjäna som nyhetsförmedlare, granska samhällslivet och publicera sådant som är
av vikt för medborgarna (Pressens samarbetsnämnd, 2010). För att kunna uppnå och
lyckas med detta uppdrag finns en rad olika stödfunktioner. Tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen är viktiga grundstenar. De stöds också upp av
publicitetsreglerna, yrkesreglerna och riktlinjer mot textreklam (Journalistförbundet,
u.å.). Alla dessa regler är inte en formell regeltillämpning utan i första hand en fråga om
etik och en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften (Pressens
samarbetsnämnd, 2010).
Publicitetsreglerna handlar om att ge korrekta nyheter, vara generös med bemötandet,
höra båda sidor, vara varsam med bilder, vara försiktigt vid publicering av namn och
värna om den personliga integriteten (Pressens samarbetsnämnd, 2010). Yrkesreglerna
består av tretton punkter, som är tänkta att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. De
hjälper journalisten att stärka och hålla på sin integritet, vilket är avgörande för
trovärdigheten (Journalistförbundet, 2014).
Enligt undersökningen Journalist 2011 så uppger 70 procent av undersökningens
respondenter, bestående av svenska journalister, att det är mycket viktigt att
journalistkårens sociala sammansättning avspeglar befolkningen i avseende av kön
(Djerf-Pierre, 2012). Enligt Djerf-Pierre (2012) visar undersökningen att det finns ett
starkt stöd för grupprepresentationen i journalistkåren, att sammansättningen avspeglar
befolkningens. Idag ser representationen bra ut vad det gäller könsfördelningen.
Journalistförbundet (2014) skriver i sin verksamhetsberättelse från 2013:

“Andelen kvinnor i förbundet fortsatte att öka även 2013. Bland de
yrkesaktiva medlemmarna är ca 52,5 procent kvinnor, bland
studerandemedlemmarna ca 58 procent och även totalt består förbundet
av fler kvinnor än män (50,9 respektive 49,1 procent).” (s. 13)

12

Journalistkåren ses därför som en av landets mest jämställda och det är svårt för
yrkeskåren att bli socialt sluten tack vare att yttrande- och tryckfriheten är
grundlagsskyddad. Tack vare detta får olika grupper komma till tals och har möjlighet
att påverka samhällsutvecklingen. Tillträdet till den medierade offentligheten handlar
däremot en hel del om makt och inflytande i samhället (Djerf-Pierre, 2012). Vilka ges
publicitet och utrymme och vilka styr detta?

2.6 Jämställdhet inom journalistiken
Genusvetenskap bygger på en social konstruktion, hur män och kvinnor skapas och
återskapas som ojämlikar i samhället. Detta sker på olika plan och är nästan alltid
kopplat till sexualitet, klass eller rasifiering (Mulinari, Sandell & Schömer, 2003).
Begreppet genus syftar till att kritisk granska, utforska och problematisera denna
konstruktion där kvinnor skapas som underordnade till männen. Ofta används begreppet
patriarkat i dessa sammanhang som det är ett namn på den strukturella ordning som
råder och kännetecknas av männens möjlighet att utöva makt över kvinnorna (Mulinari,
2003).
Djerf-Pierre (2012) menar att rekrytering av journalister idag sker med ett jämställt tänk
och en önskan om att öka mångfalden, men ofta är det främst i ett kommersiellt syfte
om att nå ut till bredare läsar-, tittar- och lyssnargrupper. Edström (2014) menar att trots
dessa försök finns det fortfarande en hel del problem med jämställdheten inom media,
då journalistiken i stort är en fråga om val, att en berättelse väljs framför en annan. Hon
menar även att nyheterna ofta tenderar att handla om män, och nyheter om kvinnor har
svårare att ta en plats på agendan. Dessa problem kvarstår även om de nordiska länderna
idag har en politisk enighet om att samhället ska se till att samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter gäller för både kvinnor och män (Edström, 2014). Ett
exempel på detta är att trots att det 2013 satt kvinnor på 42 procent av de högre
chefspositionerna inom svensk tryckpress, vilket är en större andel än i många andra
branscher, så fattas de finansiella besluten i större utsträckning av männen (Edström,
2014).
Av det totala nyhetsinnehållet i svensk media handlar endast 32 procent om kvinnor och
de manliga normerna dominerar fortfarande. Detta återspeglar dock inte samhället, där
kvinnor idag har en aktiv del i arbetet och ofta innehar en hög maktposition. Detta tyder
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på att redaktionskulturen är en del av problemet och att medieinnehållet produceras
utefter invanda beteendemönster och normer (Edström, 2014).
Bratt (2014) menar att det råder en kvinnlig överrepresentation när det gäller
rapportering om hälsa, kosmetika, design och kultur. När det gäller sport, ekonomi och
utrikeskorrespondens är det fortfarande väldigt mansdominerat. Det återstår en hel del
utmaningar för att ändra på dessa normer och den grundläggande kulturen. Edström,
Facht och Mølster (2014) menar att bristen på jämställdhet i media är ett eko från den
bristande jämställdheten i samhället. För att kunna åstadkomma förändringar krävs inte
enbart enskilda projekt, lagstiftning och självreglering. Det krävs att alla bidrar från sina
olika positioner och sprider sin kunskap och god praxis (Edström et al., 2014).

2.7 Gestaltningsteorin
Strömbäck (2014) beskriver gestaltningsteorin, även kallad framing theory, som en av
de viktigaste inom mediernas påverkan på samhället. Teorin handlar om hur mediernas
gestaltning av en händelse eller person, påverkar människors uppfattning av samma
händelse eller person. Journalister tolkar en verklighet utefter sina erfarenheter,
fördomar och ideologier vilket i sin tur påverkar rapporteringen av samma verklighet
(Strömbäck, 2014).
Teorin delas ofta in i tre olika skepnader, där den första behandlar hur mediernas olika
sätt att gestalta verkligheten påverkar människors uppfattning av verkligheten. Den
andra handlar om vad det är som påverkar mediernas olika sätt att spegla en och samma
verklighet. Och den tredje behandlar vilka konsekvenser detta ger på samhällelig och
individuell nivå (de Vreese, 2005).
Enligt gammal metafor ger medierna en faktisk spegelbild av verkligheten, vilket kan
ses som något naivt. Enligt gestaltningsteorin är det oundvikligt då medierna vinklar,
ramar in eller gestaltar verkligheten så som de själva upplevde den. Journalister
påverkas precis som alla andra människor av samhälleliga och kulturella normer, samt
av sina ideologier och intressen. Ur ett sociologiskt perspektiv förstår, tolkar och
återberättar vi en händelse utifrån våra egna upplevelser och erfarenheter (Strömbäck,
2014). Det innebär att två personer med olika erfarenheter och upplevelser förmodligen
kommer återberätta en händelse på olika sätt. Ekecrantz och Olsson (1994) menar att
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journalistiken skapar problem för samhället då den definierar en verklighet på ett visst
sätt, som blir samhällets nutida verklighet och i framtiden vår historia. Strömbäck
(2014) menar att istället för att se mediernas nyhetsförmedling som en korrekt
spegelbild av verkligheten, bör man se den som en gestaltning, konstruktion och
rekonstruktion.
I mediernas nyhetsförmedling görs både medvetna och omedvetna val. Journalister
väljer ord, språk, betoning, perspektiv samt vilka händelser som ska belysas mer än
andra. Vad som påverkar journalisterna är relativt okänt, men antaganden görs om att
det mesta går på rutin. Det innebär att journalistiken ofta är vinklad, på ett eller annat
sätt. Hur påverkas människans uppfattning av en artikel om journalisten endast
förmedlar ena sidan av en händelse? Det är även vanligt att politiker, media och andra
aktörer medvetet framhäver vissa delar av en verklighet och förmedlar den på ett visst
sätt för att mottagarna ska uppfattar den på ett bestämt sätt (Shehata, 2012).
Gestaltningsteorin lämpar sig för att undersöka hur svensk tryckpress har ramat in
fenomenet BDSM i nyhetsbevakningen av Femtio nyanser. Teorin har hjälpt oss att dels
se hur fenomenet beskrivs, men även hur medier, genom att utelämna eller bara låta
vissa komma till tals, gestaltar en händelse. Journalister besitter en stor
gestaltningsmakt, trots att det inte är för avsikt att gestalta en verklighet.

2.8 Vad är en mediehype?
Ibland tenderar en specifik händelse eller berättelse att plötsligt få en överraskande stor
plats i medierapporteringen. Nyheten får ett stort utrymme, kanske större än förtjänat,
och fler och fler reportrar är på jakt efter en nyare version av nyheten och
rapporteringen växlas upp. Detta, en massiv våg av nyheter med en förstärkning eller
förstoring av ett speciellt ämne, är något som benämns som en mediehype. En
mediehype beskrivs ofta i den offentliga debatten som "självuppblåsande"
mediebevakning som drivs av en jakt efter att skapa en sensation. Men trots denna
negativa klang är det få medier som, när denna hype väl är igång, kan sätta sig emot och
välja att inte rapportera om händelsen. Detta beror främst på konkurrensen mellan
medierna, men också att en mediehype i sig ses som en nyhet. Är dessa nyheter viktiga
eller blir de viktiga för att media gör dem viktiga? Det finns en obalans mellan det
hypade nyheterna och den verkliga värld vi lever i, som media har för avsikt att gestalta.
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Allmänheten tar för givet att medierna sköter detta och att antalet rapporteringar i media
speglar frekvensen av händelser och vikten av dessa, vilket inte alltid är fallet
(Vasterman, 2005).
Boorstin (1968) menar att media alltid växlar mellan objekt och subjekt och ställs inför
utmaningar att täcka en nyhet, eller att skapa en. Det kan då vara svårt för mottagaren
att veta vad som är verklighet och vad som bara är en verklighet skapad av medierna
(Boorstin, 1968). Under en mediehype menar Vasterman (2005) att rapporteringen i
media får en större plats än förtjänat i förhållande till relevansen och nyhetsvärdet.
Nyheten har en tendens att få ett eget liv tack vare stimulin från media. Eftersom
sambandet mellan hur mycket som rapporteras och hur mycket som faktiskt händer är
obalanserat, skapar det en falsk bild av att händelserna ackumuleras och att problemen
blir mer brådskande (Kepplinger & Habermeier, 1995). Det ger en bild av att det är en
viktig händelse och det kan rubba urvalskriterierna och gatekeeperfunktionen hos
medierna, vilket kan resultera i en ökning av rapportering kring liknande och tematiskt
relaterade händelser (Vasterman, 2005). Medierna är alltså en stor del av det som utgör
den sociala världen dels genom att göra information och bilder tillgängligt för alla men
också genom att forma och påverka händelseförlopp och till och med skapa händelser
som inte hade existerat utan medierna (Thompson, 1995).

2.9 Sammanfattning
Sammanfattningsvis har vi valt att angripa forskningsproblemet med hjälp av tidigare
forskning kring den sexuella kulturen och subkulturen BDSM. Vi har även redogjort för
mediernas makt samt diskuterat kring journalistens roll. Fenomenet kommer vidare
diskuteras och analyseras med hjälp av tidigare forskning samt med hjälp av
gestaltningsteorin och teorin kring mediehype. Vi har även sökt svar i huruvida
sambanden ser ut mellan teorin kring mediehype och gestaltningsteorin i
nyhetsbevakningen av Femtio Nyanser.
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3 Metod
Under metodavsnittet presenteras det tillvägagångssätt som använts för att besvara vårt
syfte på bästa sätt. Metoddelen inleds med en presentation av metodval och urval.
Därefter beskrivs detaljerat hur kodning och operationalisering gått till och slutligen
presenteras huruvida vi tagit hänsyn till validitet, reliabilitet och forskningsetik.

3.1 Kvantitativ innehållsanalys
Det finns flera vägar att gå för att undersöka mediernas makt i vårt samhälle. För att
kunna besvara vår frågeställning på bästa sätt valde vi att göra en kvantitativ
innehållsanalys, där vi med hjälp av ett kodschema, kvantifierade olika företeelser i
vissa texter (Boréus & Bergström, 2012). Det huvudsakliga målet är att med hjälp av att
kartlägga gestaltningen av fenomenet, kunna finna ett upprepande mönster. Som i sin
tur kan säga något om makten som medierna har i samhället. Känt för kvantitativ metod
är nämligen att se bortom det specifika, för att kunna säga något om det generella (May,
2013).
I en kvantitativ innehållsanalys är begreppen frekvens och utrymme ofta i fokus. Vi kan
med hjälp av metoden beskriva hur ofta (frekvent) olika begrepp och kategorier
förekommer, samt hur stort utrymme det ges, vilket är relevant för denna studie. Ett
annat argument är att en kvantitativ innehållsanalys är en bra metod vid analys av
mycket data. Mycket data är relevant för vår studie för att få ett så rättvist resultat som
möjligt. Det är även relativt enkelt att behålla en god arbetsstruktur, då informationen
bryts ned till siffror som sedan kan jämföras mot varandra (May, 2013).

3.2 Urval
3.2.1 Val av tidningar
Precis som Boréus och Bergström (2012) beskriver är det viktigt att man som forskare
börjar med att undersöka mindre mängder data för att få en uppfattning om vilka typer
av texter man vill analysera. Därför inleddes studien med att vi läste bloggar och artiklar
som diskuterar Femtio nyanser och BDSM. Vi bestämde oss för att rikta in oss på
svensk tryckpress av den anledningen att mediet fortfarande har en stark ställning och
stor makt i samhället, även om digitala och sociala medier tar över allt mer (Strömbäck,
2014).

17

Samtliga artiklar hämtades från mediearkivet Retreiver, som är ledande inom
mediebevakning. Vi valde att ta med att alla artiklar inom svensk tryckpress som kom
upp under vår sökning med den bestämda tidsintervallen (se 3.2.2) och sökord (se
3.2.3). Vi ville dock se om det fanns någon skillnad mellan olika typer av tidningar och
delade därför in artiklarna i kategorierna: morgontidning, kvällstidning och
populärpress. En morgontidning ges ut på morgonen med en vanligtvis strikt
utformning, medan en kvällstidning kommer ut senare på dagen med en mindre strikt
utformning och har en inriktning på ett säljande stoff (NE, 2015). Populärpress
definieras i sin tur som tidskrifter för underhållning, förströelse, praktisk vägledning och
identifikation och som ges ut vecko- eller månadsvis (Hafstrand, 2015).
Ett annat alternativ var att dela in tidningarna i storstads- respektive landsortspress men
då samma artikel ofta upprepade sig i samma typer av tidningar var vi tvungna att ta
hänsyn till detta. Då dessa dubbletter förekom i både storstadspress och landsortspress
ansåg vi att det var meningslöst och missvisande att jämföra dessa. Men när vi tittade på
morgon- och kvällstidningar samt populärpress upptäckte vi att samma artikel aldrig
förekom i olika kategorier, utan alla dubbletter låg inom samma kategori. Till en början
hade vi bestämt att sålla bort alla dubbletter då de gestaltar fenomenet på exakt samma
sätt. En bit in i studien insåg vi dock att även dubbletterna bidrar till gestaltningen av
fenomenet då artikeln faktiskt publiceras i olika tidningar runt om i landet och faktiskt
når en större publik. Det hade blivit ett missvisande resultat om vi tagit bort vissa
artiklar och därför lät vi de ingå i vårt urval.

3.2.2 Val av tidsintervall
Den första boken i Femtio nyansertrilogin gavs ut på svenska 2012 och därefter har
ytterligare två böcker släppts. Filmen som är baserad på första boken, gick upp på
biograferna i Sverige den 13:e februari 2015. Vi gjorde en sökning i mediearkivet med
våra sökord (se i 3.2.3) och första artikeln var skriven 2012-04-01. Vår första sökning i
mediearkivet gjordes 2015-04-01, vilket blev tidsintervallens slutdatum, för att undvika
att ytterligare artiklar tillkom när vi gjorde fler sökningar med andra/ytterligare sökord.

Tidsintervall:

2012-04-01
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–

2015-04-01

3.2.3 Val av sökord
Vi började med att göra en sökning på ordet "fifty shades" med vår tidsintervall och fick
då 2 093 träffar. Vi insåg sedan att endast artiklar som behandlade både Femtio nyanser
och BDSM var relevant för vår studie. De artiklar där BDSM inte nämndes var alltså
inte relevanta då vårt frågeställning är att belysa hur svensk tryckpress gestaltat
fenomenet BDSM i bevakningen av Femtio nyanser. Därför gjordes en ny sökning med
samma tidsintervall, men med sökorden "fifty shades BDSM". Vi fick en träff på 224
artiklar. När vi började läsa igenom artiklarna insåg vi att vi var tvungna att ta bort en
del artiklar. För att vi skulle kunna besvara vårt syfte var kriterierna för vårt urval att det
i artiklarna skulle framgå någon sorts åsikt om fenomenet BDSM som utövas eller
kopplas ihop med filmen eller böckerna.
Typ av artiklar som ej togs med i urvalet:
•

Mindre listor, spalter eller forum där boken eller filmen bara nämns.

•

Artiklar där försäljningssiffror av boken, biobiljetter eller sexleksaker
redovisades.

När vi tog bort de artiklar som inte var relevanta för vår studie blev urvalet 83 artiklar.
Eftersom fenomenet ibland benämns vid både det svenska och engelska namnet, tog vi
även med de artiklar där det svenska namnet Femtio nyanser förekommer. Därför
gjordes en ny sökning på orden "femtio nyanser BDSM" med samma tidsintervall. Vi
fick då 140 träffar, men i många av de artiklarna nämndes även Fifty Shades och fanns
därför med i första sökningen. Så vi kollade igenom samtliga 140 artiklar, tog med de
som inte var med i första sökning och tog bort de som inte var relevanta för vår studie,
enligt punkterna ovan. Detta blev 19 artiklar.

Sökning 1:
Sökning 2:
Slutligt urval:

Resultat
224
140

Ej användbara
141
121

Vårt slutliga urval blev 102 stycken artiklar.
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Relevanta
83
19
102

3.3 Kodning och kodschema
För en rättvis innehållsanalys valde vi att använda oss av ett kodschema. Vi
operationaliserade vår frågeställning till mätbara variabler, för att kunna karaktärisera
innehållet i artiklarna. Detta för att slutligen kunna besvara vår frågeställning och i
slutänden vårt syfte (Nilsson, 2010). Vi tog fram variablerna så att de blev relevanta och
mätte det vi ville mäta. Vi kontrollerade att de fungerade till studiens övergripande syfte
samt såg till att alla variabler tillsammans täckte hela frågeställningen (Eliasson, 2013).
Detta resulterade i att vi tog fram åtta stycken olika variabler med tillhörande
variabelvärden. Vi var noggranna i vår utformning av variablerna och såg till att
variabelvärdena var uttömmande, så att utrymme för ett blanksvar inte lämnades
(Nilsson, 2010). Alla våra variabler utformades som nominalvariabler, vilket innebär att
de rangordnas och skiljs åt med hjälp av olika siffror, så kallade variabelkoder.
Användandet av nominalvariabler har gjort att vi med tydlighet kunnat redovisa vårt
resultat i tabeller och diagram (Eliasson, 2013). För att underlätta i kodningsarbetet lade
vi till identifikationsvariabler inledningsvis, för att göra det enkelt att hitta tillbaka till
artikeln. Exempel på dessa är rubrik, datum och medium (Nilsson, 2010). Detta ger
studien en god transparens som i sin tur ökar dess reliabilitet.
I samband med utvecklingen av kodschemat skrevs också en kodnyckeln, som gav
tydliga anvisningar kring hur kodschemat skulle användas och hur variablerna skulle
tolkas. Detta gjordes för att minimera tolkningsutrymmet, så att vi som uppsatsförfattare
kunde utföra kodningen med samma resultat.
När kodschemat började få en tydlig form inledde vi kodningsarbetet med en
pilotstudie. Det innebar att vi genomförde en provanalys med den kodningen vi tänkt
oss, på en liten del av materialet (Boréus & Bergström, 2012). Om två personer, som i
vårt fall, ska koda samma artiklar enligt samma kodschema, måste man vara observant
mot interkodarreliabilitet (Nilsson, 2010). För att säkerhetställa att vi gjorde liknande
tolkningar gjorde vi en pilotstudie där vi kodade 20 artiklar var och jämförde sedan
resultatet. Efter detta fick vi göra små justeringar i variabelvärdena, i vissa fall behövdes
det göras större skillnader, för att förtydliga ytterligare.
På variabel 7 (tendens) och variabel 8 (begrepp/teman) krävdes viss tolkning från oss
författare och vi upptäckte att resultatet skiljde sig något när vi testade dessa variabler. I
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vår pilotstudie på 20 artiklar var det två artiklar vi var oense om. För att försöka
minimera ytterligare skiljaktigheter tog vi fram exempel på vad som skulle ses positiv,
negativ och neutral tendens. Var det trots detta svårt att utläsa har vi gått på vilken
tendens som är starkast i rubrik och ingress, då det ofta ger det första och starkaste
intrycket på läsaren.
Positiv

Neutral

Negativ

”Den som trodde att
BDSM
hade
med
misshandel att göra får
lära sig något nytt. Sexet
är i själva verket det
bästa”.

”Se Femtio nyanser som en
ren och skär underhållning.
Inte som fakta, inte som en
dokumentär, utan som en
fiktion”.

”Det
har
sagts
från
sammanslutningar
för
BDSM att förhållandet
snarare bör liknas med
maktmissbruk och fysisk
och psykisk misshandel än
medel för sexuell njutning.
Och så känns också Femtio
nyanser”.
	
  

Vi genomförde all kodning tillsammans för att kunna diskutera när vi stötte på
tveksamheter. Kodningen gjordes i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Däremot skapades diagrammen av estetiska skäl i Word. Alla variabler och det
slutgiltiga kodschemat med tillhörande kodnyckel återfinns i Bilaga 1.

3.4 Validitet och reliabilitet
Det är viktigt att vara medveten om brister och systematiska fel som kan uppstå i
studien. En brist i vår studie är att vi endast har undersökt svensk morgontidning,
kvällstidning och populärpress. Övriga tidningar så som artiklar på internet, har alltså
fallit utanför vårt urval, trots att de kan ha varit med och påverkat det vi undersökt. Det
innebär att vi inte kunnat generalisera vårt resultat till all press, utan endast svensk
tryckpress. Vi har dock undersökt en stor del av urvalet vilket ger vår studie god
validitet.
Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet. Aspekter som spelar in här är vikten av att
mätningar och uträkningar görs så korrekt som möjligt (Boréus & Bergström, 2012).
För att få så hög reliabilitet som möjligt arbetade vi fram ett tydligt kodschema som
korrigerades efter den utförda pilotstudie, korrekt utförd analys samt undersökte en
relativt stor del av vårt totalurval.
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Som Boréus och Bergström (2012) beskriver finns det alltid en risk i att analysera och
räkna ord i det svenska språket, då samma ord kan ha olika betydelser. För att undvika
eventuella misstolkningar försökte vi undvika mångtydiga ord i vårt kodschema. Vissa
variabler i vårt kodschema har dock krävt viss tolkning från oss författare, exempelvis
positiva och negativa tendenser till fenomenet. Vi är medvetna om att detta skulle kunna
innebära att om en annan författare genomför samma studie med samma
tillvägagångssätt, skulle resultatet kunna skifta något. För att inte tvinga fram en
tolkning var vi noggranna med att ha med variabler som stod för “neutral” eller
“övrigt”. Vi har även genomfört all kodning tillsammans för att minimera
tolkningsdifferenser.

3.5 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet handlar om huruvida det man undersöker kan säga något om de fall
som inte undersöks (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). I vårt urval
fick vi fram alla artiklar från svensk tryckpress där det skrivits om Fifty Shades/Femtio
nyanser i samband med BDSM, vilket gör att vi kan generalisera vårt resultat för svensk
tryckpress. De artiklar som har sållats bort har inte varit relevanta för studien. I ett större
perspektiv vill vi, genom att titta på svensk tryckpress, säga något om hur medierna har
gestaltat fenomenet. Syftet med denna studie var dock att undersöka svensk tryckpress
och då vi har analyserat en stor del av urvalet där fenomenet förekommit, anser vi att
vår studie har mycket god generaliserbarhet.

3.6 Metoddiskussion
May (2013) tar upp en del problem som är viktiga att ta hänsyn till vid en
innehållsanalys. En viktig aspekt är att metoden endast analyserar produkten och säger
inget om processen eller kontexten. En annan är att innehållet krävde en viss tolkning av
oss författare, vilket innebär att det kan tolkas annorlunda av andra.
Vår studie har gjorts ur sändarens perspektiv, som i detta fall är svensk tryckpress. Hade
vi velat ha en annan vinkel på samma fenomen hade vi kunnat undersöka förändringar
ur mottagarens perspektiv. För att ta reda på det hade vi kunnat genomföra en kvalitativ
studie där vi hade kunnat undersöka huruvida svenskens sexkultur förändrats sen
trilogin Femtio nyanser lanserades. Det hade varit intressant att se om svenskens syn på
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fenomenet BDSM förändrats och vad medierna i så fall spelat för roll i förändringen.
Men då det är mediernas roll som intresserar oss valde vi att fokusera på sändaren.
Vi har genomgående i uppsatsen tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer. Där det bland annat läggs stor vikt vid att tala sanning, öppet redovisa
metoder och resultat, samt medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för
studierna. Det är även viktigt att inte stjäla forskningsresultat och att hålla god ordning i
forskningen genom dokumentation och arkivering (Vetenskapsrådet, 2011). Ett problem
med samhällsvetenskaplig forskning är att det är människor som studeras, vilket innebär
att man måste ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå (Esaiasson et al., 2012).
Vetenskapsrådet (2011) menar att man ska sträva efter att bedriva sin forskning utan att
skada människor, djur eller miljö. Våra kodade artiklar är redan offentligt material
därför har vi inte behövt något medgivande från artikelförfattarna för att få tillgång till
dessa. I de fall där vi valt att citera något ur artiklarna har vi refererat till dessa för att
lätt kunna hitta tillbaka till källan. Utöver det har vi inte ytterligare spridit eller nämnt
de namn som förekommit. Däremot har vi valt att presentera urvalet med artiklarnas
titlar i Bilaga 2, för att öka studiens transparens.
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4 Resultat och analys
I detta kapitel redovisas resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen utifrån vårt
syfte som är att kunna säga något om huruvida medierna har skapat en mediehype
kring fenomenet Femtio nyanser, samt belysa hur Femtio nyansers skildring av BDSM
har gestaltats inom nyhetsbevakningen. Under varje avsnitt finns en resultat- och
analysdel.

Sedan långt tillbaka ses mediernas rapportering av en händelse eller ett fenomen som en
spegelbild av verkligheten, även om den bilden suddas ut allt mer (Strömbäck, 2014).
Det kan ses som något naivt att tro att journalister speglar en verklighet utan att deras
egna erfarenheter eller ideologier påverkar. Trots detta är det svårt för många att vara
kritiska mot detta. Nedan redovisas de resultat vi fått då vi undersökt dels vem/vilka som
får komma till tals, samt hur fenomenet gestaltats.

4.1 Vem/vilka framställer BDSM i artiklarna?
4.1.1 Manligt eller kvinnligt deltagande?
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Resultat:
Av de 102 kodade artiklarna var 72 % skrivna av kvinnor och 26 % av män. I 2 % av
artiklarna gick det inte att urskilja vem författaren var.
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Resultat:
I artiklarna som hade en manlig artikelförfattare hade 48 % en negativ tendens, medan
19 % var positiva och 33 % neutrala. I artiklarna skrivna av kvinnor var 42 % negativa,
36 % positiva och 22 % neutrala.
Analys:
Som resultatet visar är det fler kvinnor än män som har skrivit om fenomenet BDSM i
samband med Femtio nyanser. Av diagrammet att döma skulle man kunna tro att
fördelningen av män och kvinnor i journalistbranschen skulle se liknande ut. Faktum är
att av de yrkesaktiva medlemmarna i Journalistförbundet är hela 52,5 procent kvinnor
och resterande män (Journalistförbundet, 2014). Finns det en förutfattad bild om att
kvinnor i större utsträckning vill uttala sig om sexualitet? Vad är det som säger att
männen inte har lika mycket åsikter om Femtio nyanser och BDSM?
Edström (2014) menar att det är en insocialiserad kultur som råder på redaktioner, där
medieinnehållet produceras efter invanda beteendemönster och normer. Kvinnor
förväntas rapportera om “kvinnliga” saker, så som hälsa, kosmetika, design och kultur.
Vårt resultat visar att BDSM och Femtio nyanser kan ses som ett kvinnligt ämne, då
kvinnorna får komma till tals och förväntas rapportera om fenomenet. I detta avseende
visar vårt resultat tydligt att teorin stämmer.
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Vi är så insocialiserade med att det ska vara på ett visst sätt och vi är fostrade in i den
sociala konstruktionen där män och kvinnor är ojämlikar i samhället (Mulinari, Sandell
& Schömer, 2003). Män är under generationer tillbaka fostrade att utöva makt, medan
kvinnor blivit tilldelade rollen som underordnad (Mulinari, 2003).
Vårt resultat visar att männen tenderar vara mer negativt inställda till Femtio nyansers
skildring av BDSM. 48 procent av männen och 42 procent av kvinnorna har gestaltat
fenomenet på ett negativt sätt i artiklarna. Vårt resultat visar att män och kvinnors
åsikter var relativt överensstämmande. Trots att den allmänna bilden och det förväntade
resultatet kanske var ett annat. Danielsson (2015, 20 februari) beskriver i en artikel i
Folkbladet VK/VF att: “Själv är jag förbannat less på att maskulinitet alltid ska handla
om sexualitet. På film (och rent kulturellt) ska män vara jävligt kåta på allt som rör sig –
eller ja, speciellt om det som rör sig innehar vad som för tillfället anses vara snyggt.”
(Danielsson, 2015, 20 februari).
4.1.2 Får nån annan komma till tals?
Diagrammet nedan visar huruvida de olika typerna av tidningar låter andra komma till
tals i samband med artikeln.
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Resultat:
Av de 102 artiklarna förekom totalt 70 stycken i en morgontidning, 15 stycken i en
kvällstidning och 17 stycken i populärpress. Av morgontidningarnas 70 artiklar fick
någon annan än artikelförfattaren komma till tals i 19 stycken (27 %), vilket innebär att
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det i 73 % av artiklarna inte fanns någon annan källa. I kvällspressens 15 artiklar
förekom uttalanden från andra i 47 % av artiklarna, medan 53 % saknade källor. Av
populärpressens 17 artiklar innehöll 53 % källor och 47 % saknade andra uttalanden.
Totalt av de 102 studerade artiklarna använde sig 42 % av andra källor medan
resterande 58 % saknade andra källor eller uttalanden.
Analys:
Genom att tidningar låter andra komma till tals eller tar med andra källor, ökar
trovärdigheten då fler perspektiv av händelsen redovisas och presenteras. Journalister
har en viktig roll i samhället och har i många fall ett stort inflytande på människor (Asp,
2012). De har därför ett stort ansvar och etiska aspekter att förhålla sig till i sin
yrkesroll. En av dessa handlar om att ge korrekta nyheter och höra båda sidor (Pressens
samarbetsnämnd, 2010).
Många artiklar hade faktarutor och olika källor, medan många författare endast speglade
sin version av sexscenerna som utspelar sig i filmen eller i böckerna. Strömbäck (2014)
menar att enligt gestaltningsteorin tolkar människor händelser utifrån sina tidigare
erfarenheter och ideologier. Hur påverkas då en läsare av att bara får läsa en sida av
fenomenet och bara ha detta att koppla till sina egna preferenser? Mediernas olika sätt
att gestalta verkligheten påverkar människors uppfattningar (de Vreese, 2005). Detta
blir problematiskt då journalisterna lätt gör detta till en sann verklighet, vilket inte alltid
är fallet (Ekecrantz & Olsson, 1994).

27

4.1.3 Vilken typ av artikel?
Samtidigt som det kan vara bra att gestalta fler åsikter och ta in fler källor så är kraven
inte alltid lika stora på detta. Det kan bero på vart i tidningarna artiklarna förekommer.
Nedan visas ett diagram över vilken del av tidningen som artiklarna var placerade i:

Annan

Nyheter/
general
Kultur/
nöje
Debatt/
opinion/
ledare
Resultat:
Som diagrammet visar var 30 % av artiklarna placerade på nyhetssidorna. I 7 % av
urvalet var artiklar publicerade på en debatt-, opinion- eller ledarsida. Hela 60 % av
artiklarna förekom på en kultur/nöjessida. 3 % av artiklarna i vårt urval var placerade på
annat ställe i tidningarna.
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Nej

Resultat:
Av nyhetsartiklarna hade 53 % andra källor, medan 47 % saknade. På debatt- opinioneller ledarsidorna saknade 62.5 % andra källor. På kultur- och nöjessidorna saknade 77
% andra källor och 23 % av artiklarna innehöll någon annan åsikt utöver journalistens
egen.
Analys:
Resultatet visar att det visas en mer objektiv bild på nyhetssidor än på en nöjessida, där
förhållningssättet blir mer fritt. Samma gäller också på debattsidor där den
grundläggande tanken faktiskt är att presentera just åsikter.
Totalt sett visar vårt resultat att den största delen av artiklarna i vårt urval ingick i
kategorin kultur/nöje, hela 60 procent. Det kan finnas ett samband med detta och den
stora andelen artiklar där det inte förekom någon annan källa eller fakta än journalistens
egna åsikter. Av de 102 artiklarna i urvalet använde sig 42 procent av andra källor,
medan resterande 58 procent saknade andra källor eller uttalanden (se 4.1.2).

4.2 Hur framställs BDSM i artiklarna?
4.2.1 Positiv, neutral eller negativ tendens?
Tendens innefattar huruvida journalisten har en positiv, neutral eller negativ tendens till
Femtio nyansers skildring av BDSM. De neutrala artiklarna är de som antingen väger
positivt mot negativt utan att framhäva någon tendens mer, eller de artiklar där varken
negativ eller positiv ton går att utläsa.

Vilken tendens har journalisten till BDSM?
Positiv
Negativ
Neutral

30 %
45 %
25 %

Resultat:
I de 102 studerade artiklarna fanns det en positiv ton till BDSM i samband med Femtio
nyanser i 30 % av artiklarna, medan det fanns en negativ ton i 45 %. I 25 % av
artiklarna var tonen neutral.
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Analys:
Experter menar att intresset för BDSM ökat de senaste åren och Femtio nyanser anses
vara en bidragande faktor till det (Ernryd, 2015, 13 februari). McNair (2002) menar att
vi har tagit kommando över vår sexualitet och ser positivt på att människor
experimenterar med den allt mer. Samtidigt beskriver Richardson et al. (2013) hur
samhället har en syn på BDSM som onormalt och ofta missförstår och kritiserar
utövarna. Enligt gestaltningsteorin (Strömbäck, 2014) tolkar vi vår verklighet utifrån
våra fördomar samt vad vi vet och upplevt. I de studerande artiklarna har nästan
varannan journalist en negativ ton till BDSM i samband med Femtio nyanser. Samtidigt
menar kritiker att det som utspelar sig i Femtio nyanser inte är BDSM (Bengtsson,
2015, 12 februari). Ändå kopplar svensk tryckpress ihop Femtio nyanser med BDSM,
utan att ha källor i många av fallen. Av studiens morgontidningar var det endast 27
procent av alla artiklar som hade andra källor än journalistens egna åsikter.
I nästan vartannat fall beskriver journalisterna Femtio nyansers skildring till BDSM som
något negativt. McNair (2002) menar att det skett en sexuell revolution i samhället som
har lett till en mer kommersiell och bredare sexkultur. Därför kan inte medierna längre
fungera som “förtryckande ideologiska apparater” som stöder patriarkat och
heterosexism, eftersom de idag representerar en så stor bredd och istället ger en bild av
det förändringar som sker i samhället. Fenomenet Femtio nyanser är något som blivit en
stor händelse i världen och enligt McNair (2002) leder stora händelser ofta till
förändringar i våra attityder till sexualitet och kön. I vanliga fall skulle man säga att
BDSM är misshandel men så länge det sker under rätt villkor så är det en kultur och ett
livsstil för människor (RFSU, 2012). Enligt Ekecrantz och Olsson (1994) skapar
journalistiken problem för samhället när de definierar en verklighet på ett visst sätt.
Gestaltningen blir samhällets nutida verklighet och i framtiden vår historia. Därför är
det viktigt att man ser nyhetsförmedling som en konstruktion eller rekonstruktion
istället för en korrekt spegelbild av verkligheten (Strömbäck, 2014).
4.2.2 Hur beskrivs BDSM ?
Nedan har vi tagit fram olika begrepp/teman som journalisten använder för att beskriva
BDSM i Femtio nyanser. Vi har i detta kapitel delat upp urvalet i två tidsperioder för att
kunna se om det finns eventuella skillnader. Period “Före” innefattar alla artiklar som
skrevs innan filmen kom 13 februari 2015 medan perioden “Efter” är de artiklar som
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skrevs efter. Vi har rangordnat begreppen efter vad vi har tolkat som minst- respektive
mest allvarliga där begreppen livlöst och tråkigt ses som minst allvarligt, medan
maktmissbruk/misshandel/våldtäkt ses som mest allvarlig.
BDSM som …
livlöst och tråkigt
upphetsande
valfritt för alla/neutral
positivt för människans sexualitet/frigörelse
”mammaporr”/”tantsnusk”
kvinnans plikt att behaga mannen
maktmissbruk/misshandel/våldtäkt
Övrigt

2012/2013
11
8
14
22
8
24
5
8
100 %

2014/2015
6
14
15,5
15,5
2
9
29
9
100 %

Resultat:
Teman som ökat:
"BDSM som livlöst/tråkigt" (1 procentenheter)
"BDSM som upphetsande" (13 procentenheter)
"BDSM som valfritt för alla/neutral" (8 procentenheter)
"BDSM som maktmissbruk/misshandel/våldtäkt" (16 procentenheter).
Teman som minskat:
"BDSM som positivt för människans sexualitet/frigörelse" (26 procentenheter)
"BDSM som mammaporr/tantsnusk" (6 procentenheter)
“BDSM som kvinnans plikt att behaga mannen” (12 procentenheter).
Antal artiklar: Period “Före” (2012-04-01 – 2015-02-12): 54 artiklar
Period “Efter” (2015-02-13 – 2015-04-01): 48 artiklar
Analys:
Som diagrammet ovan visar har de "mindre allvarliga" temana både ökat och minskat,
likaså de "allvarliga". En stor skillnad visar dock användandet av temat "BDSM som
maktmissbruk/misshandel/våldtäkt" som ökat från 13 procent till hela 29 procent.
Samtidigt som temat “BDSM som positivt för människans sexualitet/frigörelse” minskat
från 30 procent till 4 procent. En förklaring till förändringen kan vara att filmen kom
och medierna fick något nytt att skriva om. Antalet nyheter ökar och enligt teorin om
mediehype gör detta att ämnet förstärks eller förstoras (Vasterman, 2005). En

31

mediehype beskrivs oftast som "uppblåsande" mediebevakning, där det skapas en jakt
efter att skapa en sensation. När en hype är igång bland medierna är det svårt att inte
skriva om händelsen, vare sig händelsen har något nyhetsvärde eller ej. Konkurrensen
blir för tuff för att stå emot, vilket ofta leder till att medierna "hypar" en händelse för att
läsaren ska välja just den artikeln (Vasterman, 2005). Enligt teorin kan detta innebära att
journalisterna i detta fall börjat använda starka ord maktmissbruk, misshandel och
våldtäkt för att beskriva Femtio nyansers skildring av BDSM, för att i den hårda
konkurrensen locka läsare till just sin artikel.
Samtidigt tar allmänheten för givet att media speglar verkligheten av händelsen, vilket
inte alltid är fallet. Och i detta fall blir det väldigt svårt för läsaren att veta vad som är
verklighet och vad som bara är en verklighet skapad av medierna (Boorstin, 1968).
Under perioden “Före” nämndes begreppen maktmissbruk, misshandel och våldtäkt i 13
procent av artiklarna medan man i perioden “Efter” diskuterade samma begrepp i hela
29 procent av artiklarna. Innehåller Femtio nyanser inslag av våldtäkt och
maktmissbruk eller sker allt enligt reglerna för BDSM? Thompson (1995) beskriver hur
medierna är en stor del av det som gör den sociala världen, genom att i vissa fall skapa
händelser som inte hade existerat utan medierna. Som teorin säger och vårt resultat
visar, kan det alltså vara så att fler ser BDSM som maktmissbruk, misshandel och
våldtäkt sedan filmen kom.
Att temat: "BDSM som positivt för människans sexualitet/frigörelse" har minskat från
30 procent till 4 procent kan även det bero på ovan nämnda aspekter. En annan
förklaring till att det skett en förändring av begreppsanvändandet kan vara att man ofta
upplever saker starkare på rörlig bild. Strömbäck (2014) beskriver hur TV har en
hårdare genomslagskraft än tidningar. TV kombinerar ljud, bild och verbalt innehåll,
vilket gör det svårt för mottagaren att ha kontroll över sitt intag av information. Att de
“allvarliga” begreppen ökat kan bero på att det skapats en hype. Men det kan också bero
på att journalisterna som skrivit artiklarna faktiskt upplevde fenomenet starkare när de
såg Femtio nyanser på rörlig bild, än när de läste boken/böckerna. Trots att historien
densamma. Förutom ovan diskuterat tema ser vi inget speciellt mönster bland
begreppen som användes tidigare och som använts nu. Vissa positivt laddade begrepp
har minskat samtidigt som även negativa begrepp har minskat.
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5 Diskussion och slutsats
Syftet med denna uppsats var att kunna säga något om huruvida medierna har skapat
en mediehype kring fenomenet Femtio nyanser, samt belysa hur Femtio nyansers
skildring av BDSM har gestaltats inom nyhetsbevakningen. I detta avsnitt förs en
diskussion av vad vi kommit fram till i tidigare forskning, resultat och analys.

Intresset för BDSM har ökat de senaste åren och experter menar att det håller på att ske
en normalisering och att Femtio nyanser är huvudaktör i förändringen (Ernryd, 2015, 13
februari). McNair (2002) beskriver acceptansen av nya sexualiteter som en
demokratiseringen av lust. Normalisering är ett starkt påstående men vi författare håller
med. Vi upplever själva att det helt plötsligt blivit normalt att prata om BDSM i
fikarummet och då i samband med Femtio nyanser.

5.1 Hype
I samband med att filmen kom 13 februari 2015 ser vi tydligt att det skapats en hype
kring fenomenet Femtio nyanser. Det släpptes nästan lika många artiklar på 1,5 månad
som på 3 år. Vi tror att premiären av filmen är den största förklaringen till hypen.
Medierna fick något nytt att skriva om och när en hype sätts igång är det svårt för
journalisterna att inte skriva om fenomenet. Precis som Strömbäck (2014) menar tror vi
att man upplever allt starkare på TV och rörlig bild. Vi själva upplevde nämligen att
filmen framkallade starkare känslor än böckerna, trots att det är samma historia. Vi
tycker att fenomenet fått ett oförtjänt stort utrymme i medierna och detta tyder tydligt på
en hype. Våld på film är knappast något nytt, men just detta fenomen diskuteras av var
och varannan människa. Är nyheten verkligen viktig eller blir den viktig för att
medierna gör den viktig? (Vasterman, 2005).

5.2 Gestaltning
I detta fall tror vi att hypen kring fenomenet lett till att journalisterna har förstärkt och
förstorat händelsen för att locka läsare till just sin tidning. Vårt resultat visar att det skett
en förändring med begreppen som skriver BDSM över tid. En häpnadsväckande
förändring är att i "Före"-perioden tyckte 30 procent av journalisterna att BDSM var
valfritt för alla medan den siffran var nere på 4 procent i "Efter"-perioden. Samtidigt
hade begreppet maktmissbruk, misshandel och våldtäkt ökat. Vi tolkar detta som att
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man innan filmen, var mer neutral och att det efter filmen skapades en mer aggressiv
inställning till fenomenet.
Vårt resultat visar att i 72 procent av artiklarna var författaren en kvinnlig journalist.
Tidigare forskning visar att männen har svårare att få komma till tals i vad som kan ses
som “kvinnliga” aspekter (Bratt, 2014). Detta visar även vårt resultat. På samma sätt
som många kvinnliga artikelförfattare anser att fenomenet framställer ett sexuellt
förtryck, kan också männen anse att en felaktig bild visas. Men deras åsikter blir
minoritet då endast 26 procent av artikelförfattarna är män. Danielsson (2015, 20
februari) beskriver i en artikel att: “Själv är jag förbannat less på att maskulinitet alltid
ska handla om sexualitet. På film (och rent kulturellt) ska män vara jävligt kåta på allt
som rör sig – eller ja, speciellt om det som rör sig innehar vad som för tillfället anses
vara snyggt.” Vi författare fick uppfattningen om att en kvinna inte hade skrivit på
samma sätt och att åsikterna skiljer sig åt. Men oavsett om män och kvinnors åsikter
skiljer sig åt har 72 procent av artiklarna en kvinnlig vinkel medan endast 26 procent
har en manlig och detta tror vi påverkar gestaltningen av fenomenet.
I hela 58 procent av artiklarna fick dessutom ingen annan än journalisten komma till
tals, trots att journalistkårens yrkesregler säger att det är viktigt att man visar fler sidor
av ett fenomen. Samtidigt var många artiklar recensioner (skrivna på kultur- och
nöjessidor) och vi författare anser inte att kravet på att ge båda sidor plats är lika stort
då. En del artiklar väger olika sidor av fenomenet, men fortfarande utan källor. Vi
författare tycker att i ett ämne som BDSM borde fler sexologer och andra experter att få
uttala sig. I de artiklar där experter får förklara vad BDSM är och vad det innebär får
man en tydligare bild, förmodligen en mer korrekt bild.

5.3 Mediernas makt
McNair (2002) menar att vi har digitaliseringen att tacka för den förändring som sker i
våra attityder till sexualitet och kön. Medierna är en stor del av det som utgör den
sociala världen och de är med och formar och påverkar händelseförlopp som kanske inte
hade existerat utan medierna (Thompson, 1995). Detta gör att medierna måste vara extra
vaksamma vid sin nyhetsrapportering. Allmänheten tar för givet att medierna sköter sin
uppgift och gestaltar en verklighet. Vi tror att det får negativa konsekvenser när
journalister, som i detta fall, anklagar en film för att innehålla maktmissbruk,
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misshandel och våldtäkt och sedan kopplar ihop det med sexkulturen BDSM.
Människor som läser de artiklarna blir givetvis väldigt påverkade och tar eventuellt över
samma åsikter. Det innebär att de som inte vet någonting om BDSM, kan få
uppfattningen om att kulturen utövar maktmissbruk, misshandel och våldtäkt, vilket
enligt BDSM-utövarna själva inte stämmer.

“BDSM bygger på en överenskommelse deltagarna emellan. Alla som deltar
ska vara överens om omständigheterna kring leken och deltagandet ska vara
frivilligt. Det är ett erotiskt maktutbyte och det är viktigt att vara lyhörd för
andras signaler.

” RFSU (2012).

Det som sker i Femtio nyanser är helt lagligt om den undergivna är med på det. I 45
procent av artiklarna gestaltar journalisten BDSM som något negativt och i 29 procent
av fallen beskrivs det som maktmissbruk, misshandel och våldtäkt. För de läsare som
aldrig tidigare hört om fenomenet BDSM och läste en av dessa, vad har de nu för bild
av kulturen BDSM? Journalister kan tycka att det som pågår i Femtio nyanser är
fruktansvärt och huruvida det är BDSM eller inte har vi författare lämnat till experterna
att avgöra. Vi tycker att journalister i ett fall som detta, borde göra samma sak. Det är en
livsstil och en kultur för en del människor och enligt oss författare är det inte upp till
journalister att förkasta kulturer. Inte så länge det är lagligt. Och inte utan att spegla
båda sidor.
Som Vasterman (2005) beskriver finns det en obalans mellan den verklighet vi lever i
och den verklighet medierna har för avsikt att gestalta. Och så länge samhället inte är
medvetna om detta, vill vi hävda att medierna måste vara mer vaksamma vid sin
nyhetsrapportering.

35

6 Förslag till vidare forskning
Vår studie har genomförts ur ett sändarorienterat perspektiv. Ett förslag till vidare
forskning är att studera huruvida det har skett en förändring i svenskens sexkultur och
vilken roll Femtio nyanser i så fall har spelat, ur ett mottagarperspektiv. I en stor del av
artiklarna i vårt urval påstår ägare till sexbutiker att försäljningen av sexleksaker ökat
drastiskt den senaste tiden. Både sexologer och BDSM-utövare menar att de aldrig
tidigare funnits ett sådant intresse för subkulturen BDSM. Journalisterna beskriver hur
de idag inte ens reagerar över att grannen på tunnelbanan sitter och läser erotisk
litteratur. Något som man aldrig hade gjort för några år sedan. Och alla beskriver hur
denna förändring måste bero på Femtio nyansertrilogin. Vi författare kan inflika med att
kvinnor sitter och diskuterar BDSM i fikarummen på extrajobbet. Har vi svenskar
förändrat vår sexkultur? Och kan tre böcker och en film vara anledningen till det? Det
hade varit spännande att se en studie på förändringen ur ett mottagarperspektiv.
Ett annat förslag till vidare forskning är att göra samma studie ur ett djupare
genusperspektiv kryddat med en inblick i dagens journalistkår. I hela 72 procent av de
studerade artiklarna var journalisten en kvinna. Är det den kvinnliga journalisten som
själv vill skriva om “kvinnliga” ämnen eller tilldelas de uppgiften av de högre uppsatta?
Ska man bli rätt person för jobbet baserat på att man är en man eller en kvinna?
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