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Aim: The aim of this essay is to study in what ways female celebrities
are portrayed in the photographic material of the Swedish tabloid
press. In which situations does she appear? What function does she
seem to behold in the pictures? Further the thesis explores whether
the portrayal of the female celebrity shows signs of stereotyping.

Method/Material: The study combines a quantitative and a qualitative method. A
picture analysis of photographic material from the online versions
of the Swedish tabloids Aftonbladet and Expressen has been
conducted. To do this, a model based on categories from gender
and celebrity research in the media field was created and then
applied on the material. The study included 40 photographs of
Swedish and international female celebritites from the popular
culture industries and was studied in-depth according to elements
such as activity, smile, gaze, distance and roles.

Main Results: The main results from the picture analysis show that the female
celebrity is seldom shown performing any clear activity in the
pictures; she is often passive and posing and she is portrayed as an
object to be looked at. She also seems to be aware of this position.
There is great focus on body and looks, which even further
enhances the objectification. The pictures of the female celebrity
show clear signs of stereotypisation. The female role in the
pictures can be described using the keywords: inactive, available,
personal address, body and looks and an object to be looked at.

Keywords: women, celebrity, stereotypes, picture analysis, Swedish tabloid
press
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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnliga kändisar porträtteras i den svenska
kvällspressens bildmaterial. I vilka situationer avbildas den kvinnliga kändisen? Vilken roll
tilldelas den kvinnliga kändisen? Vidare studeras huruvida en stereotypisering av kvinnliga
kändisar förekommer i bilderna, och ifall traditionella kvinnliga stereotyper gör sig gällande
idag. Teori kring genusrelaterade frågor å ena sidan, samt kring kändiskultur å andra sidan
utgör en teoretisk referensram till studien. Analysen genomförs genom att studera
bildmaterialet på Aftonbladets och Expressens Internetsidor och genomförs enligt en
indelning i två huvudaspekter; situation och aktör. Studien granskar sätten på vilka den
iakttagna aktiviteten i bild, samt blickar, leenden och avståndet från vilket fotografiet är taget
konstruerar en bild av den kvinnliga kändisen, och mynnar ut i ett resonemang om hur dessa
element bidrar till att konstruera och definiera rollen kändiskvinnan tilldelas i
medieporträtteringen.

Resultaten av bildanalysen visar att den kvinnliga kändisen sällan utför någon aktivitet i bild;
hon intar en passiv, poserande position, och att hon porträtteras som ett föremål för
betraktelse. Hon är dessutom medveten om denna funktion. Fokus på utseende och kropp är
stor, vilket ytterligare bidrar till en objektifiering av kvinnan som något att se på. Det kan
konstateras att en stereotypisering förekommer i porträtteringen av den kvinnliga kändisen;
hon avbildas som en kvinna som kan sammanfattas i några traditionellt könsbundna särdrag:
inaktiv, lättillgänglig, personlig tilltalan, kropp och utseende, samt ett föremål för betraktelse.
Porträtteringen av den kvinnliga kändisen i de studerade kvällstidningarnas bildmaterial kan
inte helt sägas följa de traditionella stereotyper som ofta identifieras exempelvis i
reklamsammanhang, men vissa likheter kan märkas. Kvinnorollen som den kvinnliga
kändisen tilldelas och intar i det studerade materialet är dock framför allt definierad enligt
nyckelorden som nämnts ovan och verkar vara mycket ensidig.
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1. INLEDNING

Flera miljoner svenskar surfar varje vecka in på någon av Aftonbladets eller Expressens
hemsidor på Internet, för att där ta del av snabb information om allt från de senaste mordfallen
till tips inför den stundande grillsäsongen.1 En stor del av besökarna surfar även vidare in på
nöjessidorna, där de möts av ständigt uppdaterade artiklar om arvtagerskan Paris Hiltons
senaste shoppingrunda eller dokusåpakändisen Carolina Gynnings nya liv utan
bröstimplantat.2 Skvaller om olika svenska och internationella kändisar upptar en stor del av
dessa sidor och bildandelen i rapporteringen är stor. Den kvinnliga stjärnan ler in i kameran
från röda mattan eller fångas på bild då hon går ut genom ytterdörren till sitt hem. Läsaren får
ta del av den kvinnliga kändisens så kallade privatliv och glamourösa filmpremiärer. Detta
sagt, är det inte ointressant att fundera över hur dessa kvinnor egentligen framstår i bilderna.
Hur avbildar man den kvinnliga kändisen i dessa kvällstidningar? Vad gör hon i bild, vem
avbildas hon tillsammans med, hur ser relationen ut mellan personerna i bilden, vilken roll
tilldelas den kvinnliga stjärnan? Vilken kvinnobild är det egentligen som framställs? Frågorna
är många och intressanta. Kändisskap är en konstruktion som möjliggörs genom, och är
beroende av media, precis som kvinnorollen som framställs i bilderna kan sägas vara en
konstruktion – fotografen väljer hur han vill fotografera kändisen och väljer bort andra
möjliga sätt. På så sätt presenteras en bild av den kvinnliga kändisen, och eventuella mönster i
denna porträttering kan säga mycket om den kvinnoroll som genom bilderna förmedlas i
medieutbudet.

Det kan konstateras att könens representation i media idag är ett komplext fenomen och att
utbudet varierar mellan olika genrer och medier. Såväl innehållsmässigt som yrkesmässigt har
till dags dato relativt många studier gjorts om kvinnors representation i media.3
Medieforskaren Madeleine Kleberg pekar dock i sin kartläggning av genusrelaterade
mediestudier på två luckor som hon anser sig se i dagens forskning: å ena sidan saknas mer
omfattande kunskap om hur genus, relaterat till andra sociala kategorier konstrueras i
mediesammanhang, och å andra sidan menar hon att genusrelaterade studier kring Internet
som alternativ till de traditionella medierna än så länge är rätt få.4 Denna uppsats kan sägas
tangera båda av dessa ofyllda forskningsluckor. Å ena sidan kombineras i denna studie
genusaspekten med kändisar, eller kändiskultur och dess olika särdrag, och å andra sidan har
material ur den svenska kvällspressens populära hemsidor på Internet legat som grund för
studien kring hur kvinnor porträtteras i media idag, istället för de traditionella tryckta
pappersversionerna av tidningarna.

Målet med uppsatsen är inte att komma med några sanningar eller definitiva svar på
kvinnofrågan eller hur den porträtterade kvinnorollen upplevs av läsarna till dessa tidningar.
Inte heller handlar det om att ifrågasätta redaktionella beslut eller polemisera över
tidningarnas könspolitik. Studien av bildmaterialet på två av Sveriges mest välbesökta
Internetsajter handlar mer om att väcka tankar, väcka frågor och identifiera mönster i sättet

                                                  
1 Exempelvis Aftonbladets webbportal Aftonbladet.se uppvisade drygt 4 miljoner unika besökare (webbläsare)
under vecka 8, 2007, http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf
(22.3.2008)
2 Aftonbladets nöjessektion Klick! uppvisar 630 000 unika webbläsare på vardagar,  455 000 på helger.
http://annonswebb.aftonbladet.se/net/vara_sajter/article7855.ab (17.5.2008)
3 Kleberg, Madeleine: Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, Högskoleverket, Stockholm,
2006, s. 41
4 Ibid, s. 41
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kvinnan, och närmare bestämt kändiskvinnan porträtteras på.5 Hur avbildas hon? Och vad
säger detta om den kvinnoroll som förmedlas?

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga kändisar porträtteras i den
svenska kvällspressen idag. Fokus ligger på hur hon avbildas i bildmaterialet; studien ägnar
sig varken åt redaktionella frågor bakom bildvalet i kvällstidningen eller åt de effekter
porträtteringen kan tänkas ha på läsarna. Vad kan sägas om de sammanhang den kvinnliga
kändisen presenteras i, och vad gör hon i dessa sammanhang? Vilken funktion tilldelas hon i
bilden? Kan några mönster skönjas i sättet hon porträtteras på?

Konkret innebär detta att följande frågor besvaras:

• Hur porträtteras kvinnliga kändisar i den svenska kvällspressens bildmaterial?
• I vilka situationer avbildas den kvinnliga kändisen?
• Vilken roll tilldelas den kvinnliga kändisen?

• Förekommer en stereotypisering i bilderna?
• Gör sig traditionella kvinnostereotyper gällande?

1.2 AVGRÄNSNINGAR

För att uppnå uppsatsens syfte och för att begränsa området för analys har några avgränsningar
gjorts. Uppsatsen bygger på en bildanalys. Den koncentrerar sig på hur kvinnliga kändisar
porträtteras i den svenska kvällspressen, och undersöker inte annan press eller media. Då
Internet kan anses vara en källa för information och underhållning och en naturlig del av
vardagen för alltfler människor idag undersöks endast kvällstidningarnas nätupplagor.6 Ingen
analys görs rörande porträtteringen av manliga kändisar i media; fokus ligger på kvinnan.
Vidare analyseras endast bilder på kändisar ur populärkulturella sammanhang, vilket innebär
att exempelvis kända idrottare eller politiker inte inkluderas i studien. Analysen görs främst
på en denotativ nivå, med några inslag av konnotativa resonemang.

1.3 KÄLLKRITIK

För att en text skall vara trovärdig är det viktigt att källorna är tillförlitliga. Det är av stor vikt
att man som forskare är uppmärksam på huruvida källorna man citerar är äkta, samtida,
oberoende och att de saknar exempelvis kommersiella tendenser.7 Internetkällor kan vara
mycket värdefulla i och med deras snabbare uppdatering än tryckta källor, men kan dock ha
brister angående framför allt äkthet och ursprung. Därför har jag i mitt arbete valt att endast
använda mig av ett begränsat antal Internetkällor. De studerade tidningarnas officiella
hemsidor har fungerat som en källa för det studerade materialet samt delvis som källor för

                                                  
5 http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (22.3.2008)
6 Petterson, Lars och Petterson, Åke: Massmedier, Medieteket, nionde upplagan, Liber, Malmö, 2007, s. 223
7 Esaiasson, Peter et al: Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2. uppl.,
Stockholm, Norstedts juridik, 2004, s.304.
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deras egen historik. Eventuella kommersiella inslag på sidorna anses inte påverka
trovärdigheten gällande just denna information. Vidare har statistisk från Nordicoms hemsida
använts i uppsatsen. Nordicom, även kallad Nordiska Dokumentationscentralen för
Masskommunikationsforskning, är en nordisk samarbetsorganisation grundad av Nordiska
ministerrådet och kan anses vara en tillförlitlig källa för officiell statistik om det nordiska
medielandskapet.8 Kataloger från branschorganisationen Tidningsutgivarna samt statistik från
TS Tidningsstatistik har även tack vare sin officiella och öppna framtoning ansetts vara källor
som kan bidra med tillförlitliga siffror om medieanvändandet. Onlineupplagan av
uppslagsverket Nationalencyklopedin har därtill i flesta fall föredragits framför exempelvis
det kollektivt skapade Wikipedia. Wikipedia är ett praktiskt arbetsverktyg men är dock i vissa
fall tveksamt i och med att användarna själva skapar materialet; fel eller oneutral information
kan på så sätt lättare smyga sig in. För att nå högsta möjliga trovärdighet har dock framför allt
tryckta källor stått som grund för resonemangen i denna uppsats.

1.4 DISPOSITION

Efter detta inledande kapitel följer en ämnesbakgrund, där de studerade kvällstidningarna och
deras nätversioner presenteras. Den teoretiska referensramen beskrivs i kapitel tre, och i
kapitel fyra redogörs för metodvalet och för analysens tillvägagångssätt, varefter den använda
analysmodellen presenteras. I kapitel fem redovisas resultaten och illustreras med
bildexempel ur materialet, som sedan analyseras i kapitel sex. I det sjunde och avslutande
kapitlet diskuteras uppsatsens resultat och slutsatserna presenteras. Slutligen görs förslag på
vidare forskningsmöjligheter görs.

                                                  
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=270859&i_word=nordicom (16.5.2008)
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2. ÄMNESBAKGRUND

I det här kapitlet kommer de kvällstidningar som studerats i uppsatsen att presenteras. Först
görs en kort beskrivning av den svenska kvällspressen, sedan följer en presentation av de
studerade tidningarna Aftonbladet och Expressen, samt deras respektive nätupplagor.

2.1 DEN SVENSKA KVÄLLSPRESSEN

Ordet kvällspress härstammar från tiden då dessa tidningar i tabloidformat utkom på
eftermiddagen eller kvällen, och innehållet byggde på de händelser som rapporterats in under
dagen. Idag gers de I mitten av 1990-talet övergick de svenska kvällstidningarna ut redan på
morgonen, och har stor fokus på sensationella nyheter och skvaller. Kvällspressen i Sverige
står idag för cirka en femtedel av den totala marknaden för tidningar som utkommer
dagligen.9 Detta kan betraktas som en betydande del av tidningslandskapet, då de stora
kvällstidningarna endast är två till antalet, nämligen de riksomfattande Aftonbladet och
Expressen. Till Expressen räknas även de lokala utgåvorna GT i Västsverige och Kvällsposten
i Sydsverige. Om man ser till storleken på den dagliga upplagan kan konstateras att
Aftonbladet är Sveriges största tidning, och Nordens näststörsta, något efter den finska
dagstidningen Helsingin Sanomat.10 Nationellt intar dagstidningen Dagens Nyheter
andraplatsen och Expressen kommer på tredjeplats. Aftonbladet uppvisade under helåret 2007
en genomsnittlig upplaga på cirka 400 000 exemplar per utgivningsdag, och Expressens
motsvarande siffra (GT och Kvällsposten medräknade) låg under samma period på kring
320 000.11 Dessa siffror kan jämföras med de två ledande dagstidningarna Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet vars genomsnittliga upplaga under 2007 låg på 345 000 respektive
196 000 nummer per utgivningsdag.12 Därtill kan konstateras att Aftonbladet och Expressen
är överlägset störst i landet på söndagar; upplagorna som på veckosluten når långt över
400 000 nummer är då för de båda kvällstidningarna större än även dagstidningen Dagens
Nyheter.13

2.1.1. Aftonbladet

Aftonbladet grundades år 1830 och är i dagsläget Sveriges största dagstidning. Tidningen
beskriver sig själv som en ”oberoende socialdemokratisk tidning” och tillhör sedan 1996 den
norska mediekoncernen Schibsted ASA och Landsorganisationen, LO.14 Aftonbladet bedriver

                                                  
9 Svensk Dagspress 2007 – Fakta om marknad och medier, katalog utgiven av TidningsUtgivarna, www.tu.se,
tillgänglig under adressen
http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (21.3.2008)
10 Under helåret 2006, enligt Nordicoms Topp tio-lista från 20.12.2007, tillgänglig under adressen
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showStatTranslate.php&me=1&media=Newspapers&type=medi
a&translation=Dagspress (22.3.2008)
11 TS-tidningen, nr.1, 2008, ”Topplistor”, s. 3. Finns under adressen
http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_08_22feb_topplistor.pdf (22.3.2008)
12 Enligt Dagspress TS-upplaga, publicerad 22.2.2008. Finns att hitta på TS hemsida under
http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_08_22feb.pdf (21.3.2008)
13 http://www.ts.se/Public/CirculationNumbers/TopLists.aspx (21.3.2008)
14 http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/agare/ (22.3.2008) Schibsted ASA och LO äger 49, 9 respektive
50,1 procent av aktierna. Schibsted är Norges största och en av Nordens ledande mediekoncerner. Verksamheten
omfattar tidnings- och bokutgivning, samt produktion inom TV, film och multimedia (hemsida
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publicistisk och kommersiell verksamhet inom flera olika medier. Verksamheterna är
organiserade i en koncern med många olika bolag; förutom den tryckta kvällstidningen
Aftonbladet bedriver koncernen bland annat webbplatsen Aftonbladet.se, Tv7, samt
gratistidningen PunktSE. Moderbolaget inom koncernen är Aftonbladet Hierta AB, och den
redaktionella verksamheten är indelad i fem olika delar: Aftonbladet Kvällstidningen AB,
Aftonbladet Nya Medier AB, Aftonbladet Gratistidningen AB, Aftonbladet TV AB, och
Aftonbladet Produktion AB.15 Bland dessa dotterbolag intar Aftonbladet Nya Medier AB en
betydande roll, då denna driver tidningens webbplats, Aftonbladet.se, där en stor del av
Aftonbladets journalistiska material publiceras. Aftonbladet.se var under år 2007 den mest
besökta dagstidningssajten i Sverige.16

2.1.2 Expressen

Expressen, som grundades år 1944, beskriver sig själv som en ”liberal kvällstidning”.
Tidningen ägs av mediekoncernen Bonnier AB, och i samma koncern ingår bland annat även
den ledande dagstidningen Dagens Nyheter, TV4 och SF Film.17 Expressen bedriver även
regionaltidningarna GT och Kvällsposten. Expressens nöjesbilaga heter Fredag och säljs,
tillsammans med huvudtidningen, fredagar och lördagar varje vecka. Expressen Digitala
Medier är ett affärsområde inom AB Kvällstidningen Expressen. I affärsområdet ingår
Expressen.se som under år 2007 var Sveriges näst största mediesajt, efter konkurrenten
Aftonbladet.se.18

2.2 NÄTTIDNINGARNA

Det finns 166 betalda dagstidningar i Sverige. 121 av dessa kan man även läsa på Internet; så
även Aftonbladet och Expressen.19 Enligt en undersökning från år 2006 som listar de
vanligaste sysselsättningarna den genomsnittliga svensken använder Internet till, är
tidningsläsande en av de fyra vanligaste aktiviteterna, tillsammans med fakta- eller
inspirationssökande, banktjänster och telefonnummerupplysning.20 Enligt samma
undersökning är räckvidden för nättidningarna tämligen stor; under en genomsnittlig vecka
når någon av dagstidningssajterna ut till hela 46 procent av den svenska befolkningen.
Räckvidden för Aftonbladets och Expressens webbportaler beräknas enligt studien ligga på 38
respektive 19 procent under en genomsnittlig vecka.

                                                                                                                                                              
www.schibsted.no ). Landsorganisationen, LO, är en samlande organisation för 16 svenska fackförbund
(hemsida www.lo.se).
15 http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/bolagsstruktur/  (22.3.2008)
16 Drygt 4 miljoner unika besökare (webbläsare) under vecka 8, 2007,
http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (22.3.2008)
17 www.expressen.se (21.3.2008)
18 Nästan 1,9 miljoner unika besökare (webbläsare) under vecka 8, 2007,
http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (22.3.2008)
19 http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (22.3.2008)
20 Enligt Dagspress TS-upplaga, publicerad 22.2.2008. Finns att hitta på TS hemsida under
http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_08_22feb.pdf (22.3.2008). Sifforna härstammar
usprungligen ur studien Orvesto Konsument 2006, tillgänglig under adressen
http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (22.3.2008)
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2.2.1 Aftonbladet.se

Aftonbladet.se är kvällstidningens webbplats på Internet, och bedrivs av Aftonbladet Nya
Medier AB. Sajten startades 1994 när bilagan Aftonbladet Kultur publicerades på Internet,
och året därpå började sajten även publicera nyheter. Idag är innehållet omfattande; förutom
webbartiklar finns även webb-tv, webbradio och betaltjänster på sajten. Enligt faktasamlingen
Svensk Dagspress 2007 – Fakta om marknad och medier, utgiven av branschorganisationen
TidningsUtgivarna, är Aftonbladets webbplats den mest besökta tidningssajten i Sverige;
under en vecka år 2007 besöktes Aftonbladet.se av drygt 4 miljoner unika webbläsare.21

Aftonbladet.se publicerar stora delar av materialet från tidningen Aftonbladet, men även
exklusivt material som produceras av sajtens egen redaktion, enligt tidningens egna uppgifter
den överlägset största internetredaktionen i Sverige.22 Själva sajten är uppdelad i ett flertal
underkategorier som sedan i sin tur leder till diverse underkategorier. Nedan följer en kort
presentation av de för denna uppsats relevanta kategorierna på Aftonbladet.se23:

Nöjesliv/Klick!
Här publiceras nöjesnyheter om musik, film, tv och kändisliv. Sajten uppdateras ofta
och innehåller mycket kändisnyheter, och Klick! presenterar aktuella ”bildextra” från
Hollywood eller Stureplan.24

Sofis Mode
Den här sidan innehåller reportage om de trendigaste kläderna och stilarna, ofta med
reportage om hollywoodkändisarnas klädstil.25

Aftonbladet Kvinna
Aftonbladet Kvinna specialiserar på kvinnor och behandlar ”allt från hårda nyheter
om jämställdhet och yrkesliv, till ämnen som stress, utvik, Desperate Housewives
och skönhetsoperationer”.26

2.2.2 Expressen.se

Webbsajten Expressen.se innehåller precis som sin konkurrent Aftonbladets hemsida, snabba
nyheter av sensationell art, samt olika underkategorier som Nöje, Mode, Sport, Hälsa, Sex &
Kärlek, och så vidare. Expressen.se är enligt katalogen Svensk Dagspress 2007 den näststörsta
tidningssajten i Sverige, med ett besökarantal på cirka 1,9 miljoner unika webbläsare under en

                                                  
21 Svensk Dagspress 2007 – Fakta om marknad och medier, s. 6. Katalog utgiven av branschorganisationen
TidningsUtgivarna, www.tu.se, tillgänglig under adressen
http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (22.3.2008).
Mätningen görs veckovis och kallas KIA Index. Datat är insamlat av SIFO Research International, SIFO Media
med hjälp av analysprogramvaran Insight XE enligt dom rekommendationer som är uppsatta av KIA
(Kommittén för Internetannonsering). Den veckovis uppdaterade listan finns under adressen
http://www.sifomedia.se/Public/Corporate/Reports/SiteStat.aspx (22.3.2008)
22 http://koncernen.aftonbladet.se/aftonbladet_se/ (21.3.2008)
23 Besökarstatistiken (besökarantal, könsfördelning) härstammar från tidningens egen sajtinformation,
http://annonswebb.aftonbladet.se/net/vara_sajter/ (21.3.2008)
24 Könsfördelning bland besökarna: Män: 47 %, Kvinnor: 53 %.
http://annonswebb.aftonbladet.se/net/vara_sajter/ (21.3.2008)
25 Könsfördelning bland besökarna: Män: 48 %, Kvinnor: 52 %.
http://annonswebb.aftonbladet.se/net/vara_sajter/ (21.3.2008)
26 Könsfördelning bland besökarna: Män: 17 %, Kvinnor: 83 %.
http://annonswebb.aftonbladet.se/net/vara_sajter/ (21.3.2008)
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vecka år 2007.27 Materialet till denna uppsats har samlats in från motsvarande ingångar på
hemsidan som för Aftonbladet och resulterade i ett urval från sektionerna ”Nöje” och
”Fredag”. Dessa delar av sajten är innehållsmässigt jämförbara med Aftonbladets ingångar
”Nöjesliv” och ”Klick!” som beskrivits ovan och beskrivningen behöver därför inte upprepas
här.

                                                  
27 Svensk Dagspress 2007 – Fakta om marknad och medier, s. 6. Katalog utgiven av branschorganisationen
TidningsUtgivarna, www.tu.se, tillgänglig under adressen
http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf (22.3.2008).
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3. TEORETISK REFERENSRAM

Detta kapitel fungerar som uppsatsens teoretiska referensram, och presenterar problematiken
kring kändisskap och genus, samt tar genom olika aspekter fram en tolkningsram för
porträtteringen av kändisar och genus i media.

3.1 FORSKNINGSPERSPEKTIV

Genusfrågor å ena sidan, och kändiskultur å andra sidan har framför allt under senare år varit
ämne för olika studier inom forskningsområdet medie- och kommunikationsvetenskap.28

Dessa två ämnen har studerats från olika infallsvinklar och med varierande metoder som
presenteras nedan.

3.1.1 Kändiskultur

Fenomenet som ofta kallas kändiskultur, eller ”celebrity culture” i internationella kretsar, har
funnits tillräckligt länge för att generera, om kanske inte i riktigt samma utsträckning som
genusvetenskapen, men dock en ansenlig mängd litteratur kring ämnet. Forskare har tittat på
fenomenet ur olika perspektiv och försökt komma fram till vad det är med kändisskap som
fascinerar människor i den utsträckning det gör.29 Kändiskultur och kändisskap är ett fenomen
som kan sägas ha långa anor; det har genom tiderna alltid funnits personer som åtnjutit större
uppmärksamhet än andra och tilldelats någon slags ”berömdhetsaura” – se bara på
statsöverhuvud som Alexander den Store eller Ludvig den XIV, vilka kan anses vara bland de
första som medvetet porträtterades på ett visst sätt för att skapa en offentlig bild av dessa.30

Bland annat kultur- och litteraturforskaren Leo Braudy undersöker i sin bok The Frenzy of the
Unknown: Fame and its history kändisskap ur ett historiskt perspektiv. 31 Braudy definierar
bland annat kändisar som ”mytbärare” och menar att just Alexander den Store var den första
verkligen riktiga kändisen.32 Den största delen av kändisforskningen inom medie- och
kommunikationsvetenskap har dock koncentrerat sig på 1900-talets och dagens kändisskap
och så även denna uppsats. Precis som i en stor del medierelaterade studier delas fenomenet
ofta in i tre aspekter; man kan titta på antingen själva produktionen, det vill säga exempelvis
redaktionen som gör skvallertidningarna, man tittar på själva meddelandet, på texten, eller så
väljer man att titta på mottagarna, själva receptionen av meddelandet.33 Diskussionerna kring
fenomenet kändisskap har berört olika områden; man har bland annat tittat på maktutövande,
pengar och social identifiering. Forskarna verkar dock idag vara rätt överens om att
kändiskulturen rent generellt sett kan sägas ha genomgått en övergripande förändring –

                                                  
28 Kleberg, Madeleine: Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, Högskoleverket, Stockholm,
2006 och Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006
29 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006
30 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.20
31 Braudy, Leo: The Frenzy of the Unknown: Fame and its history, andra upplagan, Vintage, New York, 1997
32 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006, s. 251
33 Denna uppsats koncentrerar sig, som redan nämnts ovan, helt på att studera texten, det vill säga själva
meddelandet. ”Text” innebär inte enbart text i traditionell bemärkelse, utan avser även bilderna.
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kändisarna porträtteras inte längre som perfekta, avgudade ouppnåeliga personer utan har
även fått en ”vanlig” sida i och med allt mer medienärvaro och paparazzifenomenet.34

En intressant kartläggning av fenomenet kändiskultur görs av Ellis Cashmore, som i boken
Celebrity/Culture från år 2006 tar upp såväl aspekt som reklam, konsumtion, skönhet och
skapandet av berömdhet, som paparazzi, realitysåpor, och fankultur. Han menar bland annat
att kändisskap inte enbart bygger på talang, utan på närvaro.35 Man kunde kanske tillspetsat
förklara det som att vissa kända personers största kändisfaktor är just att de är kända.

Forskare är dock rörande eniga om att kändisar är en kategori av människor som är beroende
av media för att skapa och sprida sin så kallade persona till allmänheten.36 Förutsättningen för
kändisskap är den samma oavsett studerad tidpunkt – för att kändisar skall kunna skapas
behövs ett kommunikationsmedium; man kan säga att utan media finns inget kändisskap.
Medie- och popkulturforskaren David Hesmondhalgh har undersökt kändisfenomenet, bland
annat tillsammans med Jessica Evans, i boken Understanding Media: Inside Celebrity från
2005, och menar att ett slags ”star persona” uppfanns redan under perioden 1890-1930.
Kändiskulturen som vi känner den idag kan dock sägas ha fått ett stort uppsving i början av
1960-talet. Det var vid den här tidpunkten som uppkomsten av nya medier ledde till att bilder
av kändisar levererades rakt in i hemmen via tv-apparaterna.37 Forskaren David Giles talar om
begreppet hype och menar även han att kändisskap uteslutande är en medieprodukt, snarare än
något slags erkännande om att personerna i fråga vore extraordinära som sådana. Han menar
att allting handlar om media och skapandet av ett värde, och ställer i sitt resonemang
kändispersonerna själva i andra rummet. Vidare påpekar Giles att det hos människor finns en
”desperat längtan” att bli kända, och menar att all ny media nu gjort det lättare för fler
människor att exponera sig. 38

I sin kartläggning av kändisforskningen och kändisskapets mekanismer ställer sig
Hesmondhalgh och Evans däremot aningen kritiska till två olika forskningsperspektiv som de
identifierar inom kändisforskningen, nämligen det ”demokratisk-populistiska perspektivet”
och perspektivet om ett ”kulturellt förfall”.39 Det första perspektivet avser att kändisar är
något som skapas av konsumenterna enligt deras smak och påverkan, medan det senare avser
en kultur där kändisar är kända för kändisskapets skull, inte för någon speciell talang eller för
något de presterat. Kritiken som författarna uttrycker mot kändisforskningen i allmänhet
verkar dock i stora drag framför allt handla om att de anser att man ofta förbiser kontinuiteten
och de gemensamma dragen med gårdagens och dagens kändisar, och glömmer bort att
liknande mekanismer användes för att skapa kändisar för hundra år sedan som idag.
Förtjänsten med Hesmondhalghs och Evans’ bok ligger framför allt i deras sätt att
systematiskt granska fenomenet kändisskap enligt de tre aspekt som redan nämnts ovan -
produktionen, texten och mottagandet – och relationen mellan dessa.40 Detta är en indelning

                                                  
34 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005
35 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006, s. 5
36 Ibid , s. 257
37 Ibid, s. 255-257
38 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006, s. 258-259. Citerat ur Giles, David:
Illusions of Immortality: A Psychology of fame and celebrity, Macmillan, London, 2000
39 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.14-17
40 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005
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som är mycket användbar i analyserandet av medietexter. I denna uppsats studeras som
konstaterat själva texten.

    
En parallell kan, från ovan nämnda resonemang om huruvida kändisskap är något välförtjänt
eller inte, även dras till Chris Rojeks arbete, en forskare som i boken Celebrity från 2001
lyfter fram diskussionen om huruvida kändisar är någon slags gudomligheter som vore
oberörbara och mer extraordinära än så kallade vanliga människor. Rojek menar, precis som
Cashmore, att så inte längre är fallet. Kändisar har, bland annat i och med uppkomsten av
paparazzifotografer, gått från att vara avlägsna figurer till mer vanliga personer – dock utan
att bli en i mängden, utan snarare symboler som väcker känslor eller som man kan identifiera
sig med.41 Rojek är inte ensam om att föra ett resonemang där kändisskap ställs i relation till
gudomlighet; även andra forskare har talat om kändisdyrkan, och man har till och med tagit
fram en så kallad ”Celebrity Worship Scale” som skall mäta hur pass engagerad beundraren
är, och till vilken grad denna identifierar sig med kändisen.42

Som konstaterats ovan har kändisskap studerats från olika infallsvinklar. Förutom de ovan
nämnda aspekterna, har man även tittat på kändisskap exempelvis inom sportvärlden.
Återigen tangeras ämnet gudomlighet; forskare som Paul Hoch och Jean-Marie Brohm väckte
debatt under 1970-talet, då de menade att sport var som religion, eller något som skulle hålla
arbetarklassen sysselsatt; en såkallad ”bröd och cirkus till folket”-teori.43 Även i Sverige har
ämnet sport tangerats, bland annat Britt-Marie Ringfjord tittar i en medieetnografisk studie
om fotbollstjejer och TV-sport på den medierade sportens roll i tjejers liv.44  En annan aspekt
som forskats en del kring är kändisars makt; deras eventuella politiska inflytande och ideella
arbete. Vissa menar att kändisskandaler till och med kan konstrueras för att ta fokus från
politiska tabbar; ett rätt så subjektivt påstående som kan jämföras med bröd och cirkus-teorin
om att underhålla arbetarna så att de inte hinner ifrågasätta makthavarna. I sin bok Celebrity
and Power: Fame in Contemporary Culture från 1997 talar David Marshall om
kändiskulturen i aningen mindre provocerande ordalag och definierar kändisskap som ett
system, och diskuterar kring frågor som kändisars makt och roll i samhället.45 En del av den
akademiska diskussionen kretsar även kring pengar och kändisar som handelsvaror och
varumärken, bland annat Graeme Turner tar upp ämnet i sin Understanding Celebrity från
2007 och påvisar hur vissa kändisar kopplas ihop med vissa varumärken. Kändisen blir alltså
ett varumärke i sig själv46; ett resonemang mycket likt exempelvis David Giles’ tankar om
medias värdeskapande och att kändisarna är en medieprodukt utan att personerna skulle vara
extraordinära i sig själva.  

3.1.2 Genus

Det kan konstateras att genusrelaterad medieforskning allt sedan början av 1980-talet
långsamt har fått en allt större roll inom akademiska kretsar. Andelen är dock fortfarande
                                                  
41 Rojek, Chris: Celebrity, Reaktion, London, 2001. Citerad i Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge,
Abingdon/Oxon, 2006, s. 252.
42 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006, s. 254
43 Ibid , s. 261
44 Ringfjord, Britt-Marie: “Fotboll är livet ”- En medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport,
Research Report/Media and Communication studies, Lund University, 2006:2, Lund, 2006
45 Finns att läsa online under adressen
http://books.google.com/books?hl=sv&lr=&id=OMzCDi292OwC&oi=fnd&pg=PR9&dq=celebrity&ots=j8M8kr
hq9I&sig=ZFtjGS5qmS0r5--rVeO-7f5DzIk#PPR10,M1 (27.4.2008)
46 Turner, Graeme, Understanding Celebrity, Sage Publications, Gateshead, 2007
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relativt blygsam. Enligt Nordicoms databas för svensk medieforskning utgjorde andelen
genusrelaterade studier två procent av alla referenser under tidsperioden 1975-1989, cirka sex
procent under 1990-talet och tio procent för 2000-talets inledande år.47 Genusrelaterade frågor
utgör alltså ännu idag en relativt begränsad del av medieforskningen, men tendensen är
uppgående.

I medieforskning med genusperspektiv analyseras hur medier framställer kvinnor och män, i
vilka roller de framträder och vilken vikt som tillmäts deras kunskaper och erfarenheter.
Vidare studeras hur medierna framställer förhållanden och maktrelationer mellan könen och
hur kvinnlighet och manlighet konstrueras, samt även frågan om kvinnors och mäns
inflytande över mediernas innehåll.48

Man kan inom genusforskningen urskilja vissa inriktningar. En av dessa är
jämställdhetsforskning, som inte sällan görs på uppdrag av en högre instans, och som ofta är
inriktad på att klarlägga orättvisor mellan könen, exempelvis gällande arbetsvillkor. Vidare
kan man särskilja det feministiska forskningsperspektivet, med fokus på maktfrågor,
kvinnoforskning med fokus på kvinnor och femininitet, mansforskning med fokus på män och
maskulinitet, samt även under senare år queerforskningen, som bygger på en kritik av
heteronormativiteten.49 Bland dessa olika perspektiv är det främst feministisk medieforskning
och kvinnoforskning som dominerat genusforskningen inom medie- och
kommunikationsvetenskap.

Precis som flertalet studier inom medieforskningen, har de genusrelaterade mediestudierna i
huvudsak fokuserat på dagspress och television, men med tillägget att särskilt stor fokus ofta
lagts på veckopressen och dess journalistik.50 I sin bok Genusperspektiv på medie- och
kommunikationsvetenskap från 2006 påpekar Madeleine Kleberg att mediernas
underhållningsutbud, i synnerhet televisionens, har tagit stor plats inom den inom den
genusorienterade journalistikforskningen genom tiderna, precis som forskning med inslag av
historiska perspektiv. Kleberg understryker dock problematiken i att nyhetsjournalistik och
underhållningsutbud alltmer smälter samman, och menar att detta bör tas hänsyn till då man
talar om forskningen. Gränsen mellan journalistik och underhållning suddas ut och det blir i
detta sammanhang viktigt att inte förbise forskningsvärdet i det som främst bedöms som
underhållning.51  Kleberg pekar på subjektiva genusassociationer som kan kopplas till
diskussionen om mass- eller populärkultur då hon skriver:

“Masskulturen har tillskrivits feminina karaktärsdrag som intuition, närhet och
kroppslighet, och i uppdelningen av kultur i ‘högt’ och ‘lågt’ är masskulturen det
låga. Finkulturen eller det ‘höga’ har å sin sida getts karaktärsdrag som andligt,
distanserat och reflekterat, drag som traditionellt associeras med maskulinitet.” 52

Trots att nyhetsutbudet och dokumentärer oftast tillskrivs flera goda kvaliteter än
underhållningsprogrammen, är gränsen mellan så kallat kvalitetsutbud och
underhållningsutbud alltså svår att dra. Gränsdragningen är kanske än svårare idag då
exempelvis TV-utbudet överflödas av så kallade realitysåpor och liknande programformat där

                                                  
47 Kleberg, Madeleine: Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, Högskoleverket, Stockholm,
2006, s. 10-11
48 Ibid, s. 7
49 Ibid, s. 11
50 Ibid, s. 10
51 Ibid, s.10
52 Ibid, s. 23
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offentlighet och privatsfär, samt dokumentär- och underhållningskvaliteter överlappar
varandra.53 Det är dock framför allt det man deifinierat som populärkulturellt utbud som varit
ett av de viktigaste forskningsområden i genussammanhang.

3.1.2.1 Genus igår och idag

Madeleine Kleberg menar att den svenska medieforskningen fick sin grund i den kritik som
under 1960-talet riktades mot medieutbudet, under kvinnorörelsens andra våg. Man menade
att ett ”förkrympt kvinnoideal” dominerade veckopressen, och både ungdomsböcker
massmedier kritiserades för att de förmedlade traditionella könsroller. Bland annat Eva
Moberg gick i Kvinnor och människor från 1962 över Atlanten i sina studier av den
amerikanska veckopressens kvinnoideal, och pekade på att damtidningarna talade till sina
läsare som om de vore barn, med en ”lätt förtrolig men nedlåtande ton”.54 Hemmafruidealet
som presenterades i veckotidningarna började kritiseras alltmer och man ansåg att detta var en
mekanism för att motverka kvinnornas frigörelse. Detta forskningsperspektiv började dock
småningom ifrågasättas, då man ansåg att synen på kvinnor som offer, som antogs helt
oförmögna att själva ta ställning och stå emot kommersiella och mansdominerade
påtryckningar, kanske var för snäv. Kritikerna ansåg att de offerresonemang som denna
ideologikritiska forskning, eller ”eländesforskning” byggde på, inte tog i beaktande kvinnors
förmåga att välja själv, och var alltför deterministiska då de underskattade kvinnors egen
styrka att stå emot avbildade ideal. Nya sociala rörelser växte fram (däribland den
feministiska) och empiriska studier gjordes som visade att kvinnor som gärna läste
populärlitteratur eller tittade på såpoperor minsann var kritiska till mycket i berättelserna men
ansåg att de ”på ett roande sätt fyllde ett behov av känslomässiga upplevelser och gav
avkoppling från ett ofta isolerat och känslomässigt påvert vardagsliv”.55

Missnöjet gällande genusfrågor inom media har främst handlat om två huvudsakliga problem.
Å ena sidan har man kritiserat själva medieutbudet, men å andra sidan har även mycket av
kritiken som i genussammanhang riktats mot journalistik handlat om ojämställdhet på
redaktioner och det faktum att väldigt få kvinnor innehaft chefsjobben inom medierna.56 Som
ett exempel på detta kan nämnas en aktion år 1979 då Aftonbladets kvinnliga journalister gick
ihop och gemensamt protesterade mot sina arbetsförhållanden på den manligt dominerade
redaktionen. Under det av FN uttalade kvinnoåret 1975 gjordes även en kampanj då fackliga
organisationer inom Sveriges Radio och Sveriges Television lanserade ett
jämställdhetsprojekt, vars syfte främst var att uppnå jämbördigare förhållanden på
redaktionerna, snarare än att se över programutbudet.57 Detta liberalfeministiska angreppssätt
tyder på en förhoppning att om man bättrar på jämlikheten i systemet, dvs. exempelvis i
redaktionerna, skulle detta även påverka programutbudet i positiv riktning, och kvinnor kunde
på ett bättre sätt komma till tals i medierna.58

Under 1960-talet växte sig även radikalfeminismen starkare. Kleberg förklarar rörelsen på
följande sätt: ” Den radikalfeministiska mediekritiken riktar sig bland annat mot att

                                                  
53 Kleberg, Madeleine: Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, Högskoleverket, Stockholm,
2006, s. 24
54 Ibid, s.13
55 Ibid, s. 14
56 Ibid, s. 15
57 Ibid, s. 15
58 Ibid, s. 15
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populärkulturen ger förskönande bilder av äktenskapet, att kvinnors positiva inbördes
relationer inte synliggörs och att männens makt ges en legitimerande framställning”.59

Huvudstrategin inom radikalfeminismen bygger på att kvinnor måste ”skapa sig egna
mediesammanhang för att synas på egna villkor och inte manssamhällets”.60

I det stora hela kan konstateras att de feministiska rörelser som växte fram under 1960-talet
har liknande drag. Anhängarna riktade sin kritik mot ett samhälle där kvinnor trivialiseras,
stereotypiseras och förminskas på olika sätt i medieutbudet, samt mot en romantiserande bild
av kärnfamiljen, tydlig framför allt i det populärkulturella utbudet.

Under 1970-talet tog genusforskningen dock en annan inriktning, och förutom kritiken mot
offerresonemangen som nämnts ovan, började man ifrågasätta det tidigare antagandet att
medierna vore en reell spegling av verkligheten. 1960-talets forskning hade till stor del byggt
på teoretiska perspektiv besläktade med den så kallade överföringsmodellen; en modell som
ursprungligen skapades av Shannon och Weaver och som kan beskrivas som överföringen av
ett meddelande mellan en sändare och en mottagare. Denna modell förbiser dock det faktum
att medieinnehållet aldrig helt kan avspegla verkligheten, samt att ett meddelande egentligen
kan tolkas på lika många sätt som det finns mottagare. Medieinnehållet bygger på att man gör
ett urval av det man vill visa; så att säga en representation för verkligheten. Forskarna pekade
nu på att detta innebär att man i skapandet av exempelvis nyheter gör en konstruktion av
verkligheten och i slutändan skapar samhället genom att göra det till ett fenomen som alla
gemensamt uppfattar.61 Fokus sattes i många studier under 1970-talet även på att genomskåda
det sätt på vilket medierna konstruerar en motsättning indelad i man/kvinna och man
kritiserade mediernas brist på diversitet när det gäller porträtteringen av klass, kön, sexualitet,
etnicitet och så vidare. Man menade att det ensidiga medieutbudet bygger på en
stereotypisering av bland annat olika könsroller, och att man genom dessa generaliseringar av
vissa grupper ytterligare förstärker oppositionen ”dom” och ”vi”.

Senare har kritik uttryckts även mot föreställningen om könet som en given identitet, och de
som ställt sig skeptiska till traditionell medieforskning har pekat på att kvinnlighet och
manlighet och andra så kallade identitetskonstruktioner egentligen är iscensättningar som
skapar betydelse genom att tala om ett visst fenomen på ett visst sätt. Dessa diskursteorier
fokuserar på frågan om hur medierna i sitt utbud skapar eller bidrar till att bibehålla en viss
maktordning – en ordning där mannen, liksom heteronormativiteten och den traditionella
kärnfamiljen utgör normen.62

Sammanfattningsvis kan alltså en uppdelning i två synsätt inom feministisk medieforskning
göras. Enkelt uttryckt kan man säga att man fokuserar antingen på medieutbudet eller på
mottagarna. Å ena sidan finns således de infallsvinklar som bygger på att tidningarna
förmedlar stereotypa kvinnobilder och att kvinnorna blir matade med bilder av och myten om
hur de skall se ut och bete sig för att vara kvinnliga och behaga män. Kritiken mot mediers
bild av ”den perfekta kvinnan” som tvingas på kvinnan och låser in henne, passiv, i en slags
mall, härstammar som vi sett ovan från 1960-talets feministiska forskare. Å andra sidan finns
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feministiska forskare med en radikalt annorlunda infallsvinkel, som hävdar att de kvinnliga
läsarna eller tittarna inte är passiva mottagare utan aktiva tolkare av innehållet. Detta synsätt
bygger på de kvinnliga medieanvändarnas tolkning av innehållet och hur de använder det i
sina liv.63

Hur ser då den genusrelaterade medieforskningen ut idag; vilka teman diskuteras? Madeleine
Kleberg nämner några frågor av aktualitet, däribland diskussioner kring mediernas
sexualisering, genusfrågor inom krigs- och konfliktrapportering, samt samtal kring
queerfrågor och studier av medier och maskulinitet. Genom tiderna är det relativt få studier
som haft medier och maskulinitet som utgångspunkt, men detta perspektiv har fått ökat
intresse under de senaste åren.64 Bland annat Anja Hirdman gör i sin studie Tilltalande bilder
– Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt en jämförelse mellan en
tidsskrift riktad mot en manlig publik respektive en kvinnlig publik, och visar på skillnader i
tilltalet beroende på vilket kön en tidsskrift riktar sig till.65 Vad gäller queerforskningen, kan
det konstateras att, trots att frågor kring medier och HBT fått allt större uppmärksamhet
internationellt sett, har man inte kunnat märka samma intresse i den svenska
medieforskningen och väldigt få studier har handlat om dessa frågor.66 Krigs- och
konfliktrapporteringen har av vissa forskare under de senaste åren satts under lupp, och bland
annat forskarna Bernadette Barker-Plummer och Cynthia Boaz visade i en studie från 2005 på
stereotypa representationer av kvinnor och brist på intresse för dem som saknar makt (oftast
kvinnor) inom nyhetsrapporteringen om krig.67 En diskussion som väckts framför allt de
senaste åren är debatten om det sexualiserade medieutbudet. Exempelvis pekar Ulla Carlsson i
en undersökning från 2005 på att människor i allmänhet är relativt eniga om att pornografiska
inslag och sexscener påverkar barn och ungdomar, och bidrar till en förvriden uppfattning om
kvinnors och mäns sexualitet.68 Även det samnordiska NIKK (Nordiskt Institut for Kunskap
om Kön) har ägnat flera studier, bland annat projektet Unga, kön och pornografi från 2007 åt
detta tema.69 Brian McNair tar också upp olika aspekter av vad han kallar ”striptease culture”
i sin bok med samma namn, och relaterar den enligt honom nästan pornografiska
framtoningen i mycket av dagens medieutbud till både ”vanliga” människor och
kändisskandaler.70 En intressant aktör inom den svenska genusforskningen under de senaste
åren är föreningen ”Allt är möjligt” som startade 1992, med syftet att ”bevaka och ifrågasätta
mediernas skildringar av kvinnor och män”, och som år 2004 under ledning av Maria
Jacobsson gav ut boken Allt är möjligt – en handbok i mediekritik. 71 Den feministiska
forskargruppen vidhåller bland annat att stereotypiseringen av kvinnor än idag är stark i
medieutbudet, och att kvinnor är frånvarande i nyhetsutbudet men desto mer synliga i resten
av mediebruset; i reklam, fiktion, mode, herr- och damtidningar, framför allt i situationer som
handlar om kropp, utseende, sexualitet och i privata och personliga sammanhang.72 Även
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Liesbet van Zoonen, som exempelvis 1994 kom ut med boken Feminist Media Studies, har
bidragit med intressanta aspekter till den genusrelaterade medieforskningen, och har bland
annat tittat närmare på hur genus konstrueras med hjälp av symboler, och är en av många
forskare som tittat på hur mäns respektive kvinnors blickar samspelar i exempelvis
reklamernas bildmaterial.73

3.2 PORTRÄTTERING

Syftet med denna uppsats är som konstaterat att studera hur kvinnliga kändisar porträtteras i
dagens medieutbud. Fenomenen kändisskap och media, samt kvinnor och media, kan
betraktas från tre olika infallsvinklar: produktionen, texten och mottagandet. Fokus i denna
uppsats ligger framför allt att ligga på den andra av dessa delar, det vill säga själva texten; hur
själva meddelandet egentligen ser ut och på vilket sätt de kvinnliga kändisarna presenteras.
Ändamålet är alltså inte att titta på hur läsarna uppfattar medieutbudet och hur detta påverkar
dem, utan att titta på hur de kvinnliga kändisarna porträtteras i själva medietexterna.74  Nedan
kommer följaktligen de resonemang rörande kändisskap och genus som ligger till grund för
analysen i denna uppsats att diskuteras, nu med tyngdpunkt på porträtteringen av kvinnliga
kändisar.

3.2.1 Kändisar

Som konstaterats ovan, är en kändis en person som per definition är beroende av media för att
existera. Mycket av det som skrivs om kändisar kretsar fortfarande idag kring några
huvudteman: förhållanden, konsumtion och fritid. Detta omfattar naturligtvis många olika
aspekter, varav utseende, sex och skandaler är mycket ofta förekommande.75 Fokus i denna
uppsats ligger som konstaterat på hur kändiskvinnor porträtteras i media. Detta kan studeras
ur några olika synvinklar. Det kan konstateras att det finns två huvudsakliga typer
porträttering av kändisar idag: arrangerade bilder eller så kallade ”stulna” bilder. En stor del
av kändisbilderna vi ser i dagens media är ett resultat av olika slags styrda medieevenemang -
från röda mattan i Cannes eller från planerade fotosessioner och intervjuer. Daniel Boorstin
talade redan år 1961 om begreppet ”pseudo-event”76; ett slags fotosessioner som utan
fotografer och media egentligen inte har något ändamål – allt handlar om att fotografera
kändisen, som exempelvis marknadsför en ny film eller en ny skiva. Men i kontrast till detta
finns det andra, idag mycket utbredda fenomenet, nämligen paparazzi och bilder av kändisar i
vardagliga eller ibland pinsamma eller skandalösa situationer. Dessa är presentationer av
kändisar i situationer som inte på något sätt har fått sitt medgivande, varken av kändisen eller
av hans/hennes agenter. Det rör sig om skvallerartiklar, skandaliserande paparazzibilder och
bilder som kanske presenterar kändisen i ett ofördelaktigt ljus; osminskad, trött och ”vanlig”.
Dessa bilder, ofta tagna i smyg, bidrar till att läsaren inte längre tänker på kändisar som mer
värda än vanliga människor; de kommer oss närmare och presenteras mer intimt och
okontrollerat – i alla fall är detta känslan som förmedlas. Dessa ”stulna” bilder skall bidra till

                                                  
73 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994
74 ”Text” kan i detta sammanhang förklaras som ett annat ord för själva mediemeddelandet, och avser alltså inte
enbart text i traditionell betydelse, utan även bild.
75 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.65
76 Ibid, s.64. Begreppet härstammar från: Boorstin, Daniel: The Image: A Guide to Pseudo-Events in America,
Penguin, Harmondswoth, 1961, s.49



21

att ge läsaren en känsla av att hon eller han får ta del av kändisens riktiga jag och inre väsen –
man vill skapa en illusion av sanning och autenticitet med dessa bilder. Forskare har talat om
”the higher truth of the stolen image”; den stulna bilden talar större sanning - man kan säga att
detta är en mekanism i att avmystifiera dagens kändisar och försöka skapa en känsla av
personlig relation till läsarna. Ibland används en lite suddig bild eller udda inramning för att
understryka att det handlar om så kallade stulna, autentiska bilder.77 Det är antagligen få
människor idag som tror att kändisar är framstående och kända enbart för att deras talang rent
naturligt åstadkom detta; publiken förstår att kändisskap även är en slags produkt, ett resultat
av olika former av närvaro i media.

När det kommer till kvinnliga kändisar och hur de framställs i medietexter, kan det
konstateras att påfallande mycket material kretsar kring utseende och förhållanden.78

Kändisarna förväntas vara ständigt trendiga och snygga, och skvallerpressen ägnar sig ofta åt
att banna dem på grund av eventuella dåliga klädval, misslyckade frisyrer eller
viktförändringar. Fokus i porträtteringen av kvinnliga kändisar ligger mycket mer på fysiska
aspekter än vad det gäller deras manliga kolleger, vilket tyder på en ideologi där kvinnor är
förkroppsligade och till stor utsträckning definieras utifrån deras fysiska gestalt.79 Det gäller
dock även för den kända personen att hon skiljer sig ur mängden på något sätt. Därför
accentueras ofta vissa aspekter ur just den kändisens tillvaro mer än andra; vissa kan visas
som obotliga partyprinsessor medan andra kändisar kanske intar en roll som
”kändismamman”, och så vidare. Hesmondhalgh och Evans tar som ett exempel upp att ett
långlivat och lyckligt äktenskap kan ligga i fokus för en kändis’ image helt enkelt för att
kontrastera mot den genomträngande bilden av kändisen som en person som har många
förhållanden.80

Kändisskap är resultatet av en arbetsprocess såväl från kändisens sida, som från
producenterna och agenterna denna jobbar tillsammans med. En image skapas inte av sig
självt, och det kan konstateras att flera faktorer påverkar processen. Å ena sidan finns
personen själv, med hennes specifika talang och yttre attribut, och å andra sidan finns ett
kulturellt sammanhang med många redan invanda representationsmönster – det kan handla
om kön, etnicitet, sexualitet, men naturligtvis även om kändisskap som fenomen. Kändisen
skapas i ett redan existerande sammanhang som består av redan befintliga texter,
representationer och bilder.81 För att ”lyckas” med skapandet av en kändis måste alltså en
medelväg hittas för att skilja sig ur mängden samtidigt som den kulturella kontexten tas i
beaktande.82 Denna strävan till att skilja sig ur mängden ”på rätt sätt” kan resultera i att vissa
karaktärsdrag förstärks och porträtteringen riskerar bli stereotyp eller rätt ensidig. Fenomenet
med olika roller och stereotyper kommer att diskuteras utförligare i avsnittet om
genusproblematik nedan, men redan här kan konstateras att kändisar ofta presenteras på ett
kategoriserande sätt – vem kan inte spontant nämna ett exempel på den sexiga tjejen, den
rågblonda mamman, den nedknarkade rockstjärnan eller den perfekta hustrun?

Slutligen kan konstateras att kändisar tämligen ofta porträtteras som vinnare. De avbildas
sällan i stora gruppfoton; mycket oftare uppträder de individuellt eller möjligen med en
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partner. Hesmondhagh och Evans påpekar vidare att kändisskap och heterosexualitet är starkt
sammanbundna; trots att det finns exempel på några öppet homosexuella kändisar bygger de
flesta porträtteringar av kändisars romantiska förhållanden på kombinationen man och kvinna.
Sexualiteten är, som tangerats ovan, en viktig del av de kändisberättelser som presenteras för
läsaren.83

3.2.2 Genus

3.2.2.1 Stereotyper

Som konstaterats i forskningsöversikten ovan, har mycket av den feministiska mediekritiken
handlat om den bild som målas upp av kvinnan i medieutbudet. Porträtteringen kritiseras för
att vara ensidig och följa vissa mönster; man kan säga att kvinnor ofta stereotypiseras.
Nationalencyklopedin definierar begreppet stereotyp som:

”En förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos
alla som tillhör en viss grupp, till exempel nation, ras, religion eller kön, också en
där man själv ingår. […] Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en
individ ur en viss grupp utan att man närmare prövar om den är korrekt.”84

Det var ursprungligen den amerikanske journalisten och författaren Walter Lippman som år
1922 myntade begreppet stereotyper. Han beskrev dem som bilder inne i våra huvuden som vi
använder för att förstå världen. Precis som definitionen ovan tydliggör, bygger stereotyper
ofta på förutfattade meningar och fördomar – som exempel på extrema former av
stereotypisering kan nämnas rasism och sexism.85 Dessa ord kan utan tvekan appliceras på
bilden av kvinnor i media. Trots att Liesbet van Zoonens bok Feminist Media Studies från
1994 har några år på nacken, innehåller den flera intressanta och fortfarande aktuella aspekter
angående feministisk medieforskning, bland annat angående stereotyoer.86 I ljuset av de
resonemang som förs i denna uppsats, det vill säga hur kända kvinnor porträtteras i
kvällspressen, kan konstateras att även människoskildringarna ofta är stereotypa. Individuella
särdrag och åsikter hamnar i skymundan. När det gäller män och kvinnor framhävs attribut
och egenskaper som förknippas med könet, snarare än personen. Jacobsson påpekar att
vanliga kombinationer är män-makt-aktivitet och kvinnor-sex-passivitet.”87

Maria Jacobsson och forskningsgruppen ”Allt är möjligt” presenterar vad de kallar
moderniserade stereotyper, som de menar passar dagen samhälle där hypersnabb, globaliserad
kommunikation och nya media ger rum för fler röster i medieutbudet.88 Både Jacobsson och
van Zoonen presenterar tre huvudssakliga stereotyper. Jacobsson kallar dessa för
Hushållsfunktionären89, Skönhetsslaven90 och Kärleksgudinnan. Den sistnämnda kan
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dessutom förekomma i fyra varianter: Horan, Madonnan, Bitchen och Midriffen.91

Intressantast förefaller Bitchen och Midriffen, vilka är Jacobssons moderniserade varianter av
Kärleksgudinnan. Ordet midriff betyder mellangärde och Jacobsson förklarar stereotypen med
de bara magar som snabbt blev mode i slutet på 90-talet. Jacobsson menar att Midriffen är
besatt av sitt utseende och lever under den sexuella klichén ”jag är ett sexobjekt, och det är
jag stolt över”. Bitchen, å andra sidan, torde låna sina drag från porrens Dominatris – den som
håller i piskan och dompterar sin sexslav.92 Jacobssons text är endast en forskares syn på
problematiken och härstammar ur ett mediekritiskt verk, och kan inte sägas representera
forskningen kring könsbundna stereotyper genom åren – dock presenteras i denna intressanta
synvinklar som kan tas i beaktande i en analys av kändiskvinnors porträttering.

Jacobssons förslag kan dock med all fördel ställas i jämförelse med de traditionella
kvinnostereotyper som presenterats av forskare genom tiderna, däribland Liesbet van Zoonen.
I van Zoonens studie kan läsas att de traditionella, gamla stereotyperna som syns i media
enligt feministforskare är tre till antalet. Dessa tre huvudstereotyper, oftast nämnda i
reklamsammanhang, kan möjligen jämföras med porträtteringen av kändiskvinnor i
kvällspressen. Det är i alla fall intressant att se om någon likhet finns med de tre klassiska
kvinnorollerna:

1. Hustru, mor och hushållerska för män
2. En person som försöker vara vacker för män.
3. Ett sexobjekt som används för att sälja produkter till män 93

3.2.2.2 Tilltal

Bilder utgör en viktig komponent i hur ett meddelande tilltalar mottagaren. Blickar,
ansiktsuttryck eller perspektivet ur vilket bilden är tagen är betydelsefulla delar av
meddelandet. Dessa komponenter utgör betydelsebärande ”nycklar” som förklarar hur läsaren
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maka.
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skall förstå det han eller hon ser.94 Blickar och avståndet bilden är tagen på kan ge ledtrådar
om funktionen kvinnan tilldelas i bilden – vem som är huvudperson i bilden, vad man vill
förmedla med bilden, och var fokus ligger. Dessa utgör sedan grunden för analysmodellen
som använts i denna studie. Nedan följer en presentation av de för denna uppsats relevanta
komponenter i konstruktionen av meddelandet.

3.2.2.2.1 Blicken

Blickar, och sättet vi betraktar varandra på, är ett fenomen fyllt av sociala koder, som är så
pass införlivade i vår kultur att vi kanske inte tänker närmare på deras betydelse.95 Blickarna
är en del av artighetsbeteendet, de kan illustrera maktförhållanden, eller kan ge andra
indikationer om personers inbördes förhållanden till varandra. Exempelvis kan en person som
åtnjuter högre status fästa blicken mycket längre vid en person av lägre status; han kanske till
och med betraktar denne från topp till tå, medan personen med lägre status förväntas vända
bort blicken.96 Liesbet Van Zoonen poängterar att kvinnan i den västerländska kulturen ofta
avbildas som något att titta på; något för publiken - ofta mannen - att lägga sin blick på. I den
yttersta ändan finns den heterosexuella pornografin, som helt och hållet bygger på att visa
kvinnors kroppar som ett föremål för mannens begär, fantasi och till och med våld, men denna
objektifiering av kvinnor är inte endast synlig inom pornografin. Traditionellt följer även
reklam, modereportage eller Hollywoodfilmer samma mönster; det är vanligt att kvinnor och
deras kroppar är det som betraktas, medan män oftast intar betraktarens roll.97

Blickarnas betydelse i det populärkulturella medieutbudet, och tolkningen av dessa, har
intresserat flera forskare genom tiderna. Först myntades begreppet ”the gaze” under 1970-
talet, då bland annat Laura Mulvey i en artikel diskuterade dynamiken mellan män och
kvinnors betraktande av varandra och sig själva. Huvudtanken i artikeln är att blicken i
Hollywoodfilmer kan delas in i ett maskulint aktivt seende och ett feminint passivt ”to-be-
looked-at-ness”.98 Men trots att forskningen främst gjordes inom feministiska filmstudier, kan
detta angreppssätt vara intressant även rörande populärkultur i allmänhet; som i denna
uppsats, då analysen görs på kvällspressens bildmaterial.99 Van Zoonen diskuterar fenomenet
”the gaze” då hon tittar på den manliga och kvinnliga blicken, och undersöker hur män och
kvinnor konstrueras till föremål för voyeurism.100 Van Zoonen väljer att diskutera fenomenet i
tre delar: män som tittar på kvinnor, kvinnor som tittar på kvinnor, och kvinnor som tittar på
män, och även hon framhäver att den första kombinationen är den dominerande varianten
inom all populärkultur. Van Zoonen påpekar att medan kvinnor ofta vänder bort blicken från
kameran i ödmjukhet, blyghet eller rentav underkastelse för männens blickar, väljer män att
medvetet titta upp eller bort från kameran, vilket skulle tyda på spiritualitet eller ett totalt
ointresse gentemot betraktaren.101 Van Zoonen påpekar dock, att trots att den dominanta
tendensen i samhället är att blickarna följer traditionella könsstrukturer, det vill säga att män
                                                  
94 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.48
95 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.51
96 Ibid
97 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994, s.87
98 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.53
99 En banbrytande artikel, ”Visual pleasure and narrative cinema”, skrevs av Laura Mulvey år 1975 och anses
vara startskottet till psykoanalytisk feministisk filmteori. Citerad i van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies,
SAGE, London, 1994, s.88
100 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994, s.88. Min egen översättning av ”objects
of voyeuristic pleasure”.
101 Ibid, s.101
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betraktar kvinnor, medan kvinnor ser på sig själva som något som betraktas, finns det
naturligtvis undantag från dessa mönster.102 Ingenting är definitivt; kvinnor kan även finna
njutning i att betrakta kvinnor, och överlag är definitionen av ”betraktare” svår att göra,
eftersom denna i slutändan är ett hypotetiskt koncept.103 Detta gör dock inte en bildanalys
mindre intressant; en titt på bildmaterialet kan ge indikationer om traditionella kombinationer
som kvinna-passivitet och man-aktivitet fortfarande gör sig gällande.104

Även Anja Hirdman tar upp blickarnas betydelse då hon diskuterar seendepositioner, blickar
och riktningar i den jämförande studien Tilltalande bilder från 2002. Hirdman skiljer också på
betraktaren och den betraktade, och tilldelar den betraktande två olika positioner: voyeurism
eller narcissism. Definitionen lyder:

“En voyeurismisk position medför en distans där bildens subjekt konstrueras som
ett objekt att undersöka och granska. En narcissistisk seendeposition anses i sin tur
vila på en känsla av närhet som innebär identifikation eller igenkännelse med den
som ses. 105

Hirdman påpekar att, eftersom ett ömsesidigt betraktande med ett genuint utbyte av blickar
inte är möjligt i medier, kan allt tittande i detta sammanhang sägas vara av voyeurismisk art.
Detta innebär att man således tittar på de olika blickar som kan urskiljas i betraktandet: den
som ser på bilden, personens/personernas blick på betraktaren och olika blickar mellan
personer i bilden. Hirdman menar att bildens sammanhang emellertid ofta är avgörande; en
icke-mötande blick i ett pornografiskt sammanhang blir exempelvis starkt voyeurismisk då
inga mötande blickar stör betraktandet av personens kropp. Däremot kan den icke-mötande
blicken i exempelvis en pressbild snarare betyda att personen i bild är för upptagen för att
delta i fotografens arbete eller att kameran endast blir en neutral observatör.106 Forskare
tvistar om huruvida en direkt ögonkontakt, det vill säga en mötande blick, indikerar ett
jämbördigt förhållande mellan betraktaren och den betraktade, eller om den betraktade blir
mer utlämnad. I vilket fall som helst bidrar tillbakablickandet in i kameran till att den
avbildade personen erkänner betraktaren och även ger sitt medgivande till att bli betraktad.107

Studier har även visat att personer vilka kulturellt sett definieras som svaga oftare är vända
mot kameran medan de med hög status ser någon annanstans. Enligt forskarparet Catherine
Lutz och Jane Collins kan nämligen den som avbildas med ansiktet vänt mot kameran
undersökas och granskas av betraktaren; detta kan symbolisera en tillgänglighet hos dem som
klassas som lägre kulturella skikt (det kan handla om kvinnor, barn, äldre, eller mindre
bemedlade, mörkhyade och så vidare). ”Om ansiktet är vänt mot kameran möjliggörs även ett
utforskande av ögonen, vilka allmänt ses som själens fönster för känslor, personlighet eller
karaktär.”108 Som konstaterats ovan kan dock den mötande blicken också enbart visa på att
fotografen och den avbildade samspelar. Den direkta ögonkontakten blir istället ett verktyg
för att skapa en illusion av intimitet och kommunikation mellan betraktad och betraktare.109

                                                  
102 ”Men look at women, women watch themselves being looked at”. van Zoonen, Liesbet: Feminist Media
Studies, SAGE, London, 1994, s.103
103 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994
104 Jacobson, Maria: Allt är möjligt - en handbok i mediekritik, tredje upplagan, Allt är möjligt, Göteborg,
Sveriges Tidskriftsverkstäder, Malmö, 2004, s.24
105 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.51
106 Ibid
107 Ibid, s.52
108 Ibid
109 Ibid
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I en analys av blickar i mediematerialet är en viktig fråga även hur personerna i bilden ser på
varandra – och om de överhuvudtaget betraktar varandra. De avbildade personerna kan ha en
ömsesidig uppmärksamhet, och ha blickarna riktade mot varandra, men betraktandet kan
även vara halvt ömsesidigt, då en av personerna tittar på den andra, vars uppmärksamhet är
riktad någon annanstans. Uppmärksamheten kan även vara helt skild, det vill säga att
personerna tittar på olika saker, eller objektorienterad, då uppmärksamheten riktas mot ett
och samma objekt.110 Sättet på vilket uppmärksamheten fördelas i bilden tydliggör framför
allt vem som står i fokus, och på vilket sätt. Frågan är dock ifall det centrala är vem som tittar
på vem, eller om det är hur män och kvinnor tittar på varandra. På 1970-talet gjordes
undersökningar som visade att kvinnan intar en passiv position i medias bildmaterial.111 En
känd och ofta citerad formulering som kommer att nämnas flera gånger i denna uppsats är
John Bergers ord från 1972:

”Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines
not only most relations between men and women but also the relation of women
to themselves. The surveyor of woman in herself is male: the surveyed female.
Thus she turns herself into an object – and most particularly an object of vision: a
sight.”112

Frågan som väcks i detta sammanhang är dock huruvida det fortfarande oftast är kvinnorna
som intar en lyssnande position när de porträtteras tillsammans med män, och männen som
ser utåt medan de talar, eller ifall även männen idag intar en lyssnande position?

3.2.2.2.2 Distans och närhet

Inte enbart blickar är relevanta då man tittar på bildmaterial i media; utan även kameravinklar
och avståndet till själva motivet är ett sätt genom vilka bilder kommunicerar. Distansen till
motivet kan ge indikationer om vad man vill förmedla med bilden; vilket meddelande som
konstrueras. En närbild kan förmedla känslan av intimitet eller verka personligare än om
bilden vore tagen på långt avstånd, och kameravinkeln kan ge indikationer om
maktförhållanden.113 Anja Hirdman delar in avstånden i långdistans, medeldistans, närbild
och extrem närbild, som kan sägas visa olika grader av formalitet och tilltal. Beroende på hur
nära bilden är tagen kan man urskilja graderna enligt intimt, personligt, socialt och formellt
(eller opersonligt) tilltal. En närbild, det vill säga då huvud och skuldror är i fokus, eller en
extrem närbild, där ansiktet tar upp det mesta av bilden, kan sägas förmedla ett personligt eller
nästan intimt tilltal, och ofta illustrerar närbilden dessutom känslor eller reaktioner.
Medeldistansen, då miljö och person upptar ungefär lika mycket plats i bilden, innebär ett så
kallat socialt tilltal, medan slutligen långdistansperspektivet, då hela personen samt mycket av
bakgrundsmiljön visas, kan sägas innebära ett mer opersonligt, formellt tilltal.114 Enligt en
studie av den svenska pressfotografins utveckling under 1900-talet är medeldistans det
vanligaste avståndet i bildmaterialet, tätt följt av närbilden som porträttanvändning. Enligt
denna undersökning kan den svenska bildjournalistiken alltså sägas använda en form av

                                                  
110 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.53
111 Ibid
112 Thornham, Sue: Women, Feminism and Media, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007, s.41.
Originalcitatet härstammar från Berger, John: Ways of seeing, Penguin, Harmondsworth, 1972, s.47
113 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994, s.76
114 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.48
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distans som möjliggör en personligt engagerad läsning av den avbildade personen.115 Bildens
sammanhang är dock en påverkande faktor; som ett exempel kan nämnas att en kvinna
porträtterad i helfigur i en herrtidning sänder ut helt annorlunda signaler av personlig närhet
än en helfigurbild inom nyhets- eller dagspressjournalistik, där denna snarast kan ses som ett
tecken för ett mer distanserat tilltal.116

3.2.2.2.3 Leendet

Kroppsspråket kan sägas ha relevans för bildens budskap och för vilken status den avbildade
tilldelas. Förutom handrörelser och poser är leendet en mycket intressant komponent i hur
kvinnor porträtteras i mediematerialet. Leende kvinnor syns på såväl på nyhetssidor som i
kvällspressens nöjesmaterial, och i skvallerpressens bilder av kungligheter och TV-
personligheter.117 Alltmer i populärjournalistiken handlar om underhållning och i detta
sammanhang blir leendet en del av tidningarnas strävan att nå ut till män och kvinnor för att
de skall köpa tidningen och känna sig personligt tilltalade av innehållet. Ovan har konstaterats
att poser med en bortvänd ”upptagen” blick ofta tillskrivs män eller grupper ur den
”samhälleliga eliten”, medan så kallade vanliga människor, däribland inte sällan kvinnor, ofta
gestaltas sittande och med blicken riktad mot kameran. I detta sammanhang blir leendet en
mycket intressant faktor; leendet är ständigt återkommande i porträtteringen av kvinnor, och
framställer vanligtvis den avbildade som mer lättillgänglig och oproblematisk.118 Vissa menar
att leendet fungerar som ett välkomnande; det uttrycker en ”längtan efter gemenskap, en
bekräftelse på att tillhöra”, och bygger en samhörighetskänsla mellan betraktare och den
avbildade.119 I en diskussion om den så kallade ”Page Three”-flickan som poserar lättklädd på
den brittiska tidningen The Suns tredje sida, menar Patricia Holland att hela tidningen
genomsyras av vad hon kallar ett ”lovely to see you”-leende som skall väcka känslor av
igenkännande och ge ett familjärt intryck. Den familjära värmen, grannflickans mötande,
öppna och hjärtliga leende skall följaktligen få läsarna att känna en slags gemenskap som gör
att de blir på gott humör, det vill säga att de även köper tidningen.120

                                                  
115 Becker, Karin: ”Visualizing events on the front page” i Picturing politics – Visual and textual formations of
modernity in the Swedish press, JMK Skriftserien, Stockholm, 2000. Citerad i Hirdman, Anja: Tilltalande bilder,
Atlas, Stockholm, 2002, s.48
116 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.48
117 Carter, Cynthia et alii (red.): News, Gender and Power, Routledge, London, 1998, s.17
118 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.49
119 Ibid
120 Carter, Cynthia et alii (red.): News, Gender and Power, Routledge, London, 1998, s.17-27. Kapitlet skrivet av
Patricia Holland är titulerat “The politics of the smile – Soft news and the sexualisation of the popular press”.
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4. METOD

Detta kapitel innehåller en beskrivning av metoden som använts i denna uppsats.
Inledningsvis presenteras de grundläggande riktlinjer för bildanalys som står som grund för
studien, sedan följer en redogörelse för hur, när och enligt vilka kriterier materialet valts ut
och samlats ihop. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av den analysmodell som
utarbetats för att analysera porträtteringen av kvinnliga kändisar i det insamlade materialet.

4.1 VAL AV METOD

När en forskare står inför valet av metod för sin studie står valet ofta bland annat mellan ett
kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt. Det handlar om att se till syftet med studien och
välja den metod som bäst lämpar sig för att svara på de frågeställningar som gjorts. Målet med
denna uppsats är inte att uppnå exakta svar med den grad av generaliserbarhet eller
representativitet som en kvantitativ innehållsanalys medför, utan snarare att beskriva och
presentera mekanismer och mönster i medieporträtteringen av kvinnliga kändisar på ett
djupare plan. Därför ligger fokus även på kvalitativa resonemang. Genom en analys av
bildmaterialet i kvällstidningarna kan olika element studeras som tillsammans bildar en helhet
i bilden, och en beskrivning av dessa olika delar av bilden kan utmynna i en diskussion om på
vilket sätt porträtteringen av kvinnliga kändisar konstrueras.

För att möjliggöra detta har dock först ett kvantitativt angreppssätt fått fungera som ett
verktyg för att skönja mönster och tendenser i materialet. Bildanalysen görs enligt en modell
influerad av medieforskning i genusområdet. Olika element och delar av bilden har räknats
och presenteras i siffror för att peka på de tendenser som konkret kan märkas i bilderna. Dessa
element omfattar exempelvis de inom feministisk forskning bekanta begreppen som leenden
och blickarnas samspel i bilden, samt en titt på distansen från vilken bilden är tagen.121 Det
faktum att bilden betraktas som en helhet bestående av olika betydelsebärande element gör att
analysen till viss del uppvisar likheter med den semiotiska skolan. I denna studie tas framför
allt hänsyn till det semitotiska tankesättet som John Fiske beskriver då han menar att sändaren
för semiotikern spelar en mindre roll och att tyngdpunkten ligger på texten och hur denna
läses.122

Kombinationen av det kvantitatativa och det kvalitativa angreppsätten ger en frihet att gå
djupare in på vissa bilder och analysera dessa närmare.123 John Fiskes beskrivning av hur
dynamiken i en bild fungerar och på vilket sätt en bild kan tala om för oss hur ett vist
fenomen, person eller kön representeras i en bild, har fungerat som en röd tråd för denna
uppsats:

”Fotografiets styrka ligger främst i dess användning som en strategi för
representation där sätt att se blir en del i att producera kunskap om människor och
deras status i förhållande till varandra.”124

                                                  
121 Dessa presenteras i analysmodellen i delkapitlet 4.3 nedan.
122 Fiske, John: Kommunikationsteorier: En introduktion, Wahlström & Widstrand, 1990, s.14
123 Siffror används till en viss utsträckning i resultatpresentationen, men detta snarare för att ge en lättillgänglig
överblick av olika dominerande mönster än att yrka på någon absolut sanning eller generaliserbarhet.
124 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.50
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4.1.1 Bildanalys

Bilder i media, precis som texter, är subjektiva tolkningar av hur en viss journalist, redaktör
eller utgivare dels uppfattar, och dels väljer att presentera omvärlden. Med kändis- och
kvinnoaspekten i åtanke är det alltså intressant att göra en analys av de mediebilder som
framställs av dessa grupper, och se hur olika delar kombineras för att skapa ett
betydelsebärande meddelande till läsarna. Som konstaterats ovan är ju kändisar en kategori
som i allra högsta grad är konstruerade i media; detta är intressant att ha i åtanke då
mediebilderna analyseras.

I en bildanalys med semiotiska förtecken talar man om bilden som bärare av tecken som kan
tolkas av betraktaren; man utgår från att bilden är som ett språk och då följaktligen även skall
kunna läsas som en text. Precis som orden i en mening ingår i en helhet, består en bild av flera
betydelsebärande delar som tillsammans bildar en helhet. Dessa delar kan beskrivas rakt av
som de ser ut, men i en bildanalys går man ibland även ett steg längre och beskriver de tankar
och associationer som fås när tecknen studeras.125

Den franske filosofen och semiotikern Roland Barthes myntade en mängd nya begrepp, varav
bland annat denotation och konnotation är av relevans för denna uppsats. Barthes delade in
betydelsen i ”två ordningar av beteckning”. Denotation är den första ordningen och avser helt
enkelt tecknets ”förnuftiga, uppenbara betydelse”. Ett fotografi av en gata där barn leker
denoterar rätt och slätt en gata där barn leker. Beroende på kameravinkel, färgsättning eller
inramning kan dock bilden kanske tolkas på alternativa sätt; dessa är i så fall tolkningar av
andra ordningen, det vill säga konnotativa tolkningar. ”Denotation är vad som fotograferas,
konnotation är hur det fotograferas.”126 Fokus i denna uppsats ligger i första hand allt på en
tolkning enligt den första ordningen av betydelse; en denotativ analys av det som syns i
bilden, men vissa inslag av resonemang kring konnotativa tolkningsmöjligheter kommer att
föras för att diskussionen slutligen skall mynna ut i resonemang om den roll den kvinnliga
kändisen tilldelas i medieporträtteringen.127 Diskussionen förs alltså först på en denotativ nivå
och beskriver det som syns i bilden, för att sedan utmynna i konnotativa associationer och
resonemang kring kändiskvinnans funktion och roll.

Slutligen kan nämnas, att trots att både bild och text båda är liknande helheter av olika tecken,
är skillnaden dock att den tid som går åt för att läsa meddelanden i bild respektive skrift
varierar – se bara på trafikmärken vars bild kan läsas snabbt men där en motsvarande

                                                  
125 Larsson, Lars-Åke och Ekström, Mats (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund,
2000, s.143
126 Ibid, s. 117-119
127 Barthes använder sig även av begrepp som polysemi, förankring, denomination och relay; termer som
kommer att ha relevans för bildanalysen nedan. Som ordet polysemi antyder, handlar detta om den konnotativa
delen av texten som analyseras; det betyder att en bild eller text kan ha fler olika tänkbara betydelser. Läsaren
har möjligheten att välja ut vissa betydelser och ignorera andra. I detta sammanhang spelar följaktligen
bildtexten en roll för tolkningen av en visuell bild; då ord används som förklarande text till fotografier kan dessa
styra tolkningen av bilden åt olika håll – det är detta som avses med termen förankring. Bildtexten kan antingen
förankra eller ”fixera” tolkningen åt ett annat håll än enbart bilden hade gjort, eller alternativt kan texten tala om
för oss exakt vad fotografiet föreställer; i detta fall blockerar den andra möjliga tolkningar och då kallas det för
denomination. Om bilden och texten däremot till synes handlar om två helt olika saker kan de dock tillsammans
komplettera varandra och skapa en mer generell betydelse; detta fenomen kallar Barthes ”relay”.  (Ur Fiske,
John: Kommunikationsteorier: En introduktion, Wahlström & Widstrand, 1990, s.149)
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förklarande text inte vore ett tillräckligt snabbt sätt att förmedla information.128 Precis som
inom reklam eller nyheter låter även kvällspressen bilden göra mycket av jobbet –
kombinerad med en slagkraftig rubrik eller förklarande bildtext förmedlas det önskade
budskapet snabbt till läsaren. Men även om bilden ofta säger mycket, kan det i vissa fall vara
intressant att även titta på orden som ackompanjerar bilden; detta kommer att göras i vissa fall
i denna studie. Mats Ekström och Lars-Åke Larsson förklarar: ”Bild och ord behöver
analyseras dels var för sig, dels ihop. Först då förstår vi innebörden av hela meddelandet.”129

4.1.2 Kritik mot metoden

Som konstaterats ovan, är en bildanalys med semiotiska inslag en kvalitativ metod som, i
motsats till en kvantitativ innehållsanalys, aldrig kommer resultera i en definitiv sanning. Det
finns ingen absolut entydig tolkning av en text eller en bild, och resultaten kan inte
presenteras som entydiga fakta i absoluta siffror och statistiska uträkningar.130 Liesbet van
Zoonen menar att en dylik analys handlar om “How meaning is created, rather than what the
meaning is.”131 Analysen resulterar alltså inte i en enda sanning, utan i en tolkning som i bästa
fall bidrar med djupare förståelse för hur mening skapas i medietexter. Detta beror på
texternas inbyggda polysemiska natur; medietexter kan innehålla fler olika betydelser och
tolkas på olika sätt av läsaren. Det är viktigt att minnas att, trots att ett semiotiskt
tillvägagångssätt till synes kan verka rätt systematiskt, finns ingen klart uttalad metodologi
som i en ren kvantitativ innehållsanalys.132 Fördelarna överväger dock nackdelarna och
genom att se vilka element som kombineras för att skapa mening genom en medietext, kan
resonemang föras om eventuella likheter i porträtteringen eller om de element som valts bort
ur bilden.133 Tolkningen som görs är alltså en enda forskares tolkning av det undersökta
materialet, och kunde säkert tolkas på andra sätt. Men då bildanalysen i denna uppsats
genomförs såväl på en kvantitativ som kvalitativ nivå anses den kunna resultera i en
mångsidig förståelse för den diskuterade problematiken och den kan bidra med ett djup som
kanske aldrig kunde uppnås genom en uteslutande kvantitativ innehållsanalys.

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

4.2.1 Urval och material

Med uppsatsens frågeställningar och den teoretiska referensramen i åtanke valdes bildmaterial
ut för analys. För att skapa en bred bild av hur kvinnliga kändisar porträtteras i det svenska
medieutbudet fastställdes den svenska kvällspressen som en naturlig källa; Aftonbladet och
Expressen läses som konstaterats ovan av miljoner svenskar varje dag, och riktar sig till en
bred publik. Efter att ha gjort observationer och jämfört papperstidningarna med nätupplagan
av respektive tidning under en veckas tid konstaterades att Internetversionen av tidningarna
innehöll motsvarande reportage som de tryckta upplagorna, och till och med mer bildmaterial
på ett och samma ställe. Med denna insikt och med vetskapen att tidningarnas Internetportaler

                                                  
128 Larsson, Lars-Åke och Ekström, Mats (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund,
2000, s.141-142
129 Ibid, s.145
130 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994, s.79
131 Ibid, s.85
132 Ibid, s.78
133 Ibid
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är bland de mest besökta hemsidorna i Sverige under en genomsnittlig dag, valdes därför detta
medium som källa för materialurvalet. Internet är också en naturlig del av vardagen som den
ser ut idag för gemene man.

Bildmaterialet valdes därefter ut. Sammanlagt valdes 40 bilder – tjugo ur Aftonbladet och
tjugo ur Expressen - valda enligt vissa fasta kriterier. För det första inkluderades, enligt
frågeställningens ramar, endast bilder på kändisar, och endast av kvinnligt kön. Kändis
definierades dels enligt kriteriet att personen i fråga är allmänt känd i en stor del av samhället
och dels förutsattes följaktligen att personen i fråga figurerat i massmedia. Som redan
konstaterats ovan, är en kändis en person som per definition är beroende av media för att
existera. Det handlar om en medierad bild av någon, en representation av en viss person – inte
om den verkliga personen. En kändis status och popularitet är beroende av en större grupp
människor som iakttar dem och deras image på avstånd. Karisman som en kändis innehar
bygger långt på just detta avstånd; vi kommer endast i kontakt med en representation av
personen i fråga, hur bekant denna än kan verka för publiken.134 Vi får endast se glimtar ur
personens “privatliv” som på något sätt skall representera verkligheten och ge publiken
tillgång till den “riktiga” personen bakom kändisen.135

För att dock undvika en subjektiv bedömning av graden av kändisskap fick tre utomstående
personer titta på de valda bilderna och det kunde konstateras att alla tre personer var överens
med upsatsförfattaren om att de utvalda personerna kunde klassas som kändisar enligt de ovan
nämnda kriterierna..136

Vidare kan konstateras att endast personer ur populärkulturella sammanhang valdes ut;
exempelvis politiker eller idrottsmän med kändisstatus inkluderades inte. Populärkultur
avgränsades till att omfatta kategorier som skådespelare, schlagerstjärnor, TV-personligheter,
sångerskor, komiker, och ”dokusåpadeltagare”, men även modeller eller så kallade
internationella ”modeikoner” eller kända ”arvtagerskor” som figurerar i kändissammanhang
och bevakas av skvallerpress eller liknande inkluderades.137 Bilderna valdes sedan ur de av
tidningarna definierade ingångar på hemsidan där denna sorts kändisar figurerar, det vill säga
de nöjes- och moderelaterade delarna av Aftonbladets och Expressens hemsidor: ”Nöjesliv”,
”Sofis Mode”, ”Kvinna”, ”Fredag” och ”Klick!”.138

De 40 kvinnliga kändisarna valdes dessutom ur två kulturella sammanhang; tjugo av bilderna
avbildade svenska kändisar och tjugo avbildade internationella stjärnor. En gräns drogs
dessutom angående de internationella kändiskvinnorna; endast så kallade Hollywoodkändisar
eller motsvarande inkluderades. Detta innebar att några europeiska stjärnor räknades med;
dock inga enbart nationellt kända personligheter utan kvinnor som kan klassas som
internationellt kända och figurerande i pressen på motsvarande sätt som de amerikanska
hollywoodstjärnorna.139 I den här uppsatsen används benämningen ”internationella”
kändiskvinnor för dessa personer. Orsaken till att kändisar både från Sverige och från den
internationella arenan valdes ut var inte så mycket att fokusera på nationella skillnader som att
uppnå en variation och bredd i materialet. Vid materialinsamlingen visade sig dessutom att

                                                  
134 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.19
135 Ibid, s.82
136 De tillfrågade var en 21- och en 28-årig kvinna samt en 25-årig man ur forskarens yttre bekantskapskrets.
137 Paris Hilton och Nicole Richie inkluderades enligt detta kriterium.
138 www.aftonbladet.se och www.expressen.se (17.5.2008)
139 Till dessa hör Victoria Beckham, Amy Winehouse och Kate Moss
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internationella stjärnor porträtteras minst lika ofta som inhemska stjärnor i den svenska
kvällspressen, och av denna insikt kunde slutsatsen dras att även ”hollywoodkändisarna”
engagerar läsarna. Därför inkluderades alltså både internationella stjärnor och nationellt kända
svenska stjärnor och på så sätt kunde en balans och variation uppnås i materialet.

Slutligen kan konstateras att urvalet skedde inom en viss tidsrymd; mellan 19-30 mars 2008.
Urvalsprocessen utgick från ett startdatum den 30 mars 2008 och gick sedan bakåt i tiden.
Alla bilder som uppfyllde kriterierna inkluderades således från detta datum och bakåt, tills tio
svenska och tio internationella kändisar ur varje tidning hade hittats.140

Sammanfattat omfattar materialet alltså 40 bilder av kvinnliga kändisar; tio internationella och
tio svenska från Aftonbladets hemsida, samt tio internationella och tio svenska från
Expressens dito.141

4.2.2 Reliabilitet och validitet

Steinar Kvale talar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun om tre faktorer som är
viktiga att ha i åtanke när man skriver en vetenskaplig text. Dessa är “validitet”
(trovärdighet/giltighet), “reliabilitet” (tillförlitlighet) och “generaliserbarhet”. Dessa är
väsentliga begrepp att ta i beaktande när man försöker ”gå från en subjektiv tolkning där allt
kan betyda vad som helst till någon slags objektiv mening om forskningsobjektet.”142 Enligt
Mats Ekström och Lars-Åke Larsson handlar validitet och reliabilitet om ”att man verkligen
studerar det man avsett och angivit att undersöka samt att man säkerställer att man bearbetar
materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt.”143

Kvale förklarar att validitet handlar om frågesätta. ”När man söker utröna validiteten måste
frågorna ’vad’ och ’varför’ besvaras före frågan ’hur’: en undersöknings innehåll och syfte
kommer före metoden.”144 Den metod som används skall alltså verkligen undersöka vad den
är avsedd att undersöka. I den här uppsatsen har en kvantitativ metod kombinerats med en
kvalitativ analys av bildmaterialet, och detta har gjorts med hjälp av en analysmodell. Det
handlar alltså här om att se till att analysmodellen verkligen matchar syftet med hela
undersökningen och att tyngdpunkterna i denna är relevanta. Därför utarbetades och
bearbetades i ett tidigt skede en preliminär analysmodell som byggde på uppsatsens teoretiska
utgångspunkter ur den medierelaterade genusforskningen, och på frågeställningarna. Ett
mindre testmaterial valdes ut och analyserades med hjälp av analysmodellen och det visade
sig att den kunde hjälpa till att peka på intressanta aspekter i materialet, och att materialet var
tillräckligt omfattande för att mönster skulle kunna skönjas.

Reliabilitet handlar enkelt uttryckt om tillförlitlighet – det är viktigt att en analys kan
verifieras och att olika forskare, oberoende av varandra, skall kunna komma fram till samma
resultat när de studerar ett material.145 Då jag ensam har skrivit min uppsats, har jag dock
                                                  
140 De flesta bilderna härstammar från perioden 25-30 mars 2008, men eftersom Aftonbladets porträttering av
svenska kändisar var mindre frekvent än motsvarande bildantal för internationella kändisar, måste tidsrymden
här expanderas till tio dagar för att ett jämnt antal bilder ur varje kategori och tidning skulle uppnås.
141 En lista på dessa finns bifogat i bilagorna i slutet av denna uppsats, i ”Bilaga 1” på sidan 60
142 Kvale, Steinar: Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s.207.
143 Ekström, Mats och Larsson, Lars-Åke: Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2000, s.
73
144 Kvale, Steinar: Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s.219
145Ibid, s. 119
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tyvärr inte haft möjlighet att låta en annan forskare tolka mina resultat och måste begränsa
mig till mina egna tolkningar. Det är vidare viktigt att förfoga över tillräckligt material, och
att analysen redovisas ordentligt. Därför gjordes i ett tidigt skede en testanalys, för att se att
ett viss mängd material kunde bidra med tillräckligt betydande aspekter Det slutliga materialet
testades som nämnts ovan även på tre utomstående personer, för att undgår ett subjektivt
urval. Analysmodellen som använts i uppsatsarbetet redovisas även specifikt nedan.

Man bör i sitt arbete alltså alltid eftersträva hög validitet och reliabilitet, och dessa två hänger
ihop i stor utsträckning. Validitet, dvs. vikten av att använda rätt sak vid rätt tillfälle, är
särskilt viktig, ty det spelar ingen roll hur hög reliabilitet undersökningen har (dvs. man mäter
mycket noggrant); ifall man mäter fel sak är resultatet helt ointressant. Det här lades stor vikt
på i arbetet med uppsatsen.

Den sista aspekten, generaliserbarhet, kan ännu lyftas fram, då det i denna uppsats handlar
om en kombination av en mindre kvantitativ och kvalitativ studie. Avsikten är inte att
generalisera slutsatserna i denna undersökning att gälla alla porträttering av kvinnliga
kändisar i den svenska kvällspressen, men uppsatsen kan ge indikationer om hur
porträtteringen såg ut just under den studerade tidsrymden, och härledningar kan göras från
detta.

4.3 ANALYSMODELL

När urvalet gjorts och materialet sammanställts, gjordes först i ett inledande skede en
testanalys, för att se vilka element i bilderna kunde vara intressanta för frågeställningen, och
för att se ifall några mönster i porträtteringen kunde skönjas redan i detta skede. Med detta
som bakgrund och utgående från den teoretiska referensramen utarbetades sedan en
analysmodell för systematisering av analysarbetet. För att på ett meningsfullt sätt kunna
beskriva porträtteringen av kvinnliga kändisar i det utvalda bildmaterialet är modellen indelad
i två huvuddelar: situation och aktör. Dessa två aspekter kompletterar varandra och belyser
dels i hurudana situationer man väljer att porträttera de kvinnliga kändisarna, och dels vilken
roll personerna i fråga intar i förhållande till andra personer på bilden, men även i viss
utsträckning till en imaginär betraktare. Som konstaterats ovan ligger analysen främst på en
denotativ nivå, för att sedan utmynna i resonemang på en konnotativ nivå. Analysmodellen,
som är influerad av genusforskning och forskning kring kändisskap inm medieområdet, och
dess olika element presenteras nedan.

4.3.1 Situation

4.3.1.1 Aktivitet

Många aspekter kan tas hänsyn till i en bildanalys, och bland dessa är aktiviteten i bild en av
de intressantaste faktorerna att titta på för att kunna beskriva hur personen i bild framställs.
Utövar kändisen någon aktivitet på bilden? Vad gör hon i så fall? Eller gör hon kanske till
synes ingenting alls i bilden, utan står exempelvis och poserar på röda mattan? I detta senare
fall finns det följaktligen skäl att ta en titt även på rubriken och bildtexten, för att se om
aktiviteten finns i texten istället. I vissa fall krävs till och med en titt på artikeltexten för att se
vilken aktiviteten är; om det överhuvudtaget finns någon. Efter att detta gjorts kan bilden
ställas i jämförelse med det generaliserande temat i artikeln, för att se i vilken utsträckning
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denna matchar det som syns i bild. Utifrån en dylik analys kan sedan resonemang föras om
kvinnliga kändisars funktion i medieutbudet och huruvida en enbart poserande funktion kan
märkas.

Följande uppdelning görs: finns aktiviteten i bild, i texten eller i artikelns generaliserande
tema? Vilken är i så fall aktiviteten? Den iakttagna aktiviteten eller inaktiviteten jämförs
sedan med temat för artikeln. Eller finns det exempel på att aktivitet rentav saknas helt, såväl
utanför som i bild?

4.3.1.2 Leendet

Ovan har konstaterats att kroppsspråket är av betydelse för en bilds budskap och för vilken
status den avbildade tilldelas. Leendet är en väsentlig del av detta, och en väsentlig del av hur
kändisar - kanske i allra högsta grad kvinnliga kändisar – porträtteras.146 För att möjliggöra
resonemang om huruvida kvinnliga kändisar tenderar att framställas som lättillgängliga och
okomplicerade figurer, som kanske skall locka till att köpa tidningen, studeras följaktligen
leendet. Orsaken till att leendet studeras i samband med situationen och inte som en del av
resonemangen kring aktören, är att från leendet kan en parallell dras till ovannämnda studie av
aktiviteten i bild. Leendet, precis som inaktivitet kan ju mycket ofta kopplas samman med en
poserande funktion. Frågan är alltså enkel: ler hon eller inte?

4.3.2 Aktör

Om den första delen av analysen fokuserade på situationen, studeras i analysens andra steg
kändisen eller ”aktören”. Hur förhåller hon sig till personen hon avbildas tillsammans med?
Eller om hon står ensam i bild, på vilket sätt hon förhåller sig till kameran och kanske även till
den osynliga publiken som finns bakom denna? Dessa frågor kan besvaras genom en analys
av blicken. Dessutom studeras valet av distans som valts för att avbilda personen i fråga. På
grundval av dessa observationer kan diskussionen sedan mynna ut i antaganden om kändisens
roll i bilden, och jämföras med hennes egentliga yrkesroll samt traditionella kvinnoroller.

4.3.2.1 Blicken

Blicken indelas i mötande blick och icke-mötande blick. Den första varianten innebär att
kändisen tittar rakt in i kameran, och den senare innebär följaktligen att blicken är riktad
annanstans än in i kameran. I det senare fallet studeras även om hon tittar på någon annan i
bilden, och i så fall på vem, och på vilket sätt. Blickarna klassificeras även enligt den
indelning av uppmärksamhet som Anja Hirdman presenterar: ömsesidig (riktad mot
varandra), skild (riktad mot olika saker), objektorienterad (riktad mot samma objekt) eller
halvt ömsesidig (där en av personerna ser på den andra vars uppmärksamhet är riktad någon
annanstans).147 Tillsammans med antalet personer i bild, aktiviteten och leendet kan
antaganden slutligen göras om rollen hon intar i och med avbildningen.

                                                  
146 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002 och Carter, Cynthia et al (red.): News, Gender and
Power, Routledge, London, 1998
147 Ibid, s.53
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4.3.2.2 Närhet och distans

Vidare har konstaterats att en analys av avståndet till den avbildade kändisen på bilden kan ge
indikationer om vilken känsla som vill förmedlas med bilden. Närhet och distans studeras i
denna analysmodell enligt den klassificering av olika distansförhållanden som Anja Hirdman
presenterar, och som indelas i fyra perspektiv148:

Långdistans Visar hela personen samt mycket av bakgrundsmiljön. Anger ett
distanserat eller opersonligt och formellt tilltal inom exempelvis
nyhetsjournalistik, men ett personligt, lockande tilltal i en herrtidning.

Medeldistans   Person och miljö upptar ungefär lika mycket plats i bilden. Anger ett så
kallat ”socialt” tilltal.

Närbild Huvud och skuldror är i fokus. Anger ett personligt tilltal. Illustrerar ofta
känslor och reaktioner.

Extrem närbild Visar personens ansikte i detalj. Anger ett personligt, nästintill intimt
tilltal.

4.3.2.3Roller

Utifrån de resultat som kommit fram i analysen av de olika elementen och aspekterna i
bilderna kan sedan en diskussion om olika möjliga roller och stereotyper föras. Vad indikerar
blickarna, aktiviteten och perspektivet om den roll den kvinnliga kändisen tilldelas i
framställningen? Tilldelas hon en huvud- eller biroll i bilden, eller är bilden kanske jämlik?
Kan något sägas om den iakttagna rollen i bilden i jämförelse med den ”riktiga” yrkesroll
kändiskvinnan i fråga har? Och hur ser dessa resultat ut då de jämförs med traditionella
könsstereotyper och kvinnoroller? Finns det likheter med de ovan presenterade traditionella
stereotyperna som van Zoonen med flera nämnt i reklamsammanhang 1) Hustru, mor och
hushållerska för män, 2) En person som försöker vara vacker för män, eller 3) Ett sexobjekt
som används för att sälja produkter till män? 149. Eller återfinns rentav en porträttering som
kunde uppvisa likheter med mediekritikern Jacobssons ”moderniserade” stereotyper,
exempelvis Midriffen eller Bitchen? 150

                                                  
148 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002 och Carter, Cynthia et al (red.): News, Gender and
Power, Routledge, London, 1998, s.48-49
149 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994, s.66. Originalcitat ur Hole, J. och
Levine, E.: Rebirth of feminism, Quadrangle, New York, 1971, s.249
150  Jacobson, Maria: Allt är möjligt - en handbok i mediekritik, tredje upplagan, Allt är möjligt, Göteborg,
Sveriges Tidskriftsverkstäder, Malmö, 2004, s.28
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5. RESULTAT

Nedan följer en beskrivning av de resultat som uppnåtts då materialet studerats enligt den
ovan presenterade analysmodellen. Resultaten av bildanalysen kommer inledningsvis att
presenteras i siffror baserade på det kvantitativa angreppssättet. De presenterade siffrorna är
dock inte menade att vara generaliserbara och representativa för någon absolut sanning - då
det rör sig om 40 bilder är målet med den kvantitativa studien inte att få allmängiltiga
resultat, utan att peka på intressanta mönster och att sedan gå mer in på djupet enligt det
kvalitativa angreppssättet. Denna redovisning har alltså inga ambitioner att vara en
kvantitativ innehållsanalys enligt alla de regler som gäller för en sådan, utan resultaten
presenteras i siffror framför allt för att illustrera förhållandet på ett enkelt och jämförbart
sätt, och avsikten är att den kvatitativa delen och den kvalitativa delen presenteras jämsides
och kompletterar varandra. Först presenteras situationen, därefter aktören.

5.1 SITUATION

5.1.1 Aktivitet

Som indikerats ovan har analysen utgått från att studera vilken aktivitet som finns i bilderna -
om någon sådan överhuvudtaget försiggår. Resultaten visar att av de totalt 40 bilderna
uppvisar endast fem bilder någon form av tydligt definierbar aktivitet från kändiskvinnans
sida. Resten visar kändiskvinnor som står stilla, poserar eller går på en gata.151 Det är främst
de svenska kändiskvinnorna som gör något konkret i bild: en av dem dansar, en sjunger på
scen hållande ett mikrofonstativ, en flyger skrikande upp i luften då hon hyllas av
medtävlande, och en sista kändis gör en stor gest med tungan som indikerar att hon slickar sin
manliga kollega i örat. Den enda internationella kändis som uppvisar någon konkret handling
på bild avbildas då hon kysser en man på munnen. Om inte handlingen finns i bilden, finns
den då i texten? En dylik fråga innebär att analysen avlägsnar sig från en ren bildanalys och
genom att gå till bildtexten och rubriken kan konstateras att i tio av de fyrtio analyserade
fallen återfinns en aktivitet i texten. Förutom de fem redan nämnda artiklarna där en aktivitet i
bilden kan märkas, finns alltså ytterligare fem fall då en aktivitet från kändisens sida tydligt
beskrivs. Den här aktiviteten handlar i de flesta fall om något som kändisen i fråga redan
gjort; man berättar exempelvis om att Pamela Anderson har medverkat i TV och visat sina ärr
på armen, att en högljudd ”kär Aguilera stör grannarna” eller om hur ”Sarah somnade mitt i
sexscenen” under en filminspelning. Resultaten mynnar dock ut i konstaterandet att trettiofem
av de 40 bilderna inte visar den kvinnliga kändisen då hon utför någon tydlig aktivitet.

Vidare togs en titt på det generaliserande temat för hela artikeln för att se huruvida kändisen
däri kan sägas utföra någon aktivitet, och om det generaliserande temat ”matchar” bilden. Det
visade sig då att totalt 17 av artiklarna i någon utsträckning handlar om aktivitet, men med
förbehållet att det i de flesta fall inte rör sig om konkreta handlingar som att dansa, uppträda
eller göra en joggingrunda, utan om mer abstrakta företeelser. Artikeln kan istället nämna att
den kvinnliga kändisen uttalat sig upprört över något, att gamla nakenbilder av henne har lett
till sexskandal, och så vidare. Framför allt handlar dock dessa något abstrakta företeelser i

                                                  
151 Att gå på en gata har medveten inte definierats som en tydlig aktivitet, då detta snarare bara är ett tecken på
rörelse, det säger inte så mycket mer om situationen än att kändisen inte står helt stilla rakt upp och ner. Det
handlar ofta om paparazzifoton och dylikt, tagna när kändisen går förbi och så vidare.
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artiklarnas tema om framtidsplaner eller spekulationer om stjärnans aktivitet. Man skriver om
vilken som skall bli kändiskvinnans nästa filmroll, om att dokusåpakändisen säger sig vilja
dra sig tillbaka från rampljuset för att hon är ”trött på att synas”, eller att popartisten ryktas
vara på väg tillbaka till drogavvänjningskliniken. Faktum kvarstår dock, att över hälften av
alla bilder inte uppvisar någon aktivitet alls, inte ens som ett generaliserat tema. Det rör sig
snarare om kändiskvinnor som visar mode, om deras förhållanden eller om deras känslor eller
hälsotillstånd. När bilden jämförs med artikelns tema kan konstateras att det även förekommer
fall då artikeln inte alls handlar om kvinnan på bilden utan om personen vid hennes sida. I ett
fall handlar artikeln exempelvis om den manliga komikerns framgångar, och den kvinnliga
kollegan tillsammans med honom på bilden fungerar som ett sätt att illustrera hans
popularitet. Två av de fyrtio bilderna visar sig till och med helt sakna anknytning till vad
artikeln handlar om. Båda fallen är bilder av internationella kändiskvinnor. Den ena artikeln
av denna typ visar en poserande Nicole Richie, men texten behandlar bara generellt temat
magerhetsideal bland unga tjejer och citerar ett diskussionsforum om detta. Den andra handlar
om att välgörenhet kan göra en lycklig, och detta illustreras med hjälp av en bild på ett
framgångsrikt kändispar; filmskådespelerskan Angelina Jolie och hennes man Brad Pitt, utan
att dessa nämns med ett enda ord i texten.

Vidare kan några konstateranden göras om vilken typ av situation bilderna avspeglar, i
avseendet om det handlar om en iscensatt situation eller exempelvis en bild tagen av
paparazzi. 14 av de 40 bilderna kan sägas vara till synes ”naturliga bilder”, tagna då kändisen
är på väg någonstans, gör någonting eller sitter någonstans utan att medvetet posera inför
kameror. Några av dessa bilder avbildar den kvinnliga kändisen tillsammans med sin manliga
partner, medan några är bilder som uteslutande kommenterar kändiskvinnans hy, kläder eller
kropp. Detta innebär dock att de resterande tjugofyra bilderna är iscensatta bilder på ett eller
annat sätt. Bland dessa kan några olika typer av iscensatta bilder identifieras. Dels
återkommer bilder från den röda mattan eller liknande tillfällen där kändisen ställer upp sig
framför fotograferna och låter sig fotograferas – ungefär hälften, det vill säga minst åtta av de
iscensatta bilderna, är av denna art. Dels förekommer ungefär lika många bilder som ger en
mer informell ton och antyder en eventuell intervjusituation eller ”personligt reportage”, men
som ändå är tydligt iscensatta bilder där objektet är fullt medvetet och även står och poserar
berett på fotografering. Det förekommer även bilder där kändiskvinnan fungerar som
klädesmodell, samt andra olika arrangerade fototillfällen. Några exempel på de två första
kategorierna syns nedan:
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5.1.2 Leendet

Förutom mängden av aktivitet i bild, och bildens samband med texten, studeras även leendet
som en del av situationen - som konstaterats ovan beror detta på de många antaganden som
kan göras om huruvida kändisen porträtteras i en poserande situation eller inte. Analysen visar
att fördelningen är mycket jämn; 18 av 40 bilder avbildar en leende kvinnlig kändis, medan
hon inte ler på 20 av bilderna. Då hon ler gör hon det däremot ofta i kamerans riktning;
antingen rakt in i kameran eller lite snett bredvid. Därutöver finns två bilder där hon ger en
liten antydan till ett leende, men inte ler helt.

           Leende rakt in i kameran                                                        Leende snett förbi kameran

Det finns heller ingen nämnvärd skillnad mellan de svenska och de internationella kändisarna
i detta avseende; de internationella kändisarna ler nästan på prick lika mycket som de svenska.
Med detta sagt kan dock konstateras att medan en antydan till sexigt öppen ”plutmun” finns
två gånger bland ”Hollywoodstjärnorna” syns inte ett enda gapskratt; något som däremot
avbildas hos två av de svenska kändiskvinnorna. Bland de 24 bilder som identifierats som
planerade bilder kan konstateras att leendet är ofta återkommande; på 14 av dessa bilder är
kändiskvinnan leende eller antyder på ett leende. Paparazzibilderna där kändisen ignorerar
eller är omedveten om kameran är de bilder där leendet saknas oftast.

5.1.3 Sammanfattning, situation

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras, att då situationen och leendet granskas bland de 40
bilderna, återfinns mycket få exempel på en situation där kändiskvinnan skulle utföra någon
form av konkret identifierbar aktivitet. Inte heller i texterna återfinns mycket konkret aktivitet
från kvinnans sida, utan det handlar mer om känslor eller spekulationer om kändisen. Det som
syns i bild kan inte heller alltid kopplas till bildtexten och rubriken – det finns fall då dessa
inte har något konkret samband. I några fall förekommer artiklar där bildobjektet inte alls
beskrivs i texten. Majoriteten av bilderna är tagna i iscensatta situationer, antingen på ”röda
mattan”-evenemang eller under intervjuliknande former. Kändiskvinnan ler på knappt hälften
av bilderna, och då hon ler gör hon det ofta in i kameran eller i kamerans riktning.  Där
leendet saknas handlar det i många fall om en såkallad ”stulen” paparazzibild – leendet är
dock vanligt på de iscensatta bilderna och gapskratt saknas helt bland de internationella
kändisbilderna.

5.2 AKTÖR

Då situationen som kändiskvinnan porträtteras i har studerats, kan följaktligen en granskning
av själva aktören vara gynnsam för att få förståelse för på vilket sätt kvinnliga kändisar
avbildas i den svenska kvällspressen. Då relationen till de andra personerna i bilden, samt till

Aftonbladet Kvinna,
27.3.2008,
http://www.aftonbladet.se/
kvinna/article2122361.ab
(30.3.2008)

Aftonbladet ”Klick!”,
30.3.2008,
http://www.aftonbladet.se/
nojesliv/klick/article21524
09.ab (30.3.2008)

Aftonbladet ”Klick!”,
30.3.2008,
http://www.aftonbladet.se/
nojesliv/klick/article21524
07.ab (30.3.2008)



39

kameran, kan säga en hel del om de roller kändiskvinnan tilldelas, är det meningsfullt att först
notera ifall personen avbildas ensam eller tillsammans med andra.

Drygt hälften, närmare bestämt 21 av de 40 bilderna avbildar en kvinna som står ensam i bild.
På 15 av bilderna står kvinnan tillsammans med en person, och i endast fyra av de 40 fallen
finns det mer än två personer på bilden. Av de 15 bilderna där kvinnan står som en del av ett
par är den andra personen i tolv av fallen en man. Kändiskvinnan porträtteras alltså
övervägande ofta antingen ensam i bild, eller som ett par tillsammans med en person av
manlig kön.

5.2.1 Blicken

Antalet bilder där den kvinnliga kändisen riktar sin blick rakt in i kameran är aningen lägre än
bilderna där hon vänder blicken åt annat håll. På de sammanlagt 40 studerade bilderna är
kvinnans blick mötande i 16 av fallen och icke-mötande i 24. Uppdelningen är jämnare bland
de svenska kändisarna; där är det nio som tittar rakt in i kameran medan elva tittar åt annat
håll. En icke-mötande blick är vanligast bland de internationella stjärnorna; 13 icke-mötande
respektive sju mötande blickar återfinns i bildmaterialet. På de flesta av de 40 bilderna är
dock ansiktet riktat helt mot kameran; det är endast på tio bilder man kan säga att bilden är
helt eller halvt i profil. Den kvinnliga kändisen riktar alltså sin blick rakt mot läsaren i 16 av
fallen. Riktar hon då sin blick på någon annan på resten av bilderna? I tre av fallen tittar hon
på en annan person i bilden – i alla tre fallen på en man. På en av de 40 bilderna – som visar
en kvinna från midjan uppåt, naken, riktar hon blicken neråt mot sig själv, som om hon skulle
betrakta sin egen kropp. På en annan riktas hennes blick neråt på något odefinierat utanför
bilden. 19 av de 40 bilderna visar dock en kvinnlig kändis som tittar antingen lite snett förbi
kameran, eller bortåt mot något utanför bilden. Då de avbildade personernas uppmärksamhet
studeras enligt indelningen i ömsesidig, skild, objektorienterad eller halvt ömsesidig, kan
några iakttaganden göras. Av de tolv bilder där den kvinnliga kändisen avbildas tillsammans
med en man är deras uppmärksamhet i ett av fallen riktad mot varandra (ömsesidig), i fyra fall
riktad åt olika håll (skild), i fyra fall tittar båda åt samma håll (objektorienterad), och slutligen
i tre av fallen betraktar den ena personen den andra, medan den andra tittar åt annat håll (halvt
ömsesidig). Av de tre sista fallen är det i två fall mannen som tittar på kvinnan medan hon
tittar åt annat håll, medan det i ett av de tre fallen är kvinnan som betraktar mannen. En
intressant observation återstår dock: om man granskar samtliga bilder som avbildar mer än en
person och där endast en av dessa tittar rakt in i kameran, är det i alla fall utom ett den
kvinnliga kändisen som intar denna position. Medan hon tittar rakt in i kameran tittar den
andra personen/personerna i vissa fall åt ett annat håll, men även ofta på henne. Nedan två
exempel som kan illustrera detta:
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5.2.2 Närhet och distans

Vidare delades bilderna in enligt närheten respektive distansen till bildobjektet. De vanligaste
perspektiven bland de 40 bilderna är övervägande medel- och närdistansporträttering, och de
senare är allra flest. Nästan hälften, det vill säga 18 av bilderna på kändiskvinnorna är
närbilder, där huvud och skuldror står i fokus. 13 av bilderna är tagna på medeldistans, där
kändiskvinnan och miljön kring henne upptar ungefär lika mycket plats. Slutligen är sex av
bilderna extrema närbilder medan tre bilder är tagna på långdistans.

         Närbild (18 av 40)                                              Medeldistans (13 av 40)

          Långdistansbild (3 av 40)                                 Extrem närbild (6 av 40)

Gällande de olika distanserna kan konstateras att tio av de 13 bilderna som är tagna på
medeldistans uppvisar tydlig fokus på den kvinnliga kroppen - oftast tar en helbild av kroppen
upp hela bildytan, eller åtminstone från knäna uppåt. Några av dessa avbildar kvinnliga
kändisar då de är mycket lättklädda, bland annat topless på stranden, eller som
underklädesmodell. Några andra är arrangerade helfigurbilder där kändisen poserar på något
som liknar en catwalk. Gällande dessa bilder kan konstateras att bildtexten eller rubriken
upprepat kommenterar antingen kändisens kläder eller kropp. Bland annat diskuteras
popartistens ”makalösa” nya, vältränade kropp. Antalet personer på bilden är dock inte
avgörande; medeldistans förekommer lika ofta för bilderna där kändiskvinnan poserar ensam
som för dem där hon har sällskap av ytterligare en eller flera personer. Det finns inte heller
någon tydlig skillnad mellan bilderna i fråga om leende eller icke-leende.

Närdistansbilderna uppvisar åtta gånger kändiskvinnan ensam i bild, åtta gånger i sällskap av
en man, en gång i sällskap av flera män, och en gång tillsammans med en kvinna.152

Fördelningen kan alltså anses vara rätt jämn. Däremot syns en skillnad i frekvensen av
leenden bland närbilderna; elva (12 om även en antydan till leende räknas med) av de 18
bilderna visar en leende kvinna.

De extrema närbilderna avbildar uteslutande kvinnor som avbildas ensamma i bild, och
förutom två paparazzibilder, där bildtexten kommenterar stjärnans dåliga hy, är de fyra

                                                  
152 Kvinnan hon avbildas med är hennes likaså kända syster.
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resterande bilderna planerade porträttbilder. Två av bilderna, båda på svenska kändiskvinnor,
liknar varandra väldigt mycket och ger en känsla av intervjusituation som tangerades ovan i
samband med identifieringen av olika slags iscensatta fotosituationer. Se nedan:

Långdistansbilderna uppvisar inga större likheter sinsemellan förutom att ingen av dem är
iscensatta, utan de är alla tre bilder som tagits medan kändiskvinnan gör något annat än
poserar: hon sjunger, går ute på en gata, och hon går ut genom en ytterdörr. Vidare är ingen av
bilderna ensamporträtt.

I en jämförelse mellan de svenska kändisarna och de internationella, kan konstateras att
fördelningen är relativt likvärdig; det finns ungefär lika många bilder tagna på när- och
medeldistans i varje kategori. Tidningsspecifika skillnader finns dock; medan de flesta bilder i
Aftonbladet är tagna på medeldistans är övervägande flest bilder i Expressens utbud närbilder
eller extrema närbilder.

5.2.3 Roller

Ovan har blicken i de olika bilderna studerats. Blicken kan som konstaterat ge indikationer
om vilken position kändiskvinnan intar i bilden – i alla fall huruvida hon tilldelas en biroll, en
huvudroll eller om bilden kan sägas ange ett jämlikt förhållande i porträtteringen. I de 21 fall
där hon står ensam på bilden intar hon följaktligen huvudrollen. Av de resterande 19 fallen,
där hon avbildas tillsammans med en eller flera andra personer, uppvisar fem bilder en
position där kändiskvinnan kan sägas inta huvudrollen i bilden. Detta konstaterande är möjligt
att göra genom att se på de andra personernas blickar, kombinerat med deras positionering i
bilden. På en av bilderna i fråga, där kändisen uppträder sjungande på en scen, tilldelas hon en
huvudroll då alla andras blickar är riktade mot henne. I ett annat fall avbildas kvinnan medan
hon talar (hon gör även en till synes upprörd gest med handen) och mannen bredvid henne
iakttar henne. Detta gör likaså henne till en huvudperson i bilden. På två andra bilder står den
kvinnliga kändisen framför den andra personen i bilden; i ena fallet skymmer hon nästan sin
danspartner, och i det andra fallet står hon framför mannen på bilden samtidigt som hon tittar
rakt in i kameran – dessutom är hon gravid och tar således även större fokus i bilden. I ett
sista fall är den andra personen i bilden endast en biperson eftersom denna finns i utkanten av
bilden och endast följer stjärnan då hon går ut genom en dörr. På tre av bilderna kan rollerna
tolkas som helt jämlika mellan personerna i bilden, då båda personer står bredvid varandra
och riktar blicken åt samma håll. I två fall tilldelas vidare kändiskvinnan en slags biroll; hon
porträtteras till synes likvärdigt som mannen, men hennes blick följer samma riktning som
hans och hon står även lite bakom honom (se nedan), eller går aningen efter honom.
Sammanfattningsvis kan konstateras att, bortsett från de bilder där kändiskvinnan avbildas
ensam, är fördelningen mellan bilderna där hon får en framträdande roll och bilderna där hon
framstår som jämlik eller innehavande en mindre roll i bilden rätt så jämn. Det finns inga
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tydliga tendenser som visar att en porträttering där hon intar en mindre roll än den hon
avbildas tillsammans med skulle vara övervägande, eller vice versa.

 Jämlik                               Huvudroll                                              Biroll

5.2.4 Sammanfattning, aktör

Den kvinnliga kändisen porträtteras övervägande ofta antingen ensam på bild eller
tillsammans med en man. Hon blickar bortåt från eller snett bredvid kameran vid aningen fler
tillfällen än hon blickar tillbaka rakt in i kameran. Personernas uppmärksamhet verkar vara
likvärdigt fördelad i de bilder där hon porträtteras med en annan person, men hon är däremot
den som ofta tittar in i kameran när den manliga personen tittar på henne eller någon
annanstans. De flesta av bilderna är tagna på ett nära avstånd, och nästvanligast är ett
medeldistansperspektiv. Närbilderna är ofta porträttbilder och kvinnan ler ofta i dessa. I
medeldistansbilderna kan en fokus på den kvinnliga kändisens kropp eller utseende märkas.
Genom den gjorda granskningen av blickarna, kan konstateras att ingenting tyder dock på att
kvinnan i de bilder där flera personer finns med, skulle tilldelas huvudrollen oftare än de
andra i bilden.
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6. ANALYS

Hur ter sig då porträtteringen av de kvinnliga kändisarna då den ställs i förhållande till den
teoretiska referensramen och de frågeställningar som lagts upp för denna uppsats? Vilka
härledningar kan göras från resultaten i ljuset av de infallsvinklar som fungerat som
utgångspunkt för studien? Detta kapitel problematiserar och analyserar de studerade
aspekterna enligt indelningen i situation och aktör och redogör för de tendenser som kan
identifieras gällande de sammanhang den kvinnliga kändisen avbildas i, samt vilken funktion
hon tilldelas i porträtteringen.

6.1 SITUATION

6.1.1 Aktivitet

Då bildmaterialet studerades på en rent denotativ nivå kunde tydligt konstateras att den
kvinnliga kändisen övervägande ofta avbildas i en situation då hon inte utför någon konkret
handling. Bilderna visar en kvinna som i flertalet av fallen intar en slags poserande position -
ensam eller tillsammans med en annan person - och även när bilden betraktas i sitt textuella
sammanhang kan konstateras att en tydlig aktivitet saknas i de flesta fallen. Istället ligger
fokus på hennes känslor och förhållanden, eller på hennes kläder eller kropp. De studerade
bildmaterialet uppvisar alltså likheter med den klassiska framställningen av kvinnor i
medieutbudet; kvinnor-sex-passivitet, som nämns bland annat av feministforskaren Maria
Jacobsson.153 De avbildade kändiskvinnorna verkar följa tendenserna som hon menar
traditionellt sett präglat porträtteringen av kvinnor genom tiderna: ”Genom historien har
kvinnor av tradition fått representera kropp och känslor medan män fått står för hjärna och
intellekt.”154

Då bilderna ställdes i förhållande till den omgivande texten kunde vidare konstateras att det
förekommer exempel på att text och bild inte alls talar om samma situation; fotografiet
avbildar en poserande kändiskvinna som ett slags modellexemplar av något fenomen. Det har
konstaterats att den smala, för kamerorna poserande kändiskvinnan får representera ett
omdebatterat magerhetsideal; hon utför ingen aktivitet på bilden men hon får representera en
smal kropp. På en annan bild poserar kändiskvinnan tillsammans med sin framgångsrike
skådespelarman och får representera hur ett lyckligt par ser ut, i en artikel om välgörenhet
med rubriken ”Pengar gör dig lycklig – om du ger bort dem”155. En frånvaro av aktivitet i
bilden, kombinerat med en text på ett visst allmänt diskussionstema gör att den kvinnliga
kändisen får fungera som en slags etikett som får representera olika fenomen – i dessa fall
magerhetsideal (det vill säga fokus på kroppen) och enda delen av ett lyckligt, välställt par.
Även detta är en indikation på att kvinnor, och kvinnliga kändisar ofta presenteras i
situationer som kretsar kring, eller anknyts till utseende och förhållanden.156 Hesmondhalgh
och Evans menar att en utseendefixerad porträttering är typisk gällande kvinnliga kändisar: ”It
is an indication of the continuing force of an ideology that holds women as embodied, that is
                                                  
153 Jacobson, Maria: Allt är möjligt - en handbok i mediekritik, tredje upplagan, Allt är möjligt, Göteborg,
Sveriges Tidskriftsverkstäder, Malmö, 2004, s.24
154 Ibid, s.9
155 Bilden på Brad Pitt och den gravida Angelina Jolie från Aftonbladet ”Klick!”, 30.3.2008,
http://www.aftonbladet.se/nojesliv/klick/article2154437.ab (30.3.2008), se kapitel 5.1.1 Aktivitet.
156 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.67
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determined by their physical being, far more than is the case for men.”157 Detta kommer att
diskuteras ytterligare nedan i de resonemang som förs angående rollen eller rollerna kvinnan
tilldelas - eller intar - i porträtteringen.

Studien av situationen som den kvinnliga kändisen avbildas i mynnar även ut i konstaterandet
att majoriteten av bilderna uppvisar en så kallad iscensatt situation, där bildobjektet är fullt
medvetet om kameran och i en ansenlig del av fallen till och med poserar för kamerorna under
väldigt arrangerade former. Dessa ”röda mattan”-bilder som Daniel Boorstin kallade ”pseudo-
events” är typiska för kvinnliga kändisar – hela situationen är skapad enbart för att ta bilder av
kändisen som poserar framför kamerorna i samband med exempelvis marknadsföringen av en
ny film. 158 ”It is a photo opportunity pure and simple, for if there were no photographers
there would be no point, as nothing else is happening.”159 Från detta konstaterande kan raka
paralleller dras till själva fenomenet kändisskap i allmänhet, och två saker blir tydliga. För det
första kan konstateras att dessa bilder understryker att kändisen är beroende av media för att
existera: ”Celebrity by definition requires mediation”.160 För det andra blir det i dessa
sammanhang väldigt tydligt att kändisskap per se och i detta fall bilden av den kvinnliga
kändisen, helt och hållet är en konstruktion. Bilden som förmedlas av den kvinnliga kändisen
kan alltså se ut på olika sätt beroende på vilka bilder som väljs, vilka situationer hon avbildas
i, och hur hon förhåller sig till denna situation och personerna bredvid henne. Om den
kvinnliga kändisen alltså ofta porträtteras i en situation där hon inte gör något konkret utan
poserar inför kamerorna, är detta ingen tillfällighet utan ett medvetet val. Detta sagt enbart för
att påminna om den konstruerade aspekten av det kvinnliga kändisskapet i medieutbudet och
för att belysa vikten av att vara medveten om eventuella mönster i porträtteringen – inte för att
göra antaganden om hur den redaktionella bakgrunden eller de samhälleliga konventionerna
ser ut; detta är inte avsikten med denna uppsats.

De bilder som är så kallade naturliga bilder, förmodligen tagna av paparazzi, har konstaterats
uppvisa bland annat ett dominerande särdrag: i alla bilder som visar kvinnan ensam i bild,
handlar artikeln om hennes utseende. Bilden förankras med en text som kommenterar hennes
”supersmala” läderbyxor eller i ett annat fall hennes viktnedgång. Vid två tillfällen poängteras
den kvinnliga popartistens dåliga hy, och rykten om att denna är en följd av drogmissbruk
nämns. Bilderna avbildar samma artist i två olika tidningar och är ett exempel på hur dessa
”stulna” paparazzibilder fungerar som ett sätt att ge läsaren känslan av att hon eller han får ta
del av något intimt om kändisen – ”celebrities have become touchable”.161 Detta kan härledas
till tankarna om hur man med dessa bilder vill förmedla en känsla av autenticitet för att på så
sätt skapa en personlig relation till läsaren – ovan nämndes ”the higher truth of the stolen
image”.162 Dock kan även bilden i fråga, och dess anspelningar på drogmissbruk, tolkas som
ett exempel på hur en ”dålig” eller ”rebellisk” sida hos kändisen kan framhävas som en del av
hennes särdrag – skandaliserande situationer eller element är även ofta förekommande teman i
kändisporträtteringen.163 Ellis Cashmore förklarar: ”Notoriety is a resource for those who

                                                  
157 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005
158 Ibid, s.64. Originalcitatet härstammar från: Boorstin, Daniel: The Image: A Guide to Pseudo-Events in
America, Penguin, Harmondswoth, 1961, s.49
159 Ibid, s.64
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161 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006, s.252
162 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.66
163 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006, s.140-164
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crave fame.”164 Denna aspekt kommer att diskuteras ytterligare i samband med resonemangen
om kändiskvinnornas olika roller nedan.

6.1.2 Leendet

Då leendet studerades i bildmaterialet kunde konstateras att kändiskvinnan ler ungefär på
hälften av bilderna. Leendet verkar vara vanligt på de iscensatta, poserande bilderna, och i
dessa fall ler hon ofta i kamerans riktning - antingen rakt in i kameran eller lite snett bredvid.
Som konstaterats ovan anses leendet i mediebilderna av kvinnan vara ett sätt att framställa
henne som ”lättillgänglig och oproblematisk” – även detta alltså ett sätt att ge en personligt
tilltalande känsla till artikeln.165 Anja Hirdman talar om att skapa en känsla av samhörighet
mellan bildobjekt och läsare, och det faktum att de kvinnliga kändisarna ofta ler in i kameran
eller i kamerans riktning kan sägas tyda på detta.166 Det som Cynthia Carter beskriver som
grannflickans mötande, öppna och hjärtliga leende återfinns på några av bilderna, och de
förmedlar ett okomplicerat och personligt tilltal.167 Speciellt anmärkningsvärda är de två
nästan identiska bilder med dylika hjärtliga leenden som presenterades ovan i resultatkapitlet
– riktiga typexempel.168 Det faktum att leendet återkommer ofta på det bildmaterial som är
taget på nära avstånd, och där kvinnan tittar åt läsarens håll kan tolkas som ett sätt att försöka
nå ut till läsaren – något som är vanligt i dagens medieporträttering av kvinnor: ”The smile
has been established as part of a package which continues to reach out to real women and men
in an invitation to buy the paper and engage with its informal adress.”169 Kombinerat med
Anja Hirdmans antagande att den direkt mötande blicken eventuellt kan signalera att
bildobjektet är tillgängligt, och betraktaren kan “avläsa” kändisens personlighet och känslor
bidrar leendet i allra högsta grad till att förmedla ett personligt tilltal i artikeln.170 Blickens
betydelse i de studerade kvällstidningarnas porträttering av kvinnliga kändisar
problematiseras dock ytterligare nedan.

6.2 AKTÖR

6.2.1 Blicken

Ovan har konstaterats att blickar kan säga mycket om personers inbördes förhållande till
varandra, om maktförhållanden eller om funktionen kvinnan tilldelas i en bild. 171  Det har
även konstaterats att en mötande respektive en icke-mötande blick i porträtteringen av en
kvinna kan betyda fler saker, beroende på sammanhanget bilden publiceras i.172 Vilka mönster
kan då identifieras i det studerade bildmaterialet ur den svenska kvällspressens porträttering
av kvinnliga kändisar? En icke-mötande blick visade sig vara aningen vanligare hos de
kvinnliga kändisarna, med tillägget att de flesta bilder dock visade kvinnans ansikte framifrån
och blicken i många fall gick endast en aning förbi kameran. Ur detta kan härledas att den
                                                  
164 Cashmore, Ellis: Celebrity/Culture, Routledge, Abingdon/Oxon, 2006, s.144
165 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.49
166 Ibid
167 Carter, Cynthia et alii (red.): News, Gender and Power, Routledge, London, 1998, s.17-27
168 Se hur dessa leenden ser ut i det studerade materialets exempel ovan. Det handlar om närbilderna av Reese
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170 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.52
171 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994, s.87
172 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.52
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icke-mötande blicken kunde tolkas som av voyeurismisk art, det vill säga att bildobjektet är
medvetet om att denna blir fotograferad men att blicken vänds aningen bortåt för att ”inte
störa betraktandet av hennes kropp”.173 Den icke-mötande blicken skulle dock även kunna
tolkas som att personen i fråga är upptagen och ignorerar fotografens arbete 174, men detta
argument försvagas en aning av det faktum att väldigt många av de bilder som återfinns i det
studerade materialet är iscensatta bilder och till och med så kallade ”pseudo-events”, där den
avbildade kändiskvinnan framstår som medveten om fotografens arbete. En icke-mötande
blick kan alltså tolkas som ett slags medvetenhet från hennes sida, men detta är inte självklart.
Valet att inte titta rakt in i kameran är i alla fallen kanske inte avsiktligt, utan kan tolkas som
att bildobjektet är för upptaget för att ge fotografen sin uppmärksamhet. Detta fenomen är
enligt Liesbet van Zoonen något som normalt sett tillskrivs mannen och som skulle vara ett
tecken på spiritualitet och ointresse gentemot betraktaren. Van Zoonen påpekar dock i samma
andetag att kvinnor traditionellt sett vänder bort blicken en aning från kameran i ödmjukhet,
blyghet eller underkastelse för männens blickar. 175 Denna senare ståndpunkt verkar ha störst
relevans i detta sammanhang, då en stor del av de icke-mötande blickarna i det studerade
materialet konstaterats vara endast en aning bortvända från kameran: kvinnan låter sig
betraktas, hennes kropp och ansikte är vänt mot kameran, endast blicken viker undan.

Vilka slutsatser kan då dras om de fall där den kvinnliga kändisens blick är mötande, det vill
säga då hon riktar sin blick rakt in i kameran och således även möter den imaginära läsarens
blick? I de 16 fall där hon blickar tillbaka in i kameran är kvinnan likafullt medveten om att
hon blir betraktad; hon erkänner betraktaren och ”ger sitt medgivande till att bli betraktad”.176

Detta indikerar, precis som konstaterats ovan angående den kvinnliga kändisens leende, att
hon är tillgänglig och öppen, på ett personligt eller intimt plan – hon tillåter läsaren att
”utforska hennes ögon, själens fönster för känslor, personlighet och karaktär”.177 Ur detta kan
följaktligen härledas att de gånger kvinnan i det studerade materialet uppvisar en mötande
blick, samt även i de övervägande många fall då hennes ansikte syns helt och blicken avviker
endast en aning, associeras kändiskvinnan genom bildmaterialet med känslor och utseende,
snarare än med konkret aktivitet eller åsikter. Detta kan även associeras med bland annat
Lutz’ och Collins’ resonemang om att den som gör sig tillgänglig genom att titta rakt in i
kameran tillhör ett ”lägre kulturellt skikt” och tilldelas lägre status än den som väljer att vända
sig bort från kameran.178

Vidare kan de bilder där kvinnan figurerar tillsammans med en eller flera personer diskuteras.
Ovan har konstaterats att det traditionellt sett oftast är mannen i bilden som intar betraktarens
roll, medan kvinnan blir betraktad.179 Är detta även fallet i den svenska kvällspressens
porträttering av svenska och internationella kvinnliga kändisar? Det visar sig att detta kanske
inte uteslutande är fallet; i de tre fall där kvinnan betraktar någon som syns i bild är denna
någon en man. Kändiskvinnan intar alltså även hon en betraktande position ibland – men detta
kan dock framför allt bero på att hon i en övervägande majoritet av fallen porträtteras just
tillsammans med en man. Det kan nämligen konstateras att det i det studerade bildmaterialet
finns minst lika många exempel på att mannen betraktar kvinnan. När fotografierna som
avbildar ett par (en man och en kvinna) granskades enligt indelningen av uppmärksamhet i
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bilden, återfanns som konstaterat fyra bilder där uppmärksamheten var objektorienterad (båda
tittar åt samma håll) och tre bilder där den var halvt ömsesidig (ena personen betraktar den
andra, medan den andra tittar åt annat håll). I det senare fallet var det mannen som oftare
betraktade kvinnan än tvärtom. Dessa bilder var dessutom övervägande iscensatta bilder.
Utifrån detta kan alltså konstateras att kvinnan oftare blir betraktad än betraktar, eller att hon
följer mannens blick. De bilder där uppmärksamheten var helt skild handlade det i alla utom
ett av fallen om paparazzibilder där personerna var omedvetna om kameran.

Slutligen gjordes dessutom en ytterst intressant observation då de bilder granskades där endast
en av personerna i bilden tittar rakt in i kameran, medan de andra riktar sin uppmärksamhet
annanstans. I alla utom ett av dessa fall var nämligen kvinnan just den person som tittade in i
kameran. Personerna porträtteras som ett par, och medan hon tittar mot kameran tittar han på
henne (i ett fall även åt annat håll). Att det är just kvinnan som riktar sig mot kameran
illustrerar en kombination av de två klassiska positionerna kvinnan har konstaterats tilldelas i
mediebilderna: betraktad (mannen tittar på henne) och tillgänglig, medveten om att hon är
betraktad (tittar in i kameran).180

På bilden nedan syns en bild på en kvinnlig kändis som ligger öppen för betraktande blickar
samtidigt som hon till synes även betraktar sig själv. Hon intar alltså en självbetraktande
position samtidigt som hon låter sig betraktas av andra. Detta kan sägas vara en tydlig
illustration av de tankar om kvinnans roll som föremål för betraktelse som John Berger
uttrycker i sitt välkända citat:

”Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines
not only most relations between men and women but also the relation of women
to themselves. The surveyor of woman in herself is male: the surveyed female.
Thus she turns herself into an object – and most particularly an object of vision: a
sight.”181

6.2.2 Närhet och distans

Tidigare har konstaterats att fotografier tagna på medeldistans, då person och miljö upptar
ungefär lika mycket plats i bilden, varit det vanligaste avståndet inom den svenska
pressfotografin genom tiderna. Närbilder som porträttanvändning har visat sig vara den näst
vanligaste formen.182 Hur ser då detta förhållande ut i den svenska kvällspressens porträttering
av kvinnliga kändisar anno 2008, och vilka slutsatser kan dras ur detta? Det visar sig inte helt
motsvara denna spridning. I det studerade bildmaterialet konstaterades ju majoriteten av
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bilderna vara närbilder, medan medeldistansen kom på en andraplats - långdistansbilderna var
däremot väldigt få.

Det stora antalet närbilder kan relateras till en eftersträvan av ett personligt tilltal till läsaren;
och särskilt i de fall där närbilden ställs i kombination med ett leende kan den indikera vad
Hirdman kallar ”ett kompanjonskap mellan betraktare och subjekt”.183 Denna eftersträvan av
ett personligt tilltal visar sig vara mycket relevant i det studerade bildmaterialet, då
majoriteten av närbilderna visade sig porträttera en leende kvinna, oftast ensam eller
tillsammans med en man. Ett anmärkningsvärt antal av närbilderna där kvinnan figurerade
ensam i bild uppvisade en hjärtligt leende kvinnlig kändis och understryker följaktligen det
personliga tilltalet till läsaren man eftersträvar genom att porträttera kvinnan på detta sätt.
Närbilden sägs även traditionellt sett ofta illustrera känslor eller reaktioner – något som
däremot inte är tydligt synligt i detta bildmaterial. Förvisso är kvinnan i flertalet av fallen
leende, vilket ju kan sägas illustrera ett visst känslotillstånd, men leendet är sällan ett skratt
utan snarare ett snällt, men ganska kontrollerat, poserande leende. På de andra närbilderna
uppvisar den kvinnliga kändisen en tydlig känsla eller reaktion endast i två fall, där hon
kysser sin partner respektive gestikulerar som om hon vore inne i en diskussion. Detta kan
igen tyda på att kvinnan intar en slags poserande position, där hon skall nå ut och tilltala
läsaren på ett personligt sätt, men hon porträtteras i bilderna sällan som någon som uttrycker
en stark åsikt eller liknande. Vidare kan konstateras att närbilderna där kvinnan poserar ensam
i bild påminner väldigt mycket om varandra, och den tydliga avsaknaden av bilder tagna på
långdistans förstärker dessutom antagandet om att ett personligt tilltal eftersträvas i
kvällstidningarnas porträttering av kändiskvinnor.

Bilder tagna på medeldistans skall traditionellt sett vara en slags ”social” tilltalsform, vilket
kanske kan sägas vara giltigt även i det för denna uppsats studerade materialet. Tilltalet blir
inte alltid lika personligt som i närbilden och läsaren kan kanske luta sig tillbaka och bara
betrakta bilden. Det intressantaste resultatet av granskningen var dock att
medeldistansbilderna i ett övervägande stort antal av fallen förankrades med en bildtext som
poängterade kändiskvinnans kropp och yttre attribut eller kläder. Vilken signal kan detta
sända ut? Det mest uppenbara svaret är att fokus i medieporträtteringen av kvinnor fortfarande
till stor utsträckning ligger på deras utseende. Helfigurporträtteringen som dominerar
medeldistansfotografierna i det studerade materialet tillåter betraktaren att granska hela
kvinnans kropp utan att komma lika personligt nära som en närbild. Perspektivet kan dock
tyckas bli väldigt utelämnande för kvinnans del i de fall där hon avbildas mycket lättklädd
eller till och med topless. I detta fall sänds mer intima signaler ut än det sociala, mer
distanserade tilltalet en medeldistanbild traditionellt sett sägs göra inom exempelvis
nyhetsjournalistiken. Spektrat faller någonstans mellan detta distanserade tilltal och det intima
tilltal en helfigurbild skapar i exempelvis en herrtidning.184 Av detta konstaterande kan även
paralleller dras till de resonemang som förts angående blickens betydelse i porträtteringen av
de kvinnliga kändisarna – i stor utsträckning blir kvinnan ett föremål som betraktas, och
Bergers ord från 1972 gör sig återigen påminda: ”She turns herself into an object – and most
particularly an object of vision: a sight.”185

                                                  
183 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.48-49
184 Ibid, s.48
185 Berger, John: Ways of seeing, Penguin, Harmondsworth, 1972, s. 47. Citerad i bland annat Thornham, Sue:
Women, Feminism and Media, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007, s. 41



49

6.2.3 Roller

Då resonemangen som presenterats i analysen angående de olika bildelementen aktivitet,
leenden, blickar och distans sammanfattas, blir det tydligt att vissa mönster kan identifieras i
porträtteringen av de kvinnliga kändisarna. I stora drag har konstaterats att några aspekter
angående hur kvinnorna avbildas blir särskilt tydliga – inaktivitet, lättillgänglighet, personligt
tilltal och kropp eller utseende, samt ett föremål för betraktelse. Inom feministisk
medieforskning är just denna ensidighet i porträtteringen av kvinnor ett tecken på att bilden av
kvinnan förenklas och reduceras till stereotyper.186 Sättet de kvinnliga kändisarna avbildas på
i den svenska kvällspressen är väldigt likartat och uppvisar egentligen endast få avvikelser
från det allmänna mönstret; nästan till den grad att markant olika kvinnoroller blir svåra att
identifiera. Feministen och mediekritikern Maria Jacobson förklarar att människoskildringar
ofta är stereotypa och att individuella särdrag och åsikter kan hamna i skymundan: ”När det
gäller män och kvinnor framhävs attribut och egenskaper som förknippas med könet, snarare
än personen.”187 Kändiskvinnan i det studerade materialet verkar i stor utsträckning definieras
enligt sitt utseende, och hon avbildas som något att betrakta – antingen genom att någon i
bilden betraktar henne eller att hon medvetet bjuder in läsaren genom att titta rakt in i
kameran, eller tillåter denne betrakta henne och hennes kropp då hennes blick är aningen
bortvänd. Alla dessa aspekter är sådana som traditionellt sett har identifierats som ett sätt att
tilldela kvinnan en viss roll: passiv och lättillgänglig. Ställd i ljuset av den definition som
presenterats för att förklara ordet stereotyp i denna uppsats kan genom den gjorda analysen
konstateras att porträtteringen av kändiskvinnorna verkar vara föremål för en stereotypisering:
”En förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som
tillhör en viss grupp.”188

Vilken av de ovan diskuterade stereotyperna kunde då kopplas till resultaten? Uppvisar
porträtteringen av de kvinnliga kändisarna någon likhet med de tre traditionella stereotyperna
presenterade av bland annat van Zoonen, eller eventuellt med någon av de  ”moderniserade”
huvudstereotyperna och dess halvsystrar som Maria Jacobsson och gruppen ”Allt är möjligt”
presenterar?189 Det är svårt att säga att den avbildade kvinnorollen är helt entydigt lik någon
av reklamstereotyperna presenterade av van Zoonen, det vill säga 1) Hustru, mor och
hushållerska för män, 2) En person som försöker vara vacker för män, eller 3) Ett sexobjekt
som används för att sälja produkter till män. 190.Inget av de definierade särdragen verkar
motsvara exakt dessa stereotyper. Detta kan delvis bero på att dessa stereotyper är utformade
främst i samband med olika reklambilder, som är genomgående arrangerade bilder. Men vissa
likheter finns, och den iscensatta aspekten är ju synlig i majoriteten av kändisbilderna. De
bilder där den kvinnliga kändisen avbildas ensam i bild kan i många av fallen kopplas
samman med den andra eller tredje av van Zoonens stereotyper, det vill säga antingen en
kvinna som försöker vara vacker för män,eller ett sexobjekt som avänds för att sälja produkter
till män. Produkten som säljs är dock inte i bild, utan är kanske snarare själva tidningen. Där
stämmer inte heller denna stereotyp helt, ty kvällstidningen säljes ju inte enbart till män, utan
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internetsidorna besöks av ungefär lika många kvinnor som män.191 Kändiskvinnan är alltså i
slutändan ett objekt som betraktas av både kvinnor och män. I själva bilden är dock mannen
övervägande oftast den främsta betraktaren. En kort titt på Maria Jacobssons förslag på
moderniserade stereotyper visar att vissa av bilderna av kändiskvinnorna uppvisar likheter
med Kärleksgudinnan och hennes underkatergorier. Maria Jacobsson skriver om
underkategorin av kärleksgudinnan som hon kallar Horan och som frestar betraktaren med sin
kropp: ”En trend är att unga kvinnor vågar visa upp sig som sexobjekt i medierna.” Paralleller
kan dras till flertalet bilder där kändiskvinnans kropp står i fokus och hon låter sig
betraktas.192Som kuriosa ka dock nämnas att Jacobssons mer moderna version av
Kärleksgudinnan, det vill säga Midriffen kan sägas vara den stereotypen som bäst beskriver
den lättillgängliga, utelämnande och kroppsfokuserade bilden som kunnat identifieras av
kvinnliga kändisar idag: ”Midriffen lever under den sexuella klichén ’jag är ett sexobjekt, och
det är jag stolt över’”.193

De analyserade bilderna och de identifierade mönstren behöver dock inte nödvändigtvis
klämmas in i just dessa former; som konstaterats ovan bygger de traditionella
könsstereotyperna till stor utsträckning på reklambilder och kan kanske inte appliceras på
bilder av kändiskvinnor. Dock kan konstateras att de uppvisar en klar generell
stereotypisering. Kändiskvinnan presenteras i situationer där hon tilldelas en ofta passiv roll
jämfört med personen hon avbildas tillsammans med, och hon presenteras uteslutande i
heterosexuella konstellationer (det konstaterades ovan at hon antingen porträtteras individuellt
eller tillsammans med en man) och verkar lättillgänglig och ofta nöjd. Den kvinnliga kändisen
intar en poserande roll och fungerar som något man betraktar. I två av bilderna där detta blir
speciellt tydligt, blickar kvinnan in i kameran medan mannen tittar på henne: hon konstateras
vara samtidigt tillgänglig och betraktad, hela tiden medveten om att hon intar denna funktion
där hon är ett föremål för betraktelse.194 Myntet har dock två sidor – det faktum att det är
kändisar som avbildas, inte gemene kvinna, väcker frågan om huruvida kvinnan tilldelas en
stereotyp roll, eller om hon aktivt intar denna roll. Det är inte att förglömma att det handlar
om yrkesutövande personer som behöver media för att överhuvudtaget existera som offentliga
personer. Tankarna förs tillbaka till Daniel Boorstijns pseudo-events och det faktum att
kändiskvinnan är en ”medierad persona”195
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gäller urvalet under den studerade tidsrymden och att dessa stereotyper enligt författarens allmänna
observationer är förekommande i dagens mediebilder av kvinnliga kändisar.
193 Jacobson, Maria: Allt är möjligt - en handbok i mediekritik, tredje upplagan, Allt är möjligt, Göteborg,
Sveriges Tidskriftsverkstäder, Malmö, 2004, s.28
194 Se ovan, i analysen av blickar i kapitlet 6.2.1, på sidorna 47-49 i denna uppsats
195 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.65
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7. DISKUSSION

Kvällstidningarna och deras nätversioner läses varje vecka av flera miljoner män och kvinnor
i Sverige. Sättet på vilket kvinnor avbildas i dessa tidningar är därför inte ointressant. I denna
porträttering förmedlas en kvinnobild till läsaren genom bild och text, och då det rör sig om
kvällspressen är framför allt bildandelen speciellt stor. En mycket stor del av bilderna som
syns på dessa portaler är bilder av svenska och internationella kändisar, och till och med egna
avdelningar på hemsidan är ägnade enbart åt artiklar om och bilder på dessa personer. Hur
dessa presenteras, och framför allt hur kvinnliga kändisar presenteras för läsaren, är intressant
då man minns att kändisar är rena mediefenomen, vars image kan sägas bero helt på hur de
framställs i medieutbudet.196 En kvinnobild kan alltså sägas konstrueras i och med detta. Ur
dessa konstateranden föddes syftet med, och de huvudsakliga frågeställningarna för den här
uppsatsen, det vill säga att se på sättet kvinnliga kändisar porträtteras i den svenska
kvällspressen – i vilka situationer de avbildas, vilka roller de tilldelas, och ifall en
stereotypisering kunde märkas i sättet man valt att presentera den kvinnliga kändisen på dessa
hemsidor.

De antaganden och resonemang som diskuteras härnäst görs utifrån uppsatsens
frågeställningar, den teoretiska basen och de resultat som gjorts i analysen av det studerade
bildmaterialet. I detta skede kan en påminnelse om uppsatsen grundläggande frågeställningar
vara på sin plats:

• Hur porträtteras kvinnliga kändisar i den svenska kvällspressens bildmaterial?
• I vilka situationer avbildas den kvinnliga kändisen?
• Vilken roll tilldelas den kvinnliga kändisen?

• Förekommer en stereotypisering i bilderna?
• Gör sig traditionella kvinnostereotyper gällande?

David Hesmondhalgh och Jessica Evans menar att mycket av det som skrivs om kändisar
kretsar kring huvudteman som utseende, sex och skandaler. De nämner även att
porträtteringen ofta tangerar förhållanden, konsumtion och fritid.197 Den kvinnliga kändisen
porträtteras enligt de resultat som nåtts i denna uppsats ofta i situationer som bygger på
utseende eller kropp, och hon är i många fall del av en heteronormativ konstellation. I själva
situationen verkar hon ofta vara helt inaktiv; hon intar en poserande position och få av
bilderna avspeglar någon aktivitet överhuvudtaget från hennes sida. Majoriteten av bilderna är
iscensatta och hon poserar antingen ensam eller tillsammans med en man på röda mattan, eller
i en porträttliknande närbild där hon ofta ler eller tittar in i kameran, men inte gör något mer.
Situationen är ofta helt tom på aktivitet, och den kvinnliga kändisen definieras istället genom
sitt utseende. John Fiske menar likaså att detta inte är ovanligt i porträtteringen av kvinnor i
medieutbudet, och beskriver denna passivitet: ”[…] Ingen av dem gör någonting, de är helt
enkelt sitt utseende, och det är ett utseende som talar om passivitet, barnslighet och
undergivenhet.”198 Barnslighet är kanske inte ett adjektiv som kan tillämpas på de bilder som
studerats i denna uppsats, men däremot vittnar den totala avsaknaden av aktivitet i många av
bilderna om en passivitet, och även en slag undergivenhet till det faktum att kvinnliga
kändisar är föremål för betraktelse och definieras enligt utseendet eller leendet, inte enligt det
de gör eller det yrke de utövar.

                                                  
196 Hesmondhalgh, David och Evans, Jessica (red.): Understanding Media: Inside Celebrity, Open University
Press, Berkshire, 2005, s.82
197 Ibid
198 Fiske, John: Kommunikationsteorier: En introduktion, Wahlström & Widstrand, 1990, s.237
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Genom att studera blickarnas samspel på bilden, och genom att analysera bilderna enligt
avståndet dessa är tagna ifrån, kunde vidare resonemang föras gällande den roll kvinnliga
kändisar oftast tilldelas i kvällspressens porträttering. Blickarna säger mycket om dynamiken i
en bild. Forskare är oeniga om huruvida en mötande blick, ett par ögon som tittar rakt in i
kameran, anger ett jämbördigt förhållande eller om det innebär att den avbildade blir mer
utlämnad för granskande blickar.199 Då bilderna ur Aftonbladet och Expressen studerades
noterades dock att kändiskvinnan ofta tittade in i kameran på ett sätt som verkade låta läsaren
”komma in” och utforska henne på ett personligt sätt, hon blev tillgänglig.200 Framför allt
porträtteras dock den kvinnliga kändisen genomgående som medveten om att hon blir
betraktad, vare sig hon blickar direkt tillbaka in i kameran eller vänder blicken aningen
bredvid. Hon tilldelas ständigt den betraktades roll, inte betraktarens. En bortvänd blick
kombinerad med ansiktet och kroppen vänt mot kameran tyder på en voyeurismisk position
där hon tillåter betraktelse utan att låta blicken störa 201 – precis som hon bjuder in läsaren till
att betrakta henne då hon blickar rakt in i kameran och skapar ett slags personligt tilltal.202

John Fiske beskriver några exempel på hur en kvinna i mediebilden ofta är medveten om sin
roll som ett föremål för betraktelse: ”Var och en av dem presenterar sig för kameran, bekräftar
dess närvaro och sin egen roll, vilken är att vara det som blir fotograferat.”203

I analysen av bildernas distans och närhet framgick att de närbilder där kvinnan poserar
ensam i bild påminner väldigt mycket om varandra. Detta kan kanske ses som ytterligare en
indikation på att det är kvinnan som ett kön snarare än som en individ som framhävs.204

Frågorna är många och det finns inte alltid heller direkta svar på dylika problem. Då leendet
analyserades framgick att relativt många bilder avbildade en leende kvinna, framför allt i
ensamporträtten tagna på nära avstånd. Då dessa bilder sätts in i sitt sammanhang, det vill
säga en kvällstidning och dess webbsida som besöks av ett stort antal människor – antagligen
med varierande bakgrund – blir dessa leende kvinnoporträtt en slags ingångar som tilltalar
läsaren på ett personligt plan.205 Detta är säkert inte ett omedvetet val från tidningens sida – då
läsaren känner sig personligt tilltalad vill han eller hon kanske läsa vidare.

En fascinerande aspekt är även det fenomen som uppdagades då de olika personernas blickar
sattes i relation till varandra: på upprepade ställen blickade den kvinnliga kändisen rakt in i
kameran, eller i ett fall aningen bredvid, medan mannen betraktade henne eller hade sin
uppmärksamhet helt någon annanstans.206 Vad tyder detta på? Är det kanske igen ett tecken
på att kvinnan är medveten om sin funktion som något som betraktas, och hon återigen
medvetet intar den rollen? Mannen som vänder sin uppmärksamhet annanstans medan hon
blickar in i kameran verkar signalera att han är upptagen med något viktigare och visar ett
totalt ointresse gentemot betraktaren, medan mannen som tittar på kvinnan som blickar in
kameran förstärker ytterligare kvinnans position som ett föremål för betraktelse. 207 I det
senare fallet blir betraktandet dubbelt, från två håll; hon betraktas både från mannens och från
läsarens håll.
                                                  
199 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.52
200 Ibid
201 Ibid, s.51
202 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.52
203 Fiske, John: Kommunikationsteorier: En introduktion, Wahlström & Widstrand, 1990, s.237
204 Jacobson, Maria (red.): Allt är möjligt - en handbok i mediekritik, tredje upplagan, Allt är möjligt, Göteborg,
Sveriges Tidskriftsverkstäder, Malmö, 2004, s.24
205 Hirdman, Anja: Tilltalande bilder, Atlas, Stockholm, 2002, s.52
206 Se resultatkapitlet där blickarna presenteras, 5.2.1
207 van Zoonen, Liesbet: Feminist Media Studies, SAGE, London, 1994, s.101
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Porträtteringen av kvinnliga kändisar i den svenska kvällspressen kunde på basen av denna
studie sammanfattas i några nyckelord: inaktiv, lättillgänglig, personlig tilltalan, kropp och
utseende, samt ett föremål för betraktelse. Vissa likheter mellan bilderna konstaterades vara
så tydliga att en stereotypisering av kvinnan och den kvinnliga kändisen kan sägas
förekomma. Det är dock svårt att urskilja och namnge flera olika klara stereotyper eftersom
porträtteringen i de flesta fall var så likartad och så lite aktivitet eller attribut syntes i bild.
Och det är just denna brist på aktivitet som genomsyrar materialet och blir det
kännetecknande särdraget hos den porträtterade kändiskvinnan – kvinnorollen definieras som
någon som poserar för en och som tillåter sig betraktas. Hon intar ofta medvetet denna roll i
symbios med fotograferna – kändiskvinnan poserar på röda mattan eller i en intim
intervjusituation och intar denna roll där kroppen, utseendet, leendet, och den lockande
blicken är hennes särdrag – inte det hon gör eller kan. Även då kvinnan framstår som en stark
eller framgångsrik världsstjärna, är det inte för att läsaren i bilden ser hennes talang eller
åsikter, utan för att hon i porträtteringen väljer att gå vägen där hon avbildas som den lyckade
kroppen, det lyckade leendet, det lyckade klädvalet. Paralleller kan i vissa fall, där kändisen
poserar lättklädd eller där fokus ligger på hennes kurvor, dras till Maria Jacobssons moderna
reklamstereotyp Midriffen, som lever enligt ”jag är ett sexobjekt, och det är jag stolt över”.208

Gamla stereotyper eller kanske snarare en gammal kvinnoroll gör sig dock fortfarande
gällande, då det studerade bildmaterialet uppvisar så många exempel på kändiskvinnor som
avbildas som passiva, lättillgängliga och definierade enligt deras utseende.

Dock är frågor av denna art aldrig entydiga. Ty vad händer om vi vänder på steken och ser på
det hela ur synvinkeln att de kvinnor som avbildas i det studerade materialet är kändiskvinnor,
det vill säga yrkesutövande individer som i slutändan är beroende av denna exponering för att
garantera sin framgång? Tilldelas kändiskvinnan en stereotyp könsroll, eller är detta en roll
som hon aktivt intar? Denna fråga är inte oviktig. Det är dock inte heller möjligt att finna ett
entydigt, objektivt svar på detta problem – det går inte med säkerhet att säga hur
kändiskvinnan resonerar då hon står framför kameran; detta vore spekulationer. Faktum
kvarstår bara att det är självklart att hon är medveten om hur hon bäst kan posera för att passa
in i sin roll som vacker, beundrad kändis. Dock återstår frågan om vem det är som tilldelar
den passiva, stereotypa, poserande rollen. Är det kändiskvinnan själv som intar denna
position, eller gör hon det snarare för att det är så publiken vill se henne? Dessa frågor kunde
vändas på i all oändlighet men de mynnar enligt mig ut i samma konstaterande: det vi ser i
tidningarna är ett samspel mellan den yrkesutövande kändiskvinnan, medveten om sin roll,
och tidningarnas sätt att porträttera henne. I slutändan är det vi ser i tidningarna en poserande,
tillgänglig och passiv kvinnobild – oavsett om det är tidningarnas eller kändiskvinnans
medvetna val, eller både och. Läsaren ser en stereotyp kvinnobild och frågan är huruvida hon
eller han tänker på de bakomliggande faktorerna – att allt är en konstruktion både från
tidningens och den yrkeutövande kändiskvinnans sida – eller inte. Att utreda detta är och var
dock aldrig syftet med denna uppsats, utan fokus har legat på att utreda det läsaren ser, det vill
säga hur kändiskvinnan porträtteras på bilderna och huruvida dess bilder uppvisar en
stereotypisering. Och det har konstaterats att de i allra högsta grad är ensidiga och
förljaktligen stereotypa.

                                                  
208 Jacobson, Maria: Allt är möjligt - en handbok i mediekritik, tredje upplagan, Allt är möjligt, Göteborg,
Sveriges Tidskriftsverkstäder, Malmö, 2004, s.28
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7.1 SLUTSATSER

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kvinnliga kändisar porträtteras i den
svenska kvällspressen. Uppsatsen beskriver i vilka situationer den kvinnliga kändisen
avbildas, och vilken roll hon tilldelas i kvällstidningarnas bildmaterial. Vidare har även
diskuterats huruvida en stereotypisering förekommer i den medierade bilden av den kvinnliga
kändisen. En semiotisk bildanalys med fokus på situation och aktör beskrev på vilka sätt den
iakttagna aktiviteten i bild, blickar, leenden och avståndet från vilket fotografiet är taget
konstruerar en bild av den kvinnliga kändisen. Dessa element definierar tillsammans den roll
hon tilldelas.

Det kunde konstateras att den kvinnliga kändisen sällan utför någon aktivitet i bild, hon intar
en passiv, poserande position, och att hon porträtteras som ett föremål för betraktelse. Hon är
dessutom medveten om denna funktion. Fokus på utseende och kropp är stor, vilket ytterligare
bidrar till en objektifiering av kvinnan som något att se på. Hon porträtteras dessutom
övervägande i heteronormativa konstellationer. Det kunde slutligen konstateras att en
stereotypisering förekommer i porträtteringen av den kvinnliga kändisen; hon avbildas som en
kvinna som kan sammanfattas i några könsbundna särdrag: inaktiv, lättillgänglig, personlig
tilltalan, kropp och utseende, samt ett föremål för betraktelse. Då den avbildade kvinnorollen
ställs i jämförelse med Maria Jacobssons utformade stereotyper kan vissa fall identifieras där
dessa stämmer överens på vissa fronter, bland annat med Kärleksgudinnan som frestar med
sin kropp, men det konstaterades dock rent generellt vara problematiskt att jämföra bilderna
med stereotyperna som framför allt syns i reklamsammanhang.209 Slutsatsen av studien är att
den kvinnliga kändisen i den svenska kvällspressen framför allt tilldelas – och kanske även
intar - en ensidig kvinnoroll som kan beskrivas med hjälp av de ovan nämnda nyckelorden,
och att den traditionella indelningen i kvinnor-sex-passivitet fortfarande verkar göra sig
gällande.210

7.2 VIDARE FORSKNING

Denna uppsats har koncentrerat sig helt på studien av själva medietexten, det vill säga hur
meddelandet i form av bild med bildtext ser ut som förmedlas till läsarna. Resonemang har
förts kring den kvinnoroll som porträtteras i kvällspressens bilder av kvinnliga kändisar –
såväl svenska som internationella. Studiens omfång och tidsutrymme begränsar forskningen
såtillvida att ingen analys av textens bakomliggande faktorer, det vill säga redaktionella
aspekter så som könsfördelningen bland tidningens medarbetare och så vidare har kunnat
göras. Inte heller de eventuella effekter en ensidig och konventionell porträttering av de
kvinnliga kändisarna kan ha på läsarna har diskuterats. Som antytts ovan i diskussionen vore
dock framför allt det senare problemet ett oerhört intressant spår att uppfölja. Det vore
spännande att se hur den kvinnliga och den manliga läsaren ställer sig till de bilder av kvinnan
som finns i kvällstidningarnas kändisspalter idag, och till vilken grad de påverkas av denna
porträttering. Påverkas exempelvis unga tjejer av den utseendefixering som är synlig i
materialet, och den passiva framtoning den kvinnliga kändisen tilldelas? Påverkas unga killar
av bilden av kvinnan som något som är framför allt ett föremål för betraktelse, och som är
lättillgänglig och vacker? Om de konsekvenser som en ensidig porträttering av kvinnor

                                                  
209 Jacobson, Maria: Allt är möjligt - en handbok i mediekritik, tredje upplagan, Allt är möjligt, Göteborg,
Sveriges Tidskriftsverkstäder, Malmö, 2004, s.26-32
210 Ibid, s.24
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studeras kunde dessa frågor kanske besvaras, och man kunde möjligen se ifall läsarna är
aktiva i sin tolkning och ser bilderna av de kvinnliga kändisarna som den mediala
konstruktion de är, eller om de kan känna någon egen prestationsångest på grund av den stora
fokuseringen på exempelvis utseende och kropp som identifierats. Påverkas unga tjejer att
anamma rollen som ett föremål för betraktelse eller ser de mediebilderna som ett slags
harmlöst tidsfördriv, som enbart avslappnande underhållning och kan skilja på verklighet och
konstruerade kändisporträtt? Personligen tror och hoppas jag att läsarna inte är passiva
mottagare som helt sväljer dess ”glansbilder” som syns i tidningarna. Jag tror mer på ett
synsätt som ser de kvinnliga läsarna som ”aktiva tolkare eller förhandlare av innehållet”, inte
som passiva mottagare som urskiljningslöst tror att kvinnan förväntas vara precis som den
kvinnliga kändisen på kvällstidningens bilder.211 Dock tror jag att inget kan sägas vara
definitivt i detta avseende; jag tror att särskilt unga tjejer till viss mån kan känna sig
påverkade eller omedvetet påverkas av bilden av den vackra, tillgängliga och poserande
kvinnan. Det vore intressant att se vilket synsätt som ligger närmare sanningen när det gäller
hur dessa mediebilder mottas och tolkas av läsarna. Detta tror jag med fördel kunde studeras
med hjälp av en fokusgruppundersökning där tjejer och killar fick reagera på och ta ställning
till liknande bildmaterial och diskutera kring dessa frågor. Slutligen kunde ett intressant
sidospår även vara att undersöka huruvida effekterna av dessa onlinebilder är annorlunda än
de bilder som publiceras i de tryckta papperstidningarna, då läsaren på en Internetsajt har
större möjlighet att vara selektiv och interaktiv på nätet än då han eller hon läser en tidning
där alla artiklar ligger färdigt utvalda på tidningssidan – på nätet kan man även välja att inte
klicka sig vidare och man kan engagera sig genom att rösta om den snyggaste kändisstilen
eller den ”hetaste” kändismamman. Även en studie som jämförde olika sorters media med
varandra vore intressant att göra, för att se i vilken utsträckning porträtteringen dikteras av
själva mediegenren. Det verkar självklart att bilder ur populärkulturella media skulle uppvisa
en annan sorts porträttering än så kallad kvalitetspress – men är detta verkligen fallet? Jag är
personligen rädd att vi kunde finna resultat som visar på liknande stereotypisering även i det
senare fallet.

                                                  
211 Kleberg, Madeleine: Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, Högskoleverket, Stockholm,
2006, s.26
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morgon- och kvällstidningarna

http://wo.uio.no
NIKK, Nordiskt Institut for Kunskap om Kön
Tvärnordiskt kunskaps- och informationscenter för köns- och
jämställdhetsforskning, finansierat av Nordiska Ministerrådet

Övriga källor

Katalogen Svensk Dagspress 2007 – Fakta om marknad och medier,
utgiven av branschorganisationen TidningsUtgivarna (www.tu.se), finns under adressen:
http://www.dagspress.se/uploaded/document/2007/4/20/Svensk_Dagspress_org_07_0.pdf
(22.3.2008).
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Bilaga 1.

Urvalet resulterade i att bilder av följande kvinnliga kändisar figurerar i materialet (varav
vissa finns med på två eller till och med tre bilder)212:

Svenska kändisar

Linda Bengtzing (Aftonbladet 30 mars)
Pia Johansson (Aftonbladet 30 mars)
Helena Bergström (Aftonbladet och Expressen 29 mars)
Tina Nordström (Aftonbladet 29 och 25 mars, och Expressen 27 mars)
Tilde Fröling (Aftonbladet 27 mars och Expressen 28 mars)
Annika Sjöö (Aftonbladet 27 mars)
Sibel (Aftonbladet 27 mars)
Marie Serneholt (Aftonbladet 19 mars)
Carolina Gynning (Aftonbladet 19 mars och Expressen 26 mars)
Marit Bergman (Expressen 30 mars)
Hannah Graaf (Expressen 30 mars)
Petra Nielsen (Expressen 29 mars)
Magdalena Graaf (Expressen 28 mars)
Carola (Expressen 27 mars)
Charlotte Perelli (Expressen 26 mars)

Internationella kändisar

Christina Aguilera (Aftonbladet 30 mars)
Reese Witherspoon (Aftonbladet 30 mars)
Sarah Michelle Gellar (Aftonbladet 30 mars)
Angelina Jolie (Aftonbladet 30 mars och Expressen 25 mars)
Kristin Davis (Aftonbladet och Expressen 30 mars)
Tyra Banks (Aftonbladet 28 mars)
Nicole Richie (Aftonbladet 28 mars)
Mary-Kate Olsen (Aftonbladet 27 mars)
Amy Winehouse (Aftonbladet och Expressen 26 mars)
Sienna Miller (Aftonbladet 26 mars)
Paris Hilton (Expressen 29 mars)
Lindsay Lohan (Expressen 28 mars)
Mariah Carey (Expressen 28 mars)
Pamela Anderson (Expressen 28 mars)
Victoria ”Posh” Beckham (Expressen 27 mars)
Kate Moss (Expressen 26 mars)
Britney Spears (Expressen 26 mars)

                                                  
212 Så många som tre bilder porträtterar Tina Nordström, medan Helena Bergström, Tilde Fröling, Carolina
Gynning , Angelina Jolie, Kristin Davis och Amy Winehouse också avbildas två gånger var.


