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Projektet 50:50 vars syfte är att nå en representation på 50 procent kvinnor och 50 procent män i innehållet. Det här projektet infördes 
som en satsning vid Svenska Yle år 2020 – samtidigt som man införde egna jämställdhetsmål. 
 
I den här magisteravhandlingen undersöker jag om Svenska Yle lyckats med Projektet 50:50 samt de mål bolaget satte under 2020 för 
en jämställd representation i bild på förstasidan, svenska.yle.fi. För att ta reda på hur representationen ser ut har jag undersökt 100 
skärmdumpar av förstasidan från 2019, då projektet inte var i bruk, och 100 skärmdumpar från 2020 genom kvantitativ innehållsanalys. 
Jag har dessutom undersökt hur kvinnor och män porträtteras i bild genom att analysera 16 fotografier (åtta från 2019 och åtta från 
2020) enskilt med hjälp av kvalitativ bildanalys. 
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att män framställs som mäktiga och överordnade, medan kvinnorna är underordnade.  
 
Representationen av kvinnor och män har genom jämställdhetssatsningarna ingalunda blivit jämn, men siffrorna har blivit mer 
symmetriska. Svenska Yle har på flera vis lyckats med Projektet 50:50 och sina jämställdhetssatsningar, men det krävs ännu mer 
arbete för att bolaget ska nå en 50:50-representation. Svenska Yle har genom sina satsningar utökat mängden kvinnor som syns i bild 
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1 Inledning 

Könsrepresentationen i medierna har under årens lopp i samband med flertal studier 

visat sig vara ojämn – såväl när det gäller synlighet och förekomst i medierna som 

stereotypiska skildringar av kvinnor och män (Engström, 2008:60). Journalister är 

stolta över att avslöja orättvisa och ojämlikhet i samhället, men när det gäller 

jämlikhet mellan kvinnor och män i medier finns det stora problem (Edström, 

2014:47). Kvinnor får inte bara mindre synlighet, utan framställs även på ett 

annorlunda sätt jämfört med männen i medierna. Kvinnan har historiskt sett 

framställts som underordnad, känslomässig och i sammanhang med sin familj, 

medan mannen framställs som rationell, överordnad, dominerande och makthavare. 

(Hirdman, 2002:19) 

Jag lägger varje dag märke till den ojämna könsrepresentationen och de 

stereotypiska skildringarna då jag bläddrar i tidningar och skrollar i olika mediehus 

nyhetsflöden. Min frustration över det här har lett till en vilja att undersöka 

könsrepresentationen – först genom min kandidatavhandling där jag kunde 

konstatera att kvinnor och män porträtteras på olika sätt i bild i tidningen 

Hufvudstadsbladet (Nummenmaa, 2019) och den här gången genom att undersöka 

fotografier på Svenska Yles förstasida, svenska.yle.fi. Då jag skrollar på Svenska 

Yles förstasida ser jag män, män och ännu fler män i bild. Jag har också konstaterat 

att det på Svenska Yles förstasida finns fotografier där kvinnor och män porträtteras 

enligt bland annat de stereotyper jag räknat upp.  

De nordiska länderna har traditionellt uppvisat jämnare siffror än det globala 

genomsnittet i fråga om könsrepresentation i medierna, men männen dominerar 

fortfarande och ingen större positiv utveckling syns. En lägre andel kvinnor i medier 

motsvarar inte könsfördelningen i samhället. Försök att jämna ut siffrorna har gjorts 

flera gånger och bland annat FN, EU och Europarådet driver framåt frågan om 

jämställdhet mellan könen i medierna. (Edström, 2014:47–49)  

Det brittiska rundradiobolaget BBC lanserade år 2017 Projektet 50:50 vars 

syfte är att jämna ut siffrorna och nå en representation på 50 procent kvinnor och 50 
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procent män. I april 2019 publicerade bolaget sin första rapport som visade att man 

på många sätt lyckats jämna ut siffrorna. Exempelvis sportnyheterna har kommit en 

bit på vägen och gick från att ha 20 procent kvinnliga nyhetssubjekt till 43 procent. 

Flera andra mediebolag har sedan dess hakat på. (Atkins, u.å., BBC, 2019) Ett av 

dem är Finlands public service-bolag Yle som blivit en projektpartner. Yle Uutiset 

införde projektet år 2019 (Tiessalo och Laakso, 2019) och Svenska Yle gjorde 

projektet till en av sina satsningar år 2020 i hopp om att nå en jämnare 

könsfördelning (Forth, 2020). 

Enligt statistik från 123 länder kommer det ta flera decennier innan full 

jämställdhet nås i nyheterna globalt. Det kan dröja fram till år 2085 innan 

jämställdhet i nyheter är ett faktum. Kvinnors synlighet i medier och skillnaderna i 

porträttering av kvinnor och män är ett kvarstående problem. (Djerf-Pierre och 

Edström, 2020:33) Därför är det viktigt att fortsätta undersöka hur kvinnor och män 

representeras och undersöka satsningar såsom Projektet 50:50, vilket jag gör i den 

här avhandlingen.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här magisteravhandlingen är att ta reda på om Svenska Yle lyckas 

med Projektet 50:50 och de egna jämställdhetssatsningar som infördes år 2020 

beträffande fotografier på bolagets förstasida på webben, svenska.yle.fi, och om 

könsrepresentationen i bild förändras mellan 2019 – då Projektet 50:50 inte var i 

bruk – och 2020 då projektet infördes och Svenska Yle gjorde jämställd 

representation till ett mål för året. Jag gör det här genom att granska och jämföra 

fotografier på förstasidan från 2019 med fotografier från 2020. 

 Jag fokuserar på de binära könen, det vill säga kvinnor och män, eftersom 

Projektet 50:50 följer tvåkönsnormen och försöker nå jämlikhet mellan de könen. Jag 

kommer alltså att använda termen kön, som betecknar de biologiska könen, framom 

genus, det vill säga de sociala könen som är kulturellt och socialt konstruerade. 

(Berggren, 2001:19) Orsaken varför jag använder termen kön är för att det är termen 

Svenska Yle använder i samband med sin satsning.  
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Jag vill ta reda på hur många kvinnor och män som syns i bild på förstasidan 

och hur mycket synlighet de får (det vill säga storleken på fotografierna) samt hur 

kvinnor och män porträtteras i bild. Jag gör det här genom att granska 100 

skärmdumpar av Svenska Yles förstasida från år 2019 och 100 från år 2020 genom 

kvantitativ innehållsanalys samt 16 enskilda fotografier från de åren; åtta fotografier 

av kvinnor och åtta av män. Det här gör jag genom kvalitativ bildanalys.  

Jag är intresserad av specifikt fotografier eftersom det ofta är fotografier som 

väcker betraktarens uppmärksamhet. Undersökning visar att det är lättare för 

människor att känna igen och ta in fotografier jämfört med text. Människor kommer 

också bättre ihåg fotografier än ord eftersom de skapar visuella minnen. Fotografier 

ger kontext och extra information, vilket text inte gör på samma sätt. När det gäller 

webbsidor visar forskning att människor ofta endast kastar en blick på webbsidan och 

läser endast en del av texten, medan fotografier ofta väcker mer intresse. Det här gör 

att människor har lättare att koncentrera sig på fotografier. (Dewan, 2015:2–6) 

Fotografier leder ofta också till någon form av tolkning – idéer om dess innehåll – 

och fotografier väcker ofta mer känslor än text. (Fogde, 2010:179) Jag analyserar 

fotografier på förstasidan och inte fotografier i enskilda artiklar eftersom jag vill 

analysera den sida som besökarna ser allra först. Alla besökare ser det som syns på 

Svenska Yles förstasida, men det är inte självklart att alla klickar på en eller flera 

artiklar för att ta del av dem. De fotografier jag analyserar är sådana som många kan 

möta i vardagen – och på grund av dess tillgänglighet är de viktiga att analysera 

(Eriksson och Göthlund, 2012:15). 

Något som bör nämnas är att jag sedan 2017 varit anställd på Svenska Yle – 

specifikt webben – och det här påverkar givetvis min roll som forskare. Fördelen är 

att jag känner till Svenska Yle och alla dess system – jag är med andra ord mycket 

bekant med Svenska Yles webb och hur den fungerar. Det jag måste ta i beaktande är 

att jag inte kan analysera webbinnehåll som jag själv bidragit till eftersom det skulle 

blanda ihop min roll som forskare och arbetstagare för mycket. Jag kommer att gå in 

på det här ytterligare i ett senare skede i samband med metodkapitlet.  

Jag har under flera tillfällen lagt märke till att kvinnor osynliggörs i bild på 

Svenska Yles förstasida. Två exempel från 2020 är artikelserien Nyhetsquizet och 
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aktualitetspodden Lägsta domstolen. Nyhetsquizet var då bildsatt med ett bildcollage 

där inga kvinnor syns i bild (se bild 1). Det här förminskar kvinnors roll i nyheter och 

ger en bild av att Svenska Yle inte producerar nyheter med kvinnor. I bild syns bland 

annat före detta statsminister Juha Sipilä – i stället för statsminister Sanna Marin. 

Podden Lägsta domstolen bildsattes oftast med ett fotografi av en av de (dåvarande) 

manliga programledarna – även om podden år 2020 hade tre programledare, varav 

två är män och en är kvinna (se bild 2). Endast en av programledarna får synlighet i 

bild, vilket förminskar de två övriga programledarnas roll.   

 

 
Bild 1. Skärmdump från Svenska Yles förstasida av artikeln Nyhetsquizet. (Hämtad 

2020-02-20) 

Bild 2. Skärmdump från Svenska Yles förstasida av podden Lägsta domstolen. 

(Hämtad 2020-12-01) 

 

Mina forskningsfrågor är följande: Finns det skillnader i representationen av kvinnor 

och män på Svenska Yles första sida i bild samt hur könen porträtteras? Om det finns 

skillnader – jämnas dessa skillnader ut mellan år 2019 och 2020 i och med Projektet 

50:50 och bolagets jämställdhetssatsning?  
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1.2 Bakgrund 

Storbritanniens public service-bolag BBC startade Projektet 50:50 år 2017. 

Projektets grundare är Ros Atkins som jobbar med programmet Outside Source och 

projektets mål – att nå en jämn representation av kvinnor och män – sattes till en 

början endast för det programmet. Inom fyra månader gick man från att ha färre än 

40 procent kvinnor med i programmet till 50 procent. Målet kunde nås genom att 

granska och kontrollera innehållet och på så sätt få data som beskriver organisationen 

och innehållet. (Atkins, u.å.)  

 Projektet har sedan dess spridit sig till flera avdelningar och är bolagets 

största satsning på representation i innehållet. Projektet finns till för att inspirera och 

stödja de som skapar innehåll att nå en jämställd representation av kvinnor och män. 

Under testmånaden i mars 2020 nådde två tredjedelar av bolagets datauppsättningar 

målet 50 procent kvinnor i innehållet. Av de grupper som deltagit i projektet i 

åtminstone två år nådde 78 procent 50:50-målet. (Goswami et.al., 2020) 

 Projektet har också spridit sig utomlands efter att bolaget år 2019 bestämde 

sig för att göra 50:50 till ett globalt projekt. Över 60 organisationer i 20 länder har 

infört projektet, bland dem Yle. (Goswami et.al., 2020) 

 Yle Uutiset, det vill säga Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion, 

började följa med könsrepresentationen redan år 2016. Då började man räknade kön i 

en del tv-program, exempelvis A-Studio och Ylen Aamu. Orsaken varför man började 

med det här är enligt direktör Tuomas Ferm (2021), som ansvarar för Yle Uutisets 

50:50-satsning, att man hade märkt att könsrepresentationen var ojämn och att man 

”måste göra någonting åt saken” [min översättning från finska]. 

 År 2018 infördes Projektet 50:50 som ett pilotprojekt vid Yle Uutiset. 

Könsrepresentationen var då 35 procent kvinnor och 65 procent män. Projektet 

utvidgades år 2019 och blev en stor satsning det året. Sedan dess har allt fler 

avdelningar vid Yles finska redaktion blivit involverade och i februari 2021 var 35 av 

Yle Uutisets redaktioner med i projektet. (Ferm, 2021) 

 Statistik från Yle Uutiset år 2019 visar att man lyckats med Projketet 50:50. 

Könsrepresentationen var då 42 procent kvinnor och 58 procent män. Yle Uutiset har 
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sedan dess fortsatt med projektet och år 2020 var samma siffra 45 procent kvinnor 

och 55 procent män. (Ferm, 2021)  

 Yle Uutiset fokuserar på tv- och radiosändningar genom Projektet 50:50 och 

man bokför inte könsrepresentationen på webben på sidan yle.fi. Ferm (2021) kan 

därför inte säga hur könsrepresentationen på webben ser ut.  

Projektet 50:50 hörde till Svenska Yles strategi år 2020. Svenska Yle lade 

upp ett mål om att öka diversiteten och till det hör att jämna ut könsrepresentationen. 

Yles mål är att ”Skapa värde för samhället på ett värdefullt sätt” och dit hör 

diversitetsmål såsom jämställt innehåll mellan kvinnor och män. Ett annat mål är att 

”Avspegla samhället mångsidigt”. Det är enligt Yle viktigt att ”avspegla samhället” 

som det ser ut och inte hur man tror att det ser ut. Det gäller inte bara könsbalans, 

utan även andra typer av diversitet och socioekonomisk ställning. (Forth, 2020) 

 Projektet må heta 50:50, men för vissa grupper vid Svenska Yle som inte haft 

en så balanserad könsrepresentation är målet 40:60. Målet om en representation på 

40:60 gäller bland annat Svenska Yles webb eftersom könsrepresentationen där 

vanligtvis ligger på 30:70. En skillnad i könsrepresentation syns också för olika 

ämnessidor. Exempelvis Strömsö har den största andelen kvinnor i innehållet, medan 

ämnessidorna Sport och Politik har minst kvinnor i sin rapportering. (Forth, 2020) 

 Projektet 50:50 går enligt BBC:s modell ut på att endast de som man kan 

påverka eller kontrollera räknas med i statistiken. Det här betyder att BBC inte räknar 

med ”människor som är nödvändiga” för nyheterna den dagen. Bolaget förklarar det 

här genom två praktiska exempel: ”Vi räknar inte med premiärministern när hen 

håller tal eller det enda ögonvittnet till en bomb”. (BBC, u.å.) På Svenska Yle (och 

Yle Uutiset) går man inte efter den här modellen. Svenska Yle räknar med alla som 

nämns eller syns i artiklarna – oavsett om man kan påverka valet av den intervjuade 

eller inte. (Forth, 2020, Ferm, 2021) 

 
Det blir en viss skevhet i och man bara räknar de vi själva väljer att vi intervjuar,  

men så ser förstasidan ut på ett helt annat sätt. Det blir fel om vi säger att vi har 50:50  

i de vi väljer att intervjua, men så visar förstasidan, det publiken ser, något annat. Publiken  

ser inte en 50:50 representation. (Forth, 2020) 
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Samtliga på Svenska Yle är involverade i Projektet 50:50. Det här eftersom det enligt 

projektledare Stefan Winiger (2021) blir en skevhet om det bara är ”chefer som 

bokför och berättar vad som ska göras” – reportrar och redaktörer är oftast de som 

väljer vem som intervjuas och vilka som exempelvis syns i bild på Svenska Yles 

förstasida.  

 Exempelvis personen som redigerar förstasidan har makten att styra över vad 

som får synlighet på förstasidan och vad som är ”viktigt” (det vill säga vad som syns 

högst upp på sidan). Den personen – och webbdesken i allmänhet – kan ändå inte 

ensamt styra könsfördelningen. Personen som redigerar förstasidan kan byta ut 

fotografier och ordning i vad som syns, men det är hela Svenska Yle och de olika 

grupperna som skapar innehåll och statistiken beror på vilken typ av innehåll det är 

som skapas. (Forth, 2020) 

För webbens del kom man ändå igång med projektet direkt i början av 2020. 

Webbredaktionen använder sig av programmet Prognosis för att hålla koll på 

könsrepresentationen i textformat. Programmet registrerar när kvinnor och män syns 

och nämns enligt pronomen (hon och han) och namn. (Forth, 2020, Winiger, 2021) 

Webbredaktionen undersökte också under 2020 könsrepresentationen i bild, 

men som en egen satsning och inte som en del av Projektet 50:50 eftersom projektet 

generellt inte omfattar fotografier. Orsaken varför webbredaktionen vill undersöka 

könsrepresentationen i bild är för att personerna vid webbredaktionen kan påverka 

fotografierna mer än texterna eftersom en stor del av texterna kommer från den 

övriga redaktionen. Webbredaktionen är de som väljer vad som lyfts och med vilka 

fotografier. Svenska Yle har bokfört könsrepresentationen i bild genom att varje dag 

klockan nio på morgonen räkna vem som syns i bild i de fem översta fotografierna på 

förstasidan (Lindström, L. 2021) 

Det som är bra att poängtera är att det i Svenska Yles mål om en mer 

jämställd representation inte finns några skrivna regler om hur könen representeras, 

exempelvis bildvinkel då människor fotograferas eller språk som används. (Forth, 

2020) 

Majoriteten av innehållet på Svenska Yles förstasida är nyheter. De största 

ämnessidorna är inrikes, utrikes och sport. Utöver det har Svenska Yle ämnessidor 
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såsom natur, hälsa och politik som används för nyheter. På Svenska Yles förstasida 

hittas också annat än nyheter, exempelvis livsstilsartiklar, reportage och 

personporträtt. På förstasidan hittas också material från strömningstjänsten Yle 

Arenan – exempelvis tv-serier, poddar och filmer. Men även här kan det handla om 

nyheter, exempelvis podden Nyhetspodden som görs varje vardag om någon nyhet. 

Svenska Yles förstasida beskrivs som ”Svenska Yles första och snabbaste 

nyhetskanal” och majoriteten av innehållet på sidan är alltså nyheter. (Lindström, A. 

2021) 

Eftersom majoriteten av innehållet på Svenska Yles förstasida är nyheter och 

Projektet 50:50 har ett starkt fokus på nyheter kommer jag i den här avhandlingen 

främst fokusera på forskning kring specifikt kön och nyheter, men även lyfta fram 

undersökningar och forskningar som fokuserar på kön och andra typer av innehåll.   
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2 Tidigare forskning 

Det här kapitlet är en djupdykning i tidigare forskning. Jag lyfter bland annat fram 

representation av kvinnor och män i medier, bildjournalistikens historia, 

journalistiskt innehåll, Yles position som public service, mediernas makt och 

jämställdhetspolicyer i medier.  

 

2.1 Representation i medier 

En tillbakablick i historien och läget i dag visar att kvinnor över hela världen är 

underrepresenterade i etablerade medier. Kvinnor framställs och porträtteras också på 

ett annat sätt än män och syns ofta inte som självständiga personer, utan som offer, 

fruar och flickvänner. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller nyheter om 

brottsoffer – speciellt i fråga om sexuellt våld. Kvinnor framställs också ofta som 

sexobjekt i medier och rapporteringen överskuggas i dagens läge ännu av sexism. 

Kvinnor får fortfarande ankra rollen som husmor, mamma och flickvän eller fru till 

män i medier. Det här sänder i sin tur ett budskap om kvinnors roll i samhället. 

(Ross, 2010:90–94) Kvinnor har länge varit bundna till det ”visuella och 

spektakulära” i mediematerial och används ofta i syftet att underhålla, roa och väcka 

uppseende (Hirdman, 2015:57–58). 

Könsrollerna påverkas av sociala strukturer, exempelvis genom familj, 

religion och i skolan, och dessa normer återspeglas sedan i medierna (French, Vega 

Montiel och Padovani, 2019:65). Problematiken bygger på idéer om binära 

könsidentiteter och koncept om maskulinitet och femininitet. Djupgående kulturella 

antaganden och värderingar om beteende, makt och samhällsroll föreskriver vad 

könen kan göra och borde göra. Dessa antaganden och värderingar förstärks i 

mediernas representation av könen i och med att könen representeras och porträtteras 

enligt kulturella normer och stereotyper. Det här kan kallas förtryck. (French, Vega 

Montiel och Padovani, 2019:50) Det är männen som gagnas av patriarkatet – det vill 
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säga det faktum att män rankas högre än kvinnor i könsmaktsordningen (Gill, 

2007:31).  

Gender Media Monitoring Project (GMMP) är ett omfattande projekt som 

undersöker kvinnor i nyhetsmedier var femte år. Enligt den senaste statistiken – som 

är global – utgör kvinnor endast 24 procent av de som syns i tv, radio, webbnyheter 

och print. För Finlands andel är samma siffra 27 procent. Statistiken visar också att 

det inte skett någon större förändring under de senaste åren. (GMMP, 2015) Något 

som är värt att nämna är att GMMP endast undersöker de som omnämns i text i 

samband med webbnyheter – inte de som syns i bild. 

GMMP-rapporten från år 2015 visar på asymmetri i de finländska medierna. 

Den kvinnliga representationen i medier har blivit ännu lägre om man jämför med 

2010. Av 581 nyhetssubjekt var 159 personer kvinnor och 422 var män. 

Undersökningen omfattade radio, tv, dagspress, mediernas webbsidor och Twitter. 

(Siivonen, 2015:5) 

 Svenska Yle utgjorde inte material i undersökningen i fråga om webbsida, 

men nog om radio och tv. Bland webbsidorna fanns yle.fi, hbl.fi, hs.fi och iltalehti.fi. 

Den kvinnliga representationen på webbsidor och Twitter år 2015 var 23 procent. 

Män fick mer synlighet än kvinnor inom alla områden – exempelvis politik, ekonomi 

och hälsa. Då man endast räknar med webbsidor, alltså inte Twitter, är siffrorna 

något högre – kvinnorna får en synlighet på 26 procent. Undersökningen visar också 

att det är vanligare att kvinnors kön eller familjestatus nämns i samband med 

intervjuer. I 11 procent av fallen nämns det specifikt att det kvinnliga 

intervjusubjektet var en kvinna eller vad hennes roll i familjen var, medan samma 

siffra för män är 3 procent. I fråga om fotografier och videor var 76 procent av de 

fotograferade eller filmade män och 24 procent kvinnor. (Siivonen, 2015:8–11)  

 Området där kvinnorna får mest synlighet – men fortfarande inte mer än 

männen – är radio. GMMP-undersökningen från år 2015 visar att 36 procent av 

nyhetssubjekten var kvinnor och 64 procent män. Därefter följer dagspress där 29 

procent av nyhetssubjekten var kvinnor och 71 procent män. (Siivonen, 2015:10) 

Fotografier i nyheter och annat medieinnehåll har en särskild genomslagskraft 

eftersom innehållet betraktas med föreställningen att de ska ge en någorlunda sann 
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bild av verkligheten – åtminstone i fråga om nyheter. Det som nyheternas fotografier 

visar ska därmed motsvara verkligheten, men det gör det inte. Fotografierna bidrar i 

stället till föreställningar om könen, hur de borde se ut och bete sig (Mediekompass, 

2013:13). 

Det finns tydliga skillnader i hur kvinnor och män porträtteras i bild i medier. 

Exempelvis fotograferas kvinnor ofta i hemmet eller i miljöer där barn är närvarande, 

medan män oftare fotograferas på jobbet och därmed inte kopplas till hemmet eller 

familjen. Kvinnor är oftare kontaktsökande i bild, medan män är mer dominerande i 

blicken – vilket förordar makt och beslutsamhet. (Jarlbro, 2013:68–69) 

 Utseende är också ofta i fokus och i fråga om nyheter om kvinnor är det inte 

ovanligt att kvinnors utseende – till exempel attraktivitet och hårfärg – beskrivs. 

Även ålder nämns oftare. Det här påverkar också fotografier. Kvinnors ”sexuella 

attraktivitet” blir ofta fokus när de fotograferas. Undersökningar visar att män ofta 

får föra fram sina åsikter och därmed höras i medierna, medan det är vanligare att 

kvinnor syns i bild utan att de får uttala sig. Det här betyder ändå inte att kvinnor 

syns ofta i bild. Kvinnor används som ”ögongodis” i bild – speciellt unga och 

attraktiva sådana – utan att ha koppling till det journalistiska innehållet. 

Sexualiseringen av kvinnor är speciellt vanligt i fråga om reklam. (Gill, 2007:115–

116) Medier och medieinnehåll säljs världen över med hjälp av fotografier som 

föreställer kvinnor. Specifikt kvinnors kroppar väcker mycket känslor – allt från 

fascination och spektakel till avsmak och chock. (Hirdman, 2015:57–60) 

 Stereotypiska skildringar av kvinnor, män, femininitet och maskulinitet är 

vanligt i reklam. Om både en kvinna och en man syns i en reklambild är mannen ofta 

längre och tittar ner på den kortare kvinnan. På det sättet ser mannen mer mäktig och 

”viktig” ut. Utöver det syns så gott som endast attraktiva, smala och ”perfekta” 

kvinnor i reklam. (Ross, 2010:44–45) Orsaken varför jag lyfter fram kvinnor i reklam 

är för att bilden av kvinnor i reklam i högsta grad påverkar och formar bilden av 

kvinnor i massmedier överlag och reklam är en del av många mediers innehåll (Gill, 

2007:73). Den kvinnliga kroppen sexualiseras ofta i reklam för att sälja allt från 

parfym till jeans – även sådant som inte har med kvinnors kroppar att göra över 

huvud taget, till exempel städmedel (Ross, 2010:65–66). Kvinnor objektifieras i 
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reklam och framställs som sexobjekt – oftast unga och vackra sådana (Gill, 2007:89–

91).  

Asymmetri i representation av kvinnor inom underhållning syns också. I 

filmvärlden är 34 procent av de talande karaktärerna kvinnor och 43 procent av 

huvudkaraktärerna är kvinnor. 12 procent av filmer har en jämn rollbesättning. Män 

dominerar i alla filmgenrer, allra mest inom genren action och äventyr där kvinnor 

utgör kring 28 procent av de talande karaktärerna. (Smith, Choueiti, Pieper, 2020:1–

2) 

Thornham (2007:24–25) förklarar att såväl fotografier i print som webb inte 

förser allmänheten med en balanserad bild av kvinnors liv och deras bidrag till 

samhället. Thornham försöker hitta praktiska svar till problemet och har funnit att 

den ojämlika behandlingen av kvinnor och män i bild kan bero på att kvinnor inte 

syns i högt uppsatta roller i medieorganisationer och därmed blir innehållet i medier 

en felaktig bild av kvinnornas status i den sociala världen.  

Det finns inte mycket genusforskning med fokus på Yle – åtminstone ny 

sådan. På 1990-talet hade Yle två egna forskningsgrupper som fokuserade på det här, 

men de grupperna existerar inte längre (Aslama, 2006:50). Jag vill granska 

könsrepresentation och Yle, eftersom Yle har en särskilt viktig roll i samhället som 

public service. Det är enligt Djerf-Pierre (2003:29) viktigt att undersöka våra 

föreställningar på könen för att kunna förstå hur könsordningen förändras, 

produceras och reproduceras inom journalistiken.  

Bland annat Elina Sana (1995) har forskat i kön i bild i Yle. Hon kunde 

komma till slutsatsen att män oftare syns i bild som illustration jämfört med kvinnor i 

Yle Uutiset. Pojkar syns även oftare jämfört med flickor. 45,5 procent av de 

fotografier som användes som illustration i nyheterna bestod av män och 13,5 

procent av kvinnor. 32,4 procent av fotografierna som användes som illustration 

bestod av båda könen. För pojkar och flickor bestod 3,7 procent av fotografierna av 

båda könen. Pojkarna representeras ändå något oftare än flickor enskilt: 1,5 procent 

av fotografierna bestod av pojkar och 1,2 procent av flickor. Forskningen visar också 

att män syns mer än kvinnor i bild inom alla ämnesområden, såsom politik, 

förvaltning, EU-ärenden och ekonomi. (Sana, 1995:31)  
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Henrika Zilliacus-Tikkanen (1995) har undersökt Svenska Yle och 

könsfördelning i fråga om intervjusubjekt. 100 intervjuade i Svenska Yles Aktuellt år 

1995 nämndes vid namn: 12 av dem kvinnor, 88 män. För Tv-nytts del under samma 

år är siffrorna följande: 34 kvinnor och 110 män. (Zilliacus-Tikkanen, 1995:140–

141) De totala siffrorna, där alla intervjuade, framträdande och omnämnda personer 

ingår, tyder på ännu mer asymmetri: 10 procent av de som intervjuades i Aktuellt var 

kvinnor och 90 procent män. Motsvarande siffror för Tv-nytt var 21 procent kvinnor 

och 79 procent män. (Zilliacus-Tikkanen, 1995:149)  

Lina Raunio (2017:7) studerade representation av kvinnor och män i bild i sin 

kandidatavhandling – med fokus på i vilka sammanhang kvinnor och män syns på 

Svenska Yles webb, hur de representeras och hur ofta de syns. Raunio konstaterade 

att män allt oftare syns i bild högre upp på Svenska Yles förstasida. 63 procent av 

fotografierna föreställde män, 21 procent båda könen och endast 16 procent av 

fotografierna föreställde kvinnor. Beträffande fotografierna högst upp på sidan syntes 

män i bild i 60 procent av fallen och båda könen i 40 procent av fallen. En kvinna 

eller kvinnor syntes inte ensam i bild högst upp på sidan. Genom att granska det 

totala materialet – som bestod av 32 fotografier – kunde Raunio konstatera att 43 

procent av fotografierna föreställde män, 14 procent båda könen och 11 procent 

kvinnor. I de resterande 32 procent av fotografierna syntes inga människor i bild. 

Utöver det här kom Raunio till slutsatsen att det finns skillnader i hur könen 

porträtteras: männen framställdes som betydligt mer mäktiga än kvinnorna. (Raunio, 

2017:23–33) 

Mer forskning kring kön och medier med fokus på politik har gjorts. Ett 

exempel är Joonas Lehtonens (2018) forskning kring kvinnliga riksdagsledamöter, 

ministrar och synlighet i Yle Uutisets tv-nyheter under åren 1988, 1998, 2008 och 

2018. Forskningen visar att andelen kvinnliga politiker i tv-nyheterna år 1988 var 8,8 

procent, under 1998 36,4 procent, under 2008 28,9 procent och år 2018 30,6 procent. 

Trots att kvinnorna år 2008 hade majoritet i regeringen var synligheten i tv-nyheter 

sämre det året än år 1998. (Lehtonen, 2018:63) 
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2.2 Journalistiskt innehåll, medier och fotografi 

Forskare har svårt att enas om en klar definition av begreppet journalistik. 

Journalistiken har nämligen under årens lopp utvecklats mycket och kan klassas som 

ett yrke, en bransch, ett fenomen och en kultur. Konsumenter av journalistik brukar 

räkna termerna nyheter, press, nyhetsmedier, information och kommunikation till 

journalistik. Andra klassar det som yrke där man skriver artiklar eller jobbar med 

radio och tv. Till journalistikens uppdrag hör i första hand att granska och bevaka 

samhället samt informera och utbilda befolkningen om vad som händer. (Zelizer, 

2005:66–70) Det är viktigt att särskilja journalistik från medieinnehåll, vilket också 

är ett svårdefinierat och brett begrepp. Medieinnehåll omfattade tidigare tryckta 

medier (exempelvis böcker och tidningar), broadcasting (radio och tv) samt musik 

och film. Till den här typen av innehåll räknas även reklam. Stora förändringar har 

skett inom branschen de senaste åren genom bland annat digitaliseringen och 

internet. Innehåll som kan klassas som medieinnehåll har samtidigt blivit bredare. 

Musik finns inte längre endast på cd-skivor, utan även på strömningstjänster såsom 

Spotify och Apple Music. Likaså behöver man inte längre gå på bio eller titta på tv-

kanaler för att se filmer och tv-serier – i dagens läge finns strömningstjänster för det 

också, exempelvis Netflix. Sociala medier såsom Facebook, Instagram och Snapchat 

har också blivit kanaler för medieinnehåll och poddar och videor på Youtube kan 

klassas som broadcasting. När dessa kom till marknaden kallade man dem för ”nya 

medier”, men i dagens läge kan de inte längre klassas som nya eftersom de inte 

längre är det. De är en del av dagens medieindustri. (Cinque, 2015:8–12) 

 Fotografier och bilder av olika slag har länge varit en del av såväl 

journalistiken som andra typer av medieinnehåll. Fotografier har stor betydelse i 

journalistiken eftersom de underlättar publikens förståelse och förtroende samtidigt 

som de kan skildra en händelse och väcka intresse (Nilsson och Wadbring, 

2015:459). Fotografier finns också till som utfyllnad i artiklar, speciellt i tidningar 

(Nilsson och Wadbring, 2016:16). Bildsättning, exempelvis dramatiska fotografier på 

tidningars förstasida, kan också locka konsumenterna i takt med ökande konkurrens 

mellan mediehus (Reinemann et.al., 2011:4). Fotografier har nämligen två 
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funktioner: att förmedla en objektiv verklighet och samtidigt väcka känslor. 

Fotografier kan klassas som ett känslomedium, vilket gör bildjournalistiken till en 

stark retorisk genre. (Olinder och Mral, 2011:75) 

Fotografier inom journalistiken – specifikt dagspress – började synas under 

1800-talet i samband med att man började använda metoden rastrering (eng. half tone 

printing) för att reproducera fotografier (Hardt, 2001:11402). Det dröjde ändå innan 

fotografier blev vanliga inom dagspressen. Till en början syntes fotografier endast i 

samband med annonser, men sedan började de användas också i det redaktionella 

innehållet – först på tidningars förstasida. Bildjournalistiken fick en verklig 

genomkraft på 1920-talet tack vare den kompakta småbildskameran och växande 

internationell rapportering. Få artiklar var ändå bildsatta under början av 1900-talet. 

Under 50- och 60-talet började däremot tidningsartiklar vara bildsatta. Till en början 

handlade det mest om klassiska nyhetsfotografier från händelser, men med tiden 

skapades nya genrer av fotografier som en del av reportage och feature-artiklar 

(exempelvis porträtt, sport, nöje, feature- och reportagebild). Behovet av 

professionella fotografer ökade och bildjournalistiken blev ett yrke. 

Fotografutbildningar instiftades vid högskolor – allra mest på 80-talet. Sedan 90-talet 

har fotografier blivit ännu viktigare i och med digitaliseringen och mängden 

fotografier i artiklar har nästan fördubblats sedan dess. Mediehus satsar allt mer på 

digitala kanaler och i samband med det har behovet av fotografier ökat. (Nilsson och 

Wadbring, 2016:7–13)  

Tidigare hade redaktioner många anställda fotografer eller så kallade 

bildjournalister, men i takt med digitaliseringen har tempot ökat och snabbhet har 

blivit en allt viktigare prioritet, vilket lett till att bildbanker och arkivbilder har blivit 

en större del av journalistiken. Många av dagens fotografer är inte längre fast 

anställda, utan frilansare. (Reinardy, 2010:77, Nygren, 2008:32–33) Journalisters 

yrkesroll har också förändrats och de förväntas nuförtiden klara av alla typer av 

uppgifter. Det är inte längre endast fotografer som förväntas fotografera, utan 

”vanliga” journalister ska kunna fotografera. (Nilsson och Wadbring, 2016:13)  

Tidigare var det vanligare för fotografer eller journalister att alltid vara på 

plats och allt som oftast ta nya fotografier för artiklar, men i dagens läge används 
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arkivbilder allt oftare, vilket betyder att fotografierna inte gestaltar en faktisk 

händelse utan snarare fungerar som symbol till innehållet i artikeln. (Michin och 

Niblock, 2008:255) 

Journalistiken har också ändrat på det viset att man välkomnar mer mjuka 

nyheter om exempelvis underhållning i stället för endast traditionellt hårda nyheter 

som behandlar exempelvis ekonomi, politik och forskning. I takt med att de mjuka 

nyheterna blivit allt fler har mängden fotografier i innehållet ökat eftersom mjuka 

nyheter ofa tillåter mer fotografier och är ”mer visuella”. (Reinemann et.al., 2011:4, 

Andersson, 2013:33) 

2.3 Policyer kring kön i medier 

Det har länge förts diskussion kring kön i medier – speciellt kring representationen 

av kvinnor i medier och problem kring stereotypier. På grund av det här antogs 

Kvinnokonventionen av FN:s generalförsamling år 1979 i hopp om att sätta stopp för 

diskrimineringen av kvinnor. FN:s medlemsländer är på grund av konventionen 

skyldiga att arbeta mot diskriminering inom politiken och det ekonomiska-, 

samhälleliga- och kulturella livet (exempelvis medier). FN tog nästa steg år 1995 i 

samband med Pekingdeklarationen som är en konvention där man fastställt 

strategiska mål för att uppnå jämställdhet inom tolv områden. Till dessa områden hör 

bland annat våld mot kvinnor, kvinnors utbildning och kvinnor och medier. Sedan 

dess har enskilda länder och organisationer utökat riktlinjer mot diskriminering av 

kvinnor i medier. (Djerf-Pierre och Edström, 2020:44–46)  

I takt med det här har framsteg gjorts i samhället överlag, exempelvis inom 

politiken där kvinnorna blir allt fler. De här framstegen syns ändå inte i medierna. 

Även om de kvinnliga politikerna blivit fler, så syns ett glapp i journalistiken när det 

gäller representationen av kvinnliga politiker. Kvinnliga politiker är fortsättningsvis 

underrepresenterade i nyheter jämfört med män. (Djerf-Pierre och Edström, 

2020:233–234)  

Finland har jämställdhetslagstiftning, men det finns inte någon lag som 

specifikt fokuserar på medier och representationen av kön. Ett argument för det här 
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kan vara att det är svårt att kombinera pressfrihet med statliga lagar som säkerställer 

könskvoter i medier. (Siivonen, 2015:4) Finlands jämställdhetslagstiftning – Lagen 

om jämställdhet mellan kvinnor och män – fokuserar på förebyggandet av 

diskriminering på grund av kön, främst med fokus på arbetslivet (Finlex, 1986:609). 

Också Europeiska unionen har tagit ställning till frågan om kön i medier, men 

även där ligger prioriteringarna främst på att jämna ut löneskillnaderna mellan 

kvinnor och män i mediebolag och diskriminering på basis av kön i samband med 

anställning. EU vill ändå arbeta för jämställdhet mellan könen ”inom alla digitala 

medieplattformar”. EU poängterar att kvinnor fortfarande porträtteras på 

”traditionellt vis” som ett ”extra bidrag” och utan auktoritet i medierna, medan män 

innehar huvudrollen. Dessutom problematiserar EU sexualiseringen av kvinnor i 

medier. (McCracken et.al, 2018:10–15) Enligt EU-beslutsfattare är det svårt att 

reglera medier effektivt på grund av yttrandefriheten, vilket gör det svårt att införa 

direkta direktiv som skulle jämna ut skillnaderna mellan könen i medier. Därför 

efterlyser EU policyer framom ändringar i lag kring hur problemet ska lösas. 

(McCracken et.al, 2018:64–65) EU och FN är alltså inte motvilliga till policyer kring 

kön och medier och att arbeta för jämställdhet, men det går långsamt att införa 

policyer. Det här beror bland annat på den senaste ekonomiska krisen. Krisen leder 

till omprioritering och det har klassats som ”viktigare” att hantera exempelvis 

avskedningar och utmaningar till följd av krisen. (Edström, 2014:49–50) 

2.4 Finländsk public service och jämställdhetspolicyer 

Yle, eller Oy Yleisradio Ab, är Finlands public service-bolag och går under 

aktiebolaget Rundradion Ab, vilket är ett statsägt bolag – med staten och det finska 

folket som huvudägare – inom Kommunikationsministeriets förvaltningsområde. 

Yles uppdrag är att bedriva allmännyttig verksamhet både på riksomfattande nivå 

och landskapsnivå. Bolaget ska enligt lag ”främja yttrandefriheten, högklassig 

journalistik och mångfald inom medierna”. (Finlex, 1993:1380) Yle finns också till 

för att ”värna om det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet och kulturell 

mångfald” (Svenska Yle, 2016).  
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Yles verksamhet finansieras genom statliga medel genom skatteintäkter 

(Finlex, 1993:1380). Finländare betalar rundradioskatt, den så kallade Yle-skatten, på 

nettoförvärvs- och nettokapitalinkomsten. Beloppet fastställs utifrån den 

beskattningsbara inkomsten – exempelvis höginkomsttagare betalar maxbeloppet 163 

euro, medan personer med en årslön under 14 000 euro inte betalar någon 

rundradioskatt. (Skatteförvaltningen, 2017)  

Till skillnad från privatägda mediebolag är reklam inte tillåtet i Yles innehåll. 

Enligt lag får bolaget inte ha reklam i sitt utbud, vilket baseras på dess ”anslutning 

till skötseln av den allmännyttiga verksamheten”. Yle får inte heller producera 

sponsrade program. (Finlex, 1993:1380) Det här betyder alltså att det inte finns 

reklam på svenska.yle.fi till skillnad från privatägda tidningars webbsidor såsom 

Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat.  

Kommersiella medier skiljer sig från public service på det sättet att 

kommersiella medier är beroende av betalande prenumeranter för att överleva. Public 

service kan översättas till ”i allmänhetens tjänst” och beskrivs som ”betydelsefull 

samhällsservice”. Public service har på det sättet en helt annan roll eftersom de 

fungerar som en typ av statlig informationskanal och bidrar till en fungerande 

demokrati. (Håkansson, 2019:351) 

Yle har ingen särskild policy kring kön i det innehåll man skapar – även om 

Projektet 50:50 kan klassas som en slags policy, åtminstone en vilja att nå 

förändring. Till Yles verksamhetsprinciper hör däremot en jämlikhets- och 

likabehandlingsplan (2021) där man poängterar att Yle har som mål att nå jämn 

könsfördelning i alla arbetsgemenskaper. I planen fastställs Yles mål för jämlikhet – 

hit hör bland annat att bibehålla könsfördelningen mellan de anställda på minst 40 

procent kvinnor och 60 procent män. Yle har också som mål att ”främja en jämn 

fördelning av könen i roller som för närvarande är kvinno- eller mansdominerade”. 

Till de yrkesgrupper vid Yle som har en ”mycket skev könsfördelning” hör 

assistenter (kvinnor 92 procent), produktionskoordinatorer (kvinnor 99 procent) och 

fotografer och klippare (kvinnor 16 procent). Yle har som mål att främja jämlikheten 

genom personalrapportering och uppföljning av löner. Yles granskning från hösten år 
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2020 visar nämligen att kvinnornas medellön är 97,4 procent av männens – det 

betyder att en mans euro motsvarar cirka 97 cent för en kvinna. (Svenska Yle, 2021) 

Zilliacus-Tikkanen (1997:150) konstaterar i sin doktorsavhandling att Yle 

behöver en policy som gynnar kvinnojournalistik och att den borde omfatta 

lösningar, nya nischer och ökad kvinnorepresentation i allmänhet. Alternativa 

koncept behövs, skriver hon. Samtidigt konstaterar hon att ökad medvetenhet och 

debatt inom ämnet behövs.  

 Till Yles verksamhetsprinciper hör också etiska regler för program- och 

innehållsproduktion (EPI) som innehåller allmänna principer för produktionen vid 

Yle. En av reglerna är ”Vi respekterar varje individs människovärde. Pluralism är en 

av våra grundläggande värderingar”. Här poängteras det att exempelvis kön, ålder 

och ursprung samt andra personliga egenskaper inte ska föras fram på ett 

”nedsättande eller osakligt sätt”. (Svenska Yle, 2017)  

 I ett internt dokument vid Svenska Yle under namnet ”Vår journalistik på 

Svenska Yle” finns följande anteckning:  

 
Vi speglar samhället så som det ser ut. Vi är måna om att lyfta fram olika åsikter,  

värderingar och fenomen på ett likvärdigt sätt. Vi jobbar för att spräcka bubblor i samhället  

och anstränger oss för att olika perspektiv och personer hörs och möts … Vi behandlar  

alltid människor på ett sätt som respekterar deras människovärde. Vi agerar rättvist. Vi 

motverkar diskriminering eller uppvigling av hat mot andra människor eller grupper av 

människor. (Svenska Yle) 

 

Liknande principer finns också med i Journalistförbundets journalistregler: ”Allas 

människovärde ska respekteras. Etniskt ursprung, kön, sexuell orientering, 

övertygelse eller därmed jämförbar egenskap ska inte framställas på ett 

ovidkommande eller nedlåtande sätt”. (Finlands journalistförbund, 2014) 

 Svenska Yle har utöver nämnda punkter inte någon skild policy kring kön i 

sitt innehåll. Yle införde år 1997 jämställdhetsprojektet Screening Gender 

tillsammans med public service-bolagen NRK, SVT, ZDF och NOS där man 

forskade kring könsrepresentation i tv-innehåll i hopp om att få en bättre bild av 

representationen. Projektet pågick mellan 1997 och 1998. (Aslama, 1997) Projekt 
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som det här samt Projektet 50:50 har av Yle klassats som policyer kring kön 

(Winiger, 2021).  

 SVT har till skillnad från Yle en särskild policy med fokus på kön som 

instiftades år 2015. Policyn går under namnet Sverigespegling och likabehandling. 

Det här är SVT:s ”mångfaldsplan” som fokuserar på olika former av representation – 

bland annat kön och etnicitet. Till policyn hör bland annat dessa punkter: ”Alla 

människor är lika mycket värda”, ”SVT välkomnar olikheter med hänsyn till ålder, 

kön, könsidentitet eller annat uttryck, etnicitet, religion eller andra övertygelser, 

sexuell orientering, funktionsnedsättning och behov av tillgänglighet” samt ”Sveriges 

befolkning ska avspeglas i såväl utbud som i sammansättning av vår personal”. 

(Edström och Jacobsson, 2015:53) 

2.5 Mediernas makt 

Det som är viktigt att poängtera är mediernas roll och mediernas makt. Många 

medier har med årens lopp fortsatt att skildra världen ur männens perspektiv. 

Medierna är en del av den totala samhälleliga kontexten och bidrar till att skapa vår 

medborgaridentitet. Medierna har alltså en viss makt över könsordningen eftersom 

medierna genom sin rapportering och inkluderande eller icke-inkluderande av något 

kön påvisar vad som är viktigt i världen och varför. Att inte inkludera kvinnor eller 

ge dem mindre synlighet kan ses som ett ställningstagande av medierna. (Jarlbro, 

2006:147–148) 

Medierna är inte en neutral plats, utan en social konstruktion där olika 

grupperingar bildas och journalistikkulturen påverkas av en könad logik (Melin, 

2015:178). Hur medierna representerar omvärlden är inte perspektivlösa avbildningar 

av samhället, utan de har ideologisk betydelse (Roosvall och Widestedt, 2015:49). 

Medierna bestämmer och styr över vad som publiceras och sättet informationen 

förmedlas på. Det här ger medierna makt eftersom innehållet påverkar hur enskilda 

människor uppfattar verkligheten. Medierna har en betydande roll i fråga om 

formandet av sociala identiteter, individer och grupper – speciellt sådana som anses 

ha lägre status och som får mindre utrymme i medieinnehållet. Medier anses ha en 
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viktig roll i samhällets kunskapsspridning och opinionsbildning och därför blir sättet 

hur medierna representerar och porträtterar människor på betydande för samhället 

och människor. (Georgiou och Silverstone, 2005:431–441) 

I det här sammanhanget är det också viktigt att diskutera förhållandet mellan 

makt och synlighet i medier. Att synas i medier – specifikt i bild – behöver nämligen 

inte alltid betyda att man får en större maktposition. Inom exempelvis porrindustrin 

är kvinnor synliga (både i tidningar i bild och i videor), men kvinnorna framställs 

inte som mäktiga personer – snarare tvärtom. Det är männen inom porrindustrin som 

får makt och kontroll över kvinnorna. Kvinnorna diskrimineras, sexualiseras, 

objektifieras och skadas av porren. (Ross, 2010:71–72) Kvinnor får inte heller en 

maktposition då de syns i reklam. Det faktum att kvinnor, speciellt deras kroppar, 

sexualiseras och objektifieras är inte tecken på makt, utan en våldshandling. De 

framställs inte som något mer än en kropp. (Ross, 2010:46) Som Jarlbro (2006:121) 

konstaterar utgör kvinnor oftare än män en dekorativ funktion i reklam, medan män 

framställs som starka och handlingskraftiga – trots att kvinnor syns i en majoritet av 

reklaminnehåll.  

Man kan alltså konstatera att en kvinna inte sätts i en maktposition genast då 

hon syns i medieinnehåll. Mycket handlar om hur kvinnor porträtteras och i vilka 

sammanhang. Exempelvis artiklar om trafficking och prostitution bildsätts alltid med 

fotografier av avklädda kvinnor. De här kvinnorna får inte makt genom att synas i 

bild eftersom de syns som offer och huvudlösa kroppar. (Jarlbro, 2013:34)  
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3 Material och metoder 

I det här kapitlet kommer jag presentera materialet i avhandlingen samt de metoder 

som används för analysen, det vill säga kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

bildanalys. I kapitlet följer en presentation av hur analysen genomförs, med vilka 

variabler och kategorier.  

3.1 Material och insamling 

Mitt kvantitativa material består av skärmdumpar av Svenska Yles förstasida, 

svenska.yle.fi. Skärmdumparna är från 2019 och 2020. Jag har valt 100 

skärmdumpar från 2019 och 100 skärmdumpar från 2020 genom ett slumpmässigt 

urval. Jag har låtit sidan random.org välja ut 100 slumpmässiga datum från 2019 och 

100 från 2020. Skrämdumparna är tagna ur datorvy. 

Det slumpmässiga urvalet har ändå påverkats av två faktorer. För det första 

har jag under 2019 och 2020 arbetat vid Svenska Yles webbdesk, bland annat med att 

redigera förstasidan. Jag har på förhand valt bort de dagar som jag jobbat med att 

redigera förstasidan eftersom jag under de arbetsturerna påverkat vad och vem som 

syns på svenska.yle.fi. För det andra har jag valt att analysera Svenska Yles 

förstasida efter att sidans utseende och struktur förnyades den 12 juni 2019 (Svenska 

Yle, 2019). Det här eftersom jag vill att de fotografier som analyseras ”ser ut på 

samma sätt” och presenteras på samma sätt på förstasidan. År 2019 kommer därmed 

fotografierna som analyseras att vara från perioden 12.6.2019–31.12.2019 – inte hela 

året.  

 Jag har haft stor nytta av tjänsten WayBackMachine (waybackmachine.com) 

där skärmdumpar från den här tidpunkten har sparats, men jag har också tagit egna 

skärmdumpar av Svenska Yles förstasida. Jag tänkte till en början analysera 

skärmdumpar tagna samma tid under dagen, men konstaterade sedan att tidpunkten 

inte har någon betydelse eftersom könsrepresentation är något som hela tiden sker 

och jag vill få en så bred bild som möjligt av hur könsrepresentationen på förstasidan 

ser ut. Därför är skärmdumparna tagna under slumpmässiga tider. 
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 Till materialet hör också 16 enskilda fotografier – åtta från år 2019 och åtta 

från år 2020. Tolv av fotografierna som jag analyserar är sådana som finns högst upp 

på Svenska Yles förstasida, det vill säga fotografiet till den artikel eller innehåll som 

syns först på förstasidan. De övriga fyra fotografierna fanns inte högst upp på sidan, 

men jag valde dem eftersom jag ville analysera XL-bilder (jag kommer mer in på det 

här senare och vad det är för något). Åtta av fotografierna föreställer kvinnor (fyra 

från 2019 och fyra från 2020) och åtta män (fyra från 2019 och fyra från 2020). 

Orsaken varför jag valt att analysera dessa fotografier är för att ta reda på hur kvinnor 

och män porträtteras och framställs högst upp på förstasidan, eftersom fotografierna 

alltid syns utan att läsaren behöver skrolla neråt. XL-bilderna har jag valt eftersom de 

får stor synlighet i och med att storleken på fotografierna är större än normalt – även 

om de inte syns högst upp på sidan.  

De 16 fotografierna för den kvalitativa analysen valdes slumpmässigt i 

samband med att jag gjorde min kvantitativa innehållsanalys. För varje dag jag 

analyserade skrev jag anteckningarna ”kvinna i topp” och ”man i topp” samt ”kvinna 

i XL-bild” och ”man i XL-bild” i min Excel-tabell då sådana fotografier syntes på 

sidan. Baserat på de här anteckningarna valde jag slumpmässigt ut åtta fotografier 

från 2019 och åtta från 2020 till den kvalitativa bildanalysen. Jag tänkte 

ursprungligen välja fotografier där de fotograferade är i samma eller liknande 

position, men den här planen misslyckades. Jag kunde i samband med min 

matieralinsamling konstatera att det här inte var möjligt i och med att det inte fanns 

tillräckligt många fotografier i topp eller XL-bilder där kvinnor och män är i samma 

position. Jag har därför valt 16 slumpmässiga fotografier av kvinnor och män som 

jag jämför med varandra. Bland de valda fotografierna finns mer klassiska 

nyhetsfotografier och personporträtt. 

För samtliga toppfotografier – alltså totalt 200 stycken, inte bara de som 

utgjorde den kvalitativa analysen – undersöker jag också om personen i bild är en 

exempelperson eller talesperson. Exempelpersoner är sådana som inte kommer till 

tals i artikeln, videon eller ljudet och enbart syns i bild, medan talespersoner både 

syns i bild och kommer till tals i innehållet. 
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I och med att jag använder mig av två forskningsmetoder där det kvantitativa 

materialet är omfattande, behövs inte lika många fotografier för den kvalitativa 

analysen. Det här eftersom kvantitativ analys utgör en nyttig del av studien i och med 

att fotografierna genom analysen kan kategoriseras enligt kriterium och variabler, 

vilket gör att man kan analysera trender över tid. (Sverrisson, 2015:194) Men som 

Minna Aslama (2006:53) påpekar är det viktigt att minnas att kvantitet inte betyder 

kvalitet – och därför är det bra att granska fotografierna kvalitativt också.  

Till skillnad från min kandidatavhandling (Nummenmaa, 2019), där jag 

granskade fotografier i Hufvudstadsbladet tagna av deras fotografer, har jag inte 

specifikt valt fotografier som är tagna av fotografer vid Yle. Orsaken bakom det här 

är att Yle har få fotografer och ofta använder fotografier från bildbanker. Det skulle 

därmed vara utmanande att hitta tillräckligt många fotografier tagna av Yle-

fotografer som uppfyller kraven – det vill säga att fotografiet ska finnas i topp eller 

vara en XL-bild. 

De fotografier som jag valt från 2019 föreställer fotbollsspelaren Linda 

Sällström (25.6), personliga tränaren och ”hunken” Jucci Hellström (2.7), 

kronprinsessan Victoria (14.7), kommendör Timo Kivinen (2.8), Nordkoreas ledare 

Kim Jong-un (23.10), utrikesminister Pekka Haavisto (2.12), ex-prostituerade Louise 

Amcoff (8.12) och statsminister Sanna Marin (12.12). Fotografierna från 2020 

föreställer president Donald Trump (5.1),  studerande Carlene Mutiganda (22.3), ex-

elitdrottaren Karin Storbacka (30.6), journalist Filip Saxén (6.7), president Vladimir 

Putin (11.7), omsorgsminister Krista Kiuru (10.8), Alf Burman som är son till 

krigsveteran (5.12) och expert Emmi Nuorgam (20.12). 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys är en form av undersökning där innehållet antingen är 

skriftligt, muntligt eller bildmässigt framställt (Esaiasson, 2007:221). I och med att 

materialet består av fotografier fungerar den här metoden väl. Esaiasson (2007:199) 

beskriver också metoden som lämplig då det är fråga om ett innehåll som förhåller 
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sig till någon form av uppställda normer. Det här passar också mig då det handlar om 

kön.  

 Kvantitativ innehållsanalys används för att mäta förekomsten av olika typer 

av innehållsliga kategorier i materialet – det handlar såväl om hur ofta olika 

kategorier förekommer som hur stort utrymme kategorierna får. Materialet måste 

också tolkas före det kan räknas och kategoriseras. Resultatet kan sedan analyseras i 

förhållande till genusteoretiska normer. (Esaiasson, 2007:221–224) 

 Metoden passar väl då man utgår från ett större material. Genom kvantitativ 

innehållsanalys får man ett systematiskt och formaliserat upplägg i siffror och utifrån 

resultatet kan man dra generella slutsatser. (Nilsson, 2010:119) Kvantitativ betyder 

att det i analysschemat finns ingående variabler som kan beskrivas kvantitativt. 

Variablerna skapas och översätts utifrån forskningsfrågorna och med hjälp av dem 

kan man mäta relevanta egenskaper i innehållet man analyserar. Genom kvantitativ 

innehållsanalys kan man ta reda på hur ofta någonting förekommer i ett visst 

innehåll. (Nilsson, 2010:123)  

 Man fastställer variabler för att kunna systematisera innehållet, det vill säga 

föra en förenklad modell av innehållet – det betyder i praktiken att variabler fungerar 

som ett verktyg med vilket man försöker karakterisera innehållet (Nilsson, 

2010:135).   

 Jag räknar antalet fotografier och delar in dem i kategorier. Kategorierna är 

följande: fotografier av en kvinna eller kvinnor, fotografier av en man eller män, 

fotografier av båda könen samt fotografier som föreställer något annat än kvinnor 

eller män, till exempel objekt eller landskap. Jag tänkte ursprungligen dela upp 

kategorin fotografier av båda könen i tre olika kategorier: fotografier av båda könen 

där kvinnorna och männen är lika många, fotografier av båda könen där kvinnorna är 

fler och fotografier av båda könen där männen är fler, men jag kunde konstatera att 

det inte alltid går att särskilja vem som är kvinna och vem som är man om en stor 

grupp människor syns i bild.  

Utöver dessa variabler finns också kategorier enligt storlek: XL, L, M, S och 

XS, vilket är storlekarna som Svenska Yle använder för sina artiklar på förstasidan. 

Dessa kallas för ”kort” eller ”lyft” (Forth, 2020). I XL-lyften syns en stor, lodrät bild 
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där rubriken är placerad på bilden. I L-lyftet syns en stor vågrät bild med rubrik 

ovanför och en kort ingress under. M-lyftet består av en något mindre vågrät bild och 

rubrik. S-lyftet består av en betydligt mindre rubrik och även en mindre bild som är 

formad som en kvadrat. XS-lyftet innehåller endast rubrik, ingen bild. Orsaken varför 

jag också vill analysera XS-lyften – trots att ingen bild syns i dessa kort – är för att ta 

reda på om någotdera kön oftare blir osynlig och inte syns i bild på sidan.  

Jag kommer för varje fotografi att inkludera vilket eller vilka kön som syns i 

bild och hur stort ”lyftet” är. Nedan bifogad skärmdump (bild 3) från Svenska Yles 

förstasida den 5 december 2020 för att illustrera hur de olika ”lyften” på förstasidan 

ser ut.  

 

 
Bild 3. Exempel på lyftstorlekar på Svenska Yle förstasida: 1. XL-lyft, 2. L-lyft, 3. 

M-lyft, 4. S-lyft, 5. XS-lyft. (Hämtad 2020-12-05) 

 

Den kvantitativa innehållsanalys kommer att vara en så kallad jämförande analys där 

jag över tid jämför innehåll (Nilsson, 2010:128), det vill säga förekomsten av 

kvinnor och män på Svenska Yles förstasida år 2019 och 2020.  

3.3 Kvalitativ bildanalys 

Bildanalys är den främsta metoden för forskning kring fotografier. I och med 

bildanalys betraktar man och ”tar emot” ett fotografi varefter man beskriver det och 
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sedan tolkar och diskuterar vad fotografiet förmedlar och hur den gör det. (Carlsson 

och Koppfeldt, 2008:16) Kvalitativ bildanalys ger betydligt mer information om hur 

människor porträtteras, vilket är orsaken varför forskare såsom Meisner och Takashi 

(2013:261) kombinerade en kvantitativ metod med en kvalitativ.  

 Varje element i ett fotografi har någon sorts betydelse och genom bildanalys 

kan man ta isär ett fotografi och analysera det i detalj. Ett fotografi fungerar på 

många sätt lika som ett text – fotografiet ”säger” något om vad som syns i bild. 

(Eriksson och Göthlund, 2012:20–22) 

 Genom att analysera fotografier av män och kvinnor kan man ta reda på hur 

könsskillnader konstrueras visuellt. Genom att analysera fotografier av de två könen 

kan man tydliggöra vad man och kvinna ”står för”. Genom att studera fotografierna 

synliggörs maktpositioner. (Eriksson och Göthlund, 2012:56–67) 

Två av de viktigaste begreppen då man talar om bildanalys är denotation och 

konnotation. Denotation handlar om det som syns i fotografiet. Bauer och Gaskell 

(2000:233) ger en reklambild som exempel. Denotationens del av bildanalysen i det 

här fallet är att det är en kvinna som står bredvid en stor parfymflaska. Författarna 

beskriver det de ser, hur kvinnan ser ut. Konnotation handlar däremot mer om vad för 

bibetydelser, kopplingar, känslor och kulturella associationer fotografiet ger (Bauer 

och Gaskell, 2000:234).  Begrepp som knyter an till det här är betecknande (eng. 

signifier) och betecknade/betecknat (eng. signified). Det betecknade är teckens 

visuella utformning och själva konceptet eller objektet, medan betecknat är den 

mentala bild som fås genom betecknandet. (Fiske, 1990:66, Rose, 2012:113) 

I fråga om bildanalys är också begreppet och teorin semiotik relevant. 

Semiotik handlar om att studera vad olika tecken betyder – i samband med bildanalys 

handlar det om att analysera de visuella uttryck och tecken som fotografierna 

förmedlar. Genom att analysera fotografiers beståndsdelar (denotation) och analysera 

dess betydelser (konnotation) kan man lära sig förstå fotografiets innebörd i 

förhållande till kontexten. Semiotik som analysmetod hjälper ta reda på vad 

fotografiers komponenter står för. (Eriksson och Göthlund, 2012:42)  

Semiotik är alltså läran om hur man skapar betydelse genom att se allt som 

tecken. Dessa tecken tolkas sedan som uttryck för något – exempelvis röda ögon 
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tolkas som ett tecken på att personen gråtit, är förkyld eller lider av allergi. (Vigsø, 

2010:235) Inom semiotiken är speciellt tre begrepp viktiga: ikon, index och symbol. 

En ikon är ofta något konkret (till exempel ett fotografi), medan index är ett tecken 

som behöver begrundas. En bild som föreställer en bebis på en skylt i ett 

shoppingcenter signalerar exempelvis som index att det finns ett utrymme för 

blöjbyte i närheten. En symbol står för någonting – exempelvis ett fotografi av en 

bebis kan fungera som symbol för framtiden. Den här typen av symbol kan också 

kallas metonymi, vilket är en symbol som kan associeras med något annat och på det 

sättet representera något annat. (Rose, 2012:119–120) 

Andra begrepp som är relevanta inom semiotiken är referent, metafor och 

myt. Referent är det som tecknet eller tecknen syftar på, alltså det objektet i 

verkligheten som tecknen relaterar till (Eriksson och Göthlund, 2012:44, Rose, 

2012:113). Metaforer i bild är ett slags omvandlat tecken: en symbol eller symboler 

som ersätter ett eller flera objekt (Eriksson och Göthlund, 2012:127). Genom 

metaforer gör man likheter mellan olika områden och jämför dem, vilket gör att 

innehåll i fotografiet kan associeras och anknytas till något i det egna livet 

(Bergström, 2014:142). Myter är delar som kan konstrueras som en helhet och kan 

sammankopplas med konnotation. Myter får människor att förstå världen genom 

attityder och övertygelser. (Rose, 2012:131) Genom ett fotografi kan exempelvis 

myter kring feminitet och maskulinitet konstrueras (Crow, 2003:62).  

Genom bildanalys får man alltså mycket mer detaljer om hur fotografierna ser 

ut och hur människorna ser ut i dem. Färger, kroppsspråk, hållning och vinkel är 

några av de intressanta elementen. En person kan exempelvis se mer mäktig ut om 

bilden är tagen nerifrån medan det går tvärtom om bilden är tagen ovanifrån. (Fogde, 

2010:182) Beskärning eller avståndet som fotografiet är taget ifrån är också viktigt 

att lägga märke till eftersom det i hög grad påverkar fotografiet. Bilden kan kännas 

påträngande, inbjudande eller personlig beroende på hur fotografiet är beskuret och 

vad avståndet till personerna i fotografiet är. (Björkvall, 2009:39–40) Alla de här 

elementen kan ses som visuell kommunikation. Hur människan i bild poserar, vad hen 

har på sig för kläder och hurudant ansiktsuttryck hen har är former av 

kommunikation och därmed betydelsebärande. (Göthlund och Eriksson, 2012:22) 
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Vidare finns det även andra kategorier som är viktiga att titta på ur ett 

genusperspektiv – exempelvis kvinnors och mäns relativa storlek i fotografierna (ju 

större synlighet personen får, desto mäktigare), ritualiserad underordning där 

horisontella kvinnor, leende personer och huvuden på sned är ett tecken på 

underordning och frånvaro i bilderna, medan att inte titta in i kameran och titta någon 

annanstans är ett tecken på att man är mer mäktig. (Sverrisson, 2015:196) 

Genom bildanalys fokuserar man på vilka olika slags mönster som finns i 

fotografiet, vad som ligger i fokus och vilket eller vilka meddelanden fotografiet ger 

och förmedlar (Nilsson, 2010:284). Den här typen av bildanalys ger en noggrann och 

detaljerad analys där det inte bara handlar om vad man ser, utan en djupare förståelse 

av innehållet (Eriksson och Göthlund, 2012:30).  

 Björkvall (2009:17) beskriver fotografiet som ett verktyg att skapa betydelse 

med. Ett fotografi består av olika delar som alla kan ge olika intryck och innebörd för 

betraktaren. Genom bildanalys kan man skapa en förståelse för vad fotografiet 

innehåller och bildanalys är därför den mest fördelaktiga metoden för den här typen 

av analys. 

I analysen svarar jag på följande frågor: Ur vilket perspektiv är fotografiet 

taget? Hur framställs personen? Tittar personen in i kameran? Hurudant är 

kroppsspråket? Är personen i bild vardagligt klädd eller finklädd? Är personen aktiv 

eller passiv? Var i fotografiet placeras personen? Vad syns i bakgrunden? Hur 

mycket synlighet får bakgrunden? Hurudana är färgerna i bild? Finns det element i 

fotografiet som ger mer makt till personen eller förminskar personens position?  
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4 Analys och resultat 

I det här kapitlet går jag in på de resultat jag fått och analyserar de siffror som 

kvantitativa innehållsanalysen visar samt analyserar de fotografier jag valt ut för min 

kvalitativa bildanalys. Kapitlet inleds med den kvantitativa analysen från 2019 och 

sedan 2020. Efter det går jag in på den kvalitativa analysen från 2019 och 2020. 

4.1 Svenska Yles förstasida 2019 

I de 100 skärmdumparna från 2019 tittade jag på totalt 4 890 fotografier och 

analyserade dem kvantitativt. Av de 4 890 fotografierna (den här siffran inkluderar 

XS-lyft, det vill säga artiklar utan fotografi på förstasidan) föreställde 1 447 av 

fotografierna något annat än kön (det vill säga objekt, landskap eller annat). Om man 

räknar bort dessa fotografier återstår 3 443 fotografier som föreställer människor. Av 

3 443 fotografier föreställde 1 910 en man eller män. Det betyder alltså att män syns i 

55 procent av fotografierna som föreställer människor. Kvinnorna utgjorde 25 

procent av fotografierna av människor – totalt 872 fotografier. 661 av fotografierna 

föreställde såväl kvinnor som män, det vill säga 20 procent av fotografierna 

föreställande människor.  

Då man tittar på hela statistiken (förutom XS-lyft) – det vill säga alla 

fotografier på förstasidan – utgörs 32 procent av fotografierna av fotografier som 

föreställer något annat än människor. 38 procent av den totala mängden fotografier 

består av en man eller män, 17 procent av en kvinna eller kvinnor och de resterande, 

13 procent, av fotografier där båda könen syns. 
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Figur 1. Fotografier på Svenska Yles förstasida år 2019. 

 

Då man fokuserar på de fotografier som föreställer antingen en kvinna/kvinnor eller 

en man/män, inte båda könen – är fördelningen mellan kvinnor och män ännu mera 

ojämn. Av alla fotografier där kön syns enskilt i bild föreställer närmare 70 procent 

av fotografierna en man eller män; 69 procent. De resterande fotografierna, totalt 31 

procent, föreställer en kvinna eller kvinnor. I den här statistiken har jag inte räknat 

med XS-lyft, det vill säga lyft där man inte ser något fotografi. Den här statistiken 

stämmer överens med de uppgifter som redaktionschef Anna Forth (2020) har om 

könsfördelningen och representationen på Svenska Yles förstasida. Jag gjorde ingen 

jämförelse när det gäller ämnessidor eller kategori och har därför ingen statistik på 

vilken ämnessida som har bäst och sämst könsrepresentation. Jag kan ändå säga att 

Sporten har en ojämn könsrepresentation eftersom den stora majoriteten av 

fotografierna i sportartiklar föreställde män. 
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Figur 2. Kvinnor och män ensamma i bild på Svenska Yles förstasida 2019. 

 

Min analys visar också att män dominerar i alla lyftstorlekar (XL, L, M, S och XS). 

Av alla XL-lyft, det största bildlyftet som också var det mest sällsynta lyftet, år 2019 

föreställde 52 stycken en man eller män, 40 stycken en kvinna eller kvinnor och 30 

stycken båda könen. En man eller män syntes i 372 L-lyft, en kvinna eller kvinnor i 

215 L-lyft och båda könen i 217 L-lyft. Här kan man se att kvinnor syns mer sällan i 

L-lyft än såväl män som då båda könen är i bild. Då det gäller M-lyft syns en man 

eller män i totalt 770 fotografier ensam, en kvinna eller kvinnor i 368 M-lyft och 

båda könen i 275 M-lyft. För S-lyftens del föreställde 529 av fotografierna en man 

eller män, 164 en kvinna eller kvinnor och 81 båda könen.  

 

Fotograferade 
2019 

XL-lyft L-lyft M-lyft S-lyft XS-lyft 

Kvinnor 40 215 368 164 85 

Män 52 372 770 529 187 

Båda könen 30 217 275 81 58 

Totalt 122 804 1 413 774 330 

 

Tabell 1. Fotografier på Svenska Yles förstasida 2019 enligt lyftstorlek. 
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Jag undersökte också om någotdera kön får mindre synlighet genom XS-lyft, det vill 

säga lyft som endast består av rubrik och inte något fotografi. Jag var främst 

intresserad av att se om statistiken för kvinnornas del är betydande – det vill säga om 

kvinnorna görs ännu mer osynliga på förstasidan. Statistiken visar att män utgör 

majoriteten av XS-lyften, totalt 57 procent. Samma siffra för kvinnor är 26 procent. 

För båda könen är siffran 17 procent. Man kan alltså inte säga att kvinnor görs ännu 

mer osynliga på förstasidan eftersom manliga subjekt utgör majoriteten av XS-lyften. 

Här kan man fråga sig om XS-lyften bygger på någon taktik, det vill säga att göra 

fler artiklar där män är i bild till XS-lyft för att få färre män på förstasidan.  

 

 
Figur 3. Lyft utan bild (XS) på Svenska Yles förstasida 2019. 

 

Jag presenterade tidigare könsfördelningen då kvinnor och män syns ensamma, men 

om man räknar med fotografier av båda könen (XS-lyft inte medräknade) är 

fördelningen följande: 56 procent fotografier av en man eller män, 25 procent 

fotografier av en kvinna eller kvinnor och 19 procent utgörs av fotografier som 

föreställer båda könen tillsammans.  
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Figur 4. Kvinnor, män och båda könen i bild på Svenska Yles förstasida 2019. 

 

Jag tittade också närmare på vem som syns i topp på svenska.yle.fi, alltså i det 

fotografi som syns högst upp på förstasidan. Även där är männen dominerande bland 

könen. 42 procent av toppfotografierna från år 2019 föreställde en man eller män, 

medan 16 procent av toppfotografierna föreställde en kvinna eller kvinnor. Kvinnor 

syntes oftare i bild i topp tillsammans med en annan man eller flera män – 19 procent 

av fotografierna i topp föreställde båda könen. De resterande toppfotografierna, totalt 

23 procent, föreställde något annat än människor.  
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Figur 5. Fotografier i topp på Svenska Yles förstasida 2019. 

 

För topplyften undersökte jag också om de som syns i bild gör det som 

exempelperson eller talesperson. Exempelpersoner är sådana som endast syns i bild, 

men inte får komma till tals i artikeln eller innehållet. Talespersoner syns däremot i 

bild och får även komma till tals i innehållet. Min hypotes var att kvinnorna oftare 

skulle få rollen som exempelperson, medan männen oftare skulle få agera 

talesperson. Det här visade sig inte stämma för år 2019. Av de kvinnor som syntes i 

topp i bild var 81 procent talespersoner och 19 procent exempelpersoner. Bland 

männen var 62 procent talespersoner och 32 procent exempelpersoner. Man kan 

alltså konstatera att kvinnors andel som talespersoner är högre än män som 

talespersoner – även om fotografier som föreställer män är vanligare än fotografier 

av kvinnor i topp. När det gäller fotografier av båda könen var siffrorna lite 

annorlunda. Merparten av personerna var exempelpersoner, 63 procent, medan 37 

procent av kvinnorna och männen i bild var talespersoner. 
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4.2 Svenska Yles förstasida 2020 

I de 100 skärmdumparna från 2020 tittade jag på totalt 4 463 fotografier och 

analyserade dem kvantitativt. En förändring skedde mellan 2019 och 2020: 

fotografierna av kvinnor blev fler, men samtidigt ökade också fotografierna av män. 

Av de 4 463 fotografierna (den här siffran inkluderar XS-lyft) föreställde 1 327 något 

annat än kön. Jämfört med 2019 har det alltså skett en minskning. Om man räknar 

bort dessa fotografier återstår 3 136 fotografier som föreställer människor. Av dessa 

föreställde 1 476 en man eller män. Det betyder att män syns i 47 procent av 

fotografierna som föreställer människor. Det här är en minskning på 8 procentenheter 

jämfört med 2019. Kvinnorna utgjorde 32 procent av fotografierna av människor – 

totalt 995 fotografier. 665 av fotografierna föreställde såväl kvinnor som män, det 

vill säga 21 procent av fotografierna föreställande människor.  

Då man tittar på hela statistiken (förutom XS-lyft) – det vill säga alla 

fotografier på förstasidan – utgörs 31 procent av fotografierna av fotografier som 

föreställer något annat än människor. Det här är ungefär samma som år 2019 (32 

procent). 32 procent av den totala mängden fotografier består av en man eller män, 

vilket är en minskning på 6 procentenheter från 2019. 22 procent av fotografierna 

föreställer en kvinna eller kvinnor (en ökning på 5 procentenheter) och fotografier 

där båda könen syns utgör 15 procent av alla fotografier (en ökning på 2 

procentenheter). 
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Figur 6. Fotografier på Svenska Yles förstasida 2020. 

 

Då man fokuserar på fotografier som antingen föreställer en kvinna/kvinnor eller en 

man/män, inte båda könen – är fördelningen mellan kvinnor och män mer ojämn, 

precis som år 2019. Fördelningen har ändå blivit jämnare jämfört med 2019. Av alla 

fotografier där kön syns enskilt i bild föreställer närmare 60 procent av fotografierna 

en man eller män; 59 procent. De resterande fotografierna, totalt 41 procent, 

föreställer en kvinna eller kvinnor. I den här statistiken har jag inte räknat med XS-

lyft, det vill säga lyft där man inte ser något fotografi. Kvinnornas andel har ökat 

med 10 procentenheter på ett år: från 31 procent till 41 procent. Jag gjorde – precis 

som för 2019 – inte någon jämförelse när det gäller ämnessidor eller kategori, men 

även den här gången kunde jag konstatera att Sporten är den ämnessida som i stora 

drag har den mest ojämna könsrepresentationen. De allra flesta fotografier i 

sportartiklar föreställde män, precis som år 2019. Sporten har inga exakta uppgifter 

om representationen från år 2019 och 2020, men enligt verktyget Prognosis var 

exempelvis representationen i april år 2021 17 procent kvinnor och 83 procent män 

(Portin, 2021).  Den här statistiken omfattar personer som nämns i innehållet enligt 

namn och pronomen – inte fotografier. 
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Figur 7. Kvinnor och män enskilt i bild på Svenska Yles förstasida 2020. 

 

Den här gången ser min analys av kön i de olika lyftstorlekarna (XL, L, M, S och 

XS) något annorlunda ut. År 2019 dominerade männen i alla lyftstorlekar, men år 

2020 var kvinnorna fler i fråga om XL-lyft, alltså det största bildlyftet. År 2020 

föreställde 95 av dessa lyft en kvinna eller kvinnor, medan männen syntes ensamma i 

XL-lyft 84 gånger. 31 XL-lyft föreställde båda könen. För de resterande 

lyftstorlekarna dominerade männen igen. En man eller män syntes i 455 L-lyft (en 

ökning med 83 fotografier jämfört med 2019), en kvinna eller kvinnor i 383 L-lyft 

(en ökning med 168 fotografier jämfört med 2019) och båda könen i 317 L-lyft (en 

ökning med 100 lyft jämfört med 2019). År 2019 syntes kvinnor mest sällan i L-lyft 

jämfört med män och fotografier av båda könen, men år 2020 ökade L-lyften med 

kvinnor så pass mycket att de var fler än L-lyften som bestod av båda könen. Då det 

gäller M-lyft syns en man eller män i totalt 605 (en minskning på 165 fotografier 

jämfört med 2019) fotografier ensam, en kvinna eller kvinnor i 349 (en minskning på 

19 fotografier jämfört med 2019) M-lyft och båda könen i 222 (en minskning på 53 

fotografier jämfört med 2019) M-lyft. M-lyften minskade alltså för alla kön mellan 

2019 och 2020. För S-lyftens del föreställde 225 (en minskning på 204 fotografier 

jämfört med 2019) av fotografierna en man eller män, 118 (en minskning på 46 
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fotografier jämfört med 2019) en kvinna eller kvinnor och 53 (en minskning på 28 

fotografier jämfört med 2019) båda könen.  

 

Fotograferade 
2020 

XL-lyft L-lyft M-lyft S-lyft XS-lyft 

Kvinnor 95 383 349 118 50 

Män 84 455 605 225 107 

Båda könen 31 317 222 53 42 

Sammanlagt 210 1 155 1 176 396 199 

 

Tabell 2. Fotografier på Svenska Yles förstasida 2020 enligt lyftstorlek. 

 

Jag undersökte även år 2020 om någotdera kön får mindre synlighet genom XS-lyft, 

det vill säga lyft som endast består av rubrik och inte något fotografi. Jag var ännu en 

gång intresserad av att se om statistiken för kvinnornas del är betydande – det vill 

säga om kvinnorna görs ännu mer osynliga på förstasidan. Statistiken visar inga 

större förändringar. Män utgör fortsättningsvis majoriteten av XS-lyften; 54 procent 

(en minskning på 3 procentenheter jämfört med 2019). Samma siffra för kvinnor är 

25 procent (en minskning på 1 procentenhet jämfört med 2019). För båda könen är 

siffran 21 procent. Den här siffran har blivit något högre sedan 2019, det har skett en 

ökning med 4 procentenheter. Man kan alltså inte heller den här gången säga att 

kvinnor görs ännu mer osynliga på förstasidan eftersom manliga subjekt utgör 

majoriteten av XS-lyften även år 2020.  
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Figur 8. Lyft utan bild (XS) på Svenska Yles förstasida 2020. 

 

Om man fokuserar på statistiken för fotografier av män, kvinnor och båda könen 

(XS-lyft inte medräknade) är fördelningen följande: 47 procent fotografier av en man 

eller män (en minskning på 9 procentenheter jämfört med 2019), 32 procent 

fotografier av en kvinna eller kvinnor (en ökning på 8 procentenheter jämfört med 

2019) och 21 procent utgörs av fotografier som föreställer båda könen tillsammans 

(en ökning på 2 procentenheter jämfört med 2019).  
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Figur 9. Kvinnor, män och båda könen i bild på Svenska Yles förstasida 2020. 

 

Jag undersökte även år 2020 på vem som syns i topp på svenska.yle.fi, alltså i det 

fotografi som syns högst upp på förstasidan. Här skedde kanske den största 

förändringen mellan 2019 och 2020 eftersom kvinnorna gick från största minoritet 

till majoritet. 31 procent av toppfotografierna föreställde en kvinna eller kvinnor (en 

ökning med 15 procentenheter från år 2019), medan en man eller män utgjorde 30 

procent av toppfotografierna år 2020. Männens synlighet i toppfotografierna 

minskade med 12 procentenheter mellan år 2019 och 2020. 17 procent av 

fotografierna i topp föreställde båda könen, vilket är en minskning på två 

procentenheter jämfört med år 2019. År 2019 var också fotografierna som föreställer 

båda könen fler än fotografierna på enskilda kvinnor – så var fallet inte år 2020. De 

resterande toppfotografierna, 22 procent, föreställde något annat än människor.  
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Figur 10. Fotografier i topp på Svenska Yles förstasida 2020. 

 

För topplyften undersökte jag – precis som år 2019 – om de som syns i bild gör det 

som exempelperson eller talesperson. En förändring skedde mellan 2019 och 2020. 

Kvinnorna var något oftare exempelperson år 2020: av de kvinnor som syntes i topp i 

bild var 52 procent exempelpersoner och 48 procent talespersoner. Det betyder att 

kvinnorna i bild i topp år 2020 oftare var exempelpersoner än talespersoner. Bland 

männen var 55 procent talespersoner och 45 procent exempelpersoner. Även för 

männens del blev andelen exempelpersoner högre år 2020, men de manliga 

talespersonerna är fortfarande i majoritet. När det gäller fotografier av båda könen 

var siffrorna liknande som år 2019. Merparten av personerna var exempelpersoner, 

58 procent, medan 42 procent av kvinnorna och männen i bild var talespersoner. 

Talespersonerna i den här kategorin blev däremot något fler jämfört med 2019. 

4.3 Jämförande analys 

Jag kunde konstatera att tidigare forskning stämmer även för Svenska Yles del – 

männen dominerar på svenska.yle.fi under såväl 2019 som 2020. Den manliga 

representationen i bild (då man räknar med endast fotografier av kvinnor och män) år 
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2019 var 69 procent, den kvinnliga 31 procent. Män utgjorde med andra ord nästan 

två tredjedelar av de fotografier som föreställde män och kvinnor på förstasidan. På 

ett år minskade männens andel med 10 procentenheter till en representation på 59 

procent år 2020, medan kvinnornas representation var 41 procent. Den här 

representationen är ingalunda jämn, men det är ett steg mot en jämnare 

könsrepresentation.  

Om man räknar med samtliga fotografier kan man konstatera att nästan en 

tredjedel av alla fotografier på förstasidan föreställer något annat än människor. Den 

här gäller både 2019 och 2020. Fotografierna som föreställde något annat än 

människor utgjorde 32 procent av alla fotografier år 2019 och 31 procent av alla 

fotografier år 2020. Ökningen i representationen av kvinnor i bild har med andra ord 

inte bidragit till någon nämnvärd minskning av fotografier som föreställer något 

annat än människor. Det här syns tydligt då man räknar med samtliga fotografier på 

Svenska Yles förstasida. Andelen kvinnor i bild baserat på samtliga fotografier var år 

2019 17 procent, andelen män 38 procent. 13 procent av fotografierna föreställde 

båda könen det året. År 2020 ökade andelen kvinnor i bild till 22 procent och 

männens andel gick ner till 32 procent. Under det året ökade fotografierna som 

föreställer båda könen till 15 procent. Då man tar samtliga fotografier på förstasidan i 

beaktande har det alltså inte skett någon dramatisk förändring. Ökningen i den 

kvinnliga representationen har skett främst genom en minskning av den manliga 

representationen.  

När det gäller lyftstorlekar kan man se att kvinnornas representation i de stora 

lyften, det vill säga XL- och L-lyft, ökat. XL-lyften med kvinnor i bild har blivit mer 

än dubbelt fler: från 40 lyft år 2019 till 95 lyft år 2020. L-lyften med kvinnor i bild 

ökade från 215 år 2019 till 383 år 2020. Kvinnornas representation i det medelstora 

lyftet, alltså M-lyft, har däremot minskat från 368 lyft år 2019 till 349 lyft år 2020. 

Likaså har S-lyften och XS-lyften med kvinnor minskat. S-lyften med kvinnor i bild 

var 164 till antalet år 2019 och 118 år 2020. XS-lyften, där inget fotografi syns, var 

för kvinnornas del 85 år 2019 och 50 år 2020. Det betyder med andra ord att kvinnor 

mer sällan syns i de små lyften – speciellt i det lyftet där inget fotografi syns.  
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För männens del har fotografierna ökat i lyftstorlekarna XL och L. Under år 

2019 syntes män i bild i 52 XL-lyft och år 2020 84 XL-lyft. Män fick ändå inte lika 

mycket synlighet i de här lyftstorlekarna år 2020 som kvinnor – XL-lyften med 

kvinnor var 11 fler. L-lyften med män i bild ökade från 372 år 2019 till 455 år 2020. 

Ökningen är inte lika stor som i kvinnornas fall, men det har ändå skett en markant 

ökning. Män i M-lyft minskade mellan år 2019 och 2020 – precis som för kvinnorna. 

Den här förändringen var mer dramatisk. Medan kvinnornas andel i M-lyft minskade 

med 19 lyft, minskade M-lyften som föreställde män med 165 lyft. Männens M-lyft 

var 770 år 2019 och år 2020 605. En mer dramatisk förändring skedde också för 

männens S-lyft: från 529 lyft år 2019 till 225 år 2020. Männens XS-lyft minskade 

från 187 till 107 mellan 2019 och 2020. 

Användningen av XL-lyft har alltså ökat betydligt – både för kvinnornas och 

männens del. Den här förändringen syns också för fotografier som föreställer båda 

könen – men där har XL-lyften endast ökat med ett lyft från 30 till 31 XL-lyft. Det 

har skett en större förändring beträffande L-lyft och de båda könen. De lyften gick 

från 217 år 2019 till 317 år 2020. M-lyften har precis som för kvinnornas och 

männens del minskat i den här kategorin. Båda könen syntes i bild i 275 M-lyft år 

2019, medan samma siffra år 2020 var 222. Andelen S- och XS-lyft i den här 

kategorin har också minskat, likt hur det skedde för kvinnorna och männen. S-lyften 

gick från 81 år 2019 till 53 år 2020. XS-lyften minskade med 16 lyft från 58 till 42. 

De stora lyften har alltså börjat användas mer mellan 2019 och 2020. Det är 

ändå viktigt att komma ihåg att större lyft och fler fotografier inte alltid betyder att 

personerna i bild får mer makt. Hur de porträtteras i bild har också betydelse. Den 

som besökte Svenska Yles förstasida år 2020 fick ändå se en jämnare 

könsrepresentation det året än 2019. Män syntes fortfarande ofta i bild i XL- och L-

lyft år 2020 och andelen lyft ökade, vilket förvånade mig något. Jag hade trott att 

deras representation i lyften skulle minska och kvinnornas representation öka, men 

resultatet visar alltså att lyften ökat för båda könen. Ett intressant fenomen är att M-

lyften minskat för samtliga. Jag kan anta att M-lyften gett vika för fler XL- och L-

lyft.  
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Kvinnornas representation i topplyften har ökat betydligt mellan 2019 och 

2020. Topplyften med kvinnor var nästan dubbelt fler år 2020 (31 procent) jämfört 

med 2019 (16 procent). Topplyften med män minskade med 12 procentenheter från 

42 procent till 30 procent. Det här har bidragit till att det är en jämn 

könsrepresentation i topp: kvinnor 31 procent och män 30 procent. Fotografier som 

föreställer något annat än människor hölls på ungefär samma nivå i topp mellan 2019 

och 2020: 23 procent jämfört med 22 procent. Fotografierna av båda könen i topp 

minskade något mellan 2019 och 2020 från 19 procent till 17 procent. 

4.4 Fotografier på Svenska Yles förstasida 2019 

Av de åtta fotografierna från 2019 är samtliga av de fyra fotografierna som 

föreställer kvinnor tagna rakt framifrån. Fotoperspektivet är alltså neutralt. För 

männens del är två av fotografierna tagna rakt framifrån, medan de övriga två är 

tagna underifrån – ur ett så kallat grodperspektiv – vilket betyder att männen ser 

större och mäktigare ut. I fyra av fotografierna tittar personerna in i kameran – tre av 

dessa fotografier föreställer kvinnor och ett av fotografierna en man. Det här 

bekräftar det som tidigare forskning visat, det vill säga att kvinnor oftare tittar in i 

kameran och möter betraktarens blick. Det här gör att det skapas ett mer jämbördigt 

förhållande mellan den fotograferade och mig som betraktare eftersom vi ”tittar på 

varandra” (Hirdman, 2002:52). Speciellt kronprinsessan Victoria gör ett aktivt försök 

att titta in i kameran. Hon är svängd med ena sidan mot kameran, men har vänt 

huvudet åt sidan så att hon tittar in i kameran – i stället för att titta rakt framåt.  

Tre av personerna som tittar in i kameran ler – kronprinsessan Victoria, Linda 

Sällström och Jucci Hellström – och leendet i kombination med ögonkontakten gör 

att de här personerna framställs som kontaktsökande. Personen som inte ler, men 

tittar in i kameran, Louise Amcoff, framställs som mer seriös – men blicken är ändå 

kontaktsökande. De här personerna framställs som passiva eftersom de inte gör något 

annat än tittar in i kameran. Kroppsspråket är inbjudande eller neutralt. Kvinnor ler 

oftare än män i bild och har oftare ett mer inbjudande kroppsspråk jämfört med män 

(Hirdman, 2002:49). 
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De fyra övriga fotografierna kan klassas som situationsbilder – det vill säga 

fotografier där personerna inte poserar för kameran. Dessa fotografier är tagna i 

stunden medan personerna pratar eller gör annat – det betyder att de är aktiva. Att 

inte titta in i kameran får den fotograferade att se upptagen ut, som om hon inte har 

tid att vara aktiv i fotografens arbete (Hirdman, 2002:51).  

Två av fotografierna är tagna i liknande sammanhang: fotografierna av Sanna 

Marin och Pekka Haavisto. I bild syns mikrofoner och talarpodium, vilket signalerar 

att de håller presskonferens. De tittar rakt framåt och pratar. De två övriga 

fotografierna i den här gruppen föreställer Timo Kivinen och Kim Jong-un och är 

tagna i olika sammanhang. Fotografiet av Kivinen är taget underifrån medan han 

tittar framåt och ler. Leendet får honom att verka vänlig, medan perspektivet gör att 

han verkar mäktig. I fotografiet av Jong-un kan han synas rida på en häst medan han 

tittar åt sidan. Han rider mot kameran, framåt, vilket kan symbolisera att han rider 

mot framtiden. Hästar har traditionellt fungerat som en symbol för energi och libido, 

men också pengar. Hästar har också kommit att symbolisera människor som jobbar 

hårt (därav uttrycket ”jobba som en häst”) och livskraft. Hästar kan också ses som 

medhjälpare eller offer av människan. (Hannah, 2005:93–94) 

Fem av de fotograferade bär finkläder – tre av dem män, två kvinnor. Sanna 

Marin bär en vit skjorta med krage och kronprinsessan Victoria bär en ljusblå blus 

med tygmönster som liknar rosor. Hennes klädsel görs ännu finare genom 

accessoarer. Runt halsen hänger ett halsband i silver, en tunn kedja, och hon bär blåa, 

hängande örhängen. Männen i finkläder är Pekka Haavisto, Timo Kivinen och Kim 

Jong-un. Haavisto har på sig en mörkgrå kostym/kavaj med en vit skjorta under. 

Skjortan är knäppt upp till halsen och han bär en mörk slips med prickar på. Kivinen 

är klädd i tillhörande uniform inom försvarsmakten för en kommendör. Han bär en 

ljusgrå kavaj med diverse förtjänsttecken på, en ljusgrå skjorta som är knäppt hela 

vägen upp till halsen samt en mörkgrå slips. På slipsen finns också ett 

förtjänsttecken: ett vitt kors som hänger i ett gulrött band. På Kivinens vänstra axel 

(högra för betraktaren) syns Finlands flagga broderad på kavajen. På huvudet har han 

en hatt som tillhör uniformen. Jong-un är inte klädd i klassiska ryttarkläder även om 
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han rider på en häst. Han bär en ljusbrun kappa med en pälskrage och har svarta 

ridstövlar på sig.  

Tre av de fotograferade är klädda i vardagskläder: Linda Sällström, Jucci 

Hellström och Louise Amcoff. Sällström och Hellström bär t-tröjor medan Amcoff 

har på sig en svart vinterjacka, grå mössa och en svart skjorta där under med mönster 

på. Personernas klädsel i dessa fotografier bekräftar också det som tidigare forskning 

visar – att män oftare är finklädda i bild om man jämför med kvinnor. Män bär ofta 

kostym, medan kvinnor syns i allt från vardags- till finkläder. Finkläder bidrar till 

stereotyper om kvinnor och män och kvinnligt och manligt. Exempelvis kostymer ses 

som manligt och mer mäktigt, medan klänningar är feminina och vackra. (Jolliffe, 

1996:101–102) 

Samtliga kvinnor är också sminkade, vilket bidrar till att det verkar som om 

de satsat på sitt utseende inför fotograferingen. Sminket gör dem också mer feminina. 

Kvinnorna har synligt använt en eller flera sminkprodukter som förstärker 

ansiktsdragen. Det handlar bland annat om eyeliner, mascara, ögonbrynspenna, rouge 

samt läppstift eller läppglans. 

Kronprinsessan Victoria är den enda som inte är ensam i bild (om man 

bortser från hästen i fotografiet av Jong-un). Hon håller i en bebis i famnen som vilar 

mot hennes bröstkorg. Bebisen är klädd i vita byxor och en ljusblå tröja. Det är 

förmodligen hennes son, vilket gör att Victoria får en familjär och trygg position och 

roll som mamma. Hon framställs inte i egenskap av sin roll som kronprinsessa eller 

kvinna, utan specifikt som mamma i och med att hon håller barnet i famnen. Det är 

vanligare att kvinnor fotograferas tillsammans med andra, medan män oftare syns 

ensamma i bild. Det är vanligt att kvinnor som syns med andra i bild omfamnar dem, 

vilket hon gör barnet. (Jolliffe, 1996:100) Barn symboliserar ofta framtiden och 

barnet fungerar här som en metonymi för framtiden (Rose, 2012:120).  

Sju av fotografierna kan klassas som närbilder där huvud och skuldror är i 

fokus. Det här gör fotografierna mer personliga och intima (Hirdman, 2002:48). 

Endast fotografiet av Jong-un är taget längre ifrån. Hela han syns i bild, vilket gör 

honom mindre tillgänglig (Hirdman, 2002:45). 
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Sex av personerna är placerade i mitten av fotografiet, eller åtminstone nära 

mitten, och blir på det sättet fotografiets huvudfokus. I de övriga två fotografierna är 

personerna placerade i sidan. Det gäller Sanna Marin och kronprinsessan Victoria. 

Marin är placerad till höger, vilket ger bakgrunden mer synlighet. Kronprinsessan 

Victoria är placerad till vänster, men eftersom fotografiet är stående – och inte 

liggande som i Marins fall – får bakgrunden inte lika mycket synlighet.  

I tre av fotografierna är bakgrunden obetydlig eftersom det antingen är svårt 

att säga vad bakgrunden föreställer eller eftersom bakgrunden inte innehåller 

distraherande element eller annat som riktar blicken mot bakgrunden. Det gäller 

fotografierna av Pekka Haavisto, Louise Amcoff och kronprinsessan Victoria. I 

Haavistos och kronprinsessan Victorias fall är bakgrunden mycket suddig och det 

som syns i bakgrunden är irrelevant: väggar och fönster. I Amcoffs fall är 

bakgrunden lika skarp som hon är, vilket gör att bakgrunden på det sättet får mer 

synlighet, men eftersom bakgrunden endast föreställer en röd husvägg och inte 

innehåller några distraktioner kan den klassas som obetydlig. I Jong-uns fall är 

bakgrunden inte heller så relevant och betydlig, men det är lättare att urskilja vad 

som syns i bakgrunden än i Haavistos och kronprinsessan Victorias fall. Bakgrunden 

föreställer skog och snötäckta granar samt en snötäckt väg. Elementen är inte 

distraherande och bakgrunden är suddigare än honom. 

I Marins fall, där bakgrunden får mycket synlighet, kan man se en klarblå 

vägg och på den här väggen syns EU:s flagga, vilket signalerar att artikeln behandlar 

något som gäller Finland och EU. Bakgrunden är suddig, men får mycket utrymme. 

Det här gör att Marin inte klassas som fotografiets huvudfokus. Flaggan har 12 

stjärnor i guld på blå botten. Stjärnorna som placerats i en cirkel i flaggan 

symboliserar ideal om enhet, solidaritet och harmoni bland människorna i Europa, 

medan antalet stjärnor, 12, symboliserar fullkomlighet (Europeiska unionen, 2020). 

Flaggor symboliserar traditionellt hjältemod, auktoritet och makt samt ger en 

nationskänsla – i det här fallet EU (Hylland Eriksen, 2007:1–3). En flagga syns också 

i bakgrunden i fotografiet av Timo Kivinen. I Kivinens fall är flaggan däremot inte 

grafik på en vägg, utan en verklig, finsk flagga som vajar på en flaggstång i 

bakgrunden. Flaggan har ett blått kors på vit botten. I mitten av korset finns Finlands 
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vapen, lejonet. Den blåa färgen i flaggan symboliserar Finlands sjöar och himlen, 

medan den vita färgen symboliserar snö och högsommarmoln (Pettersson, 2018). 

Flaggan i kombination med Kivinens militäruniform ger honom en mäktig, auktoritär 

position eftersom militära uniformer är symbol för just makt och auktoritet (Šterman, 

2011:12).  

I fotografierna av Linda Sällström och Jucci Hellström kan man se blommor 

på en äng i bakgrunden. Bakgrunden är grafik, vilket betyder att bakgrunden är 

inklippt – antagligen genom att personerna fotograferats framför en green screen. 

Bakgrunden med blommor kännetecknar att det är sommar, vilket kan kopplas till 

Svenska Yles serie ”Vegas sommarpratare” som fotografierna är tagna till. Blommor 

symboliserar passion och tillgivenhet och kopplas ofta till femininitet (Lehner och 

Lehner, 2003:12, Frownfelter, 2010:21). 

När det gäller färger kan man generellt säga att fotografierna av männen är 

mindre färggranna och mörkare än fotografierna av kvinnor. Färggranna fotografier 

tenderar att klassas som gladare och mer inbjudande än mörka fotografier med 

avsaknad av färg. Fotografier som inte är färggranna klassas i stället som mer dystra. 

Fotografiet av Haavisto innehåller inga skrikiga färger. En ljusblå plansch som syns i 

bakgrunden är den enda egentliga färgklicken. Resten av nyanserna går i svart, grått, 

beige eller vitt. Fotografiet av Jong-un är inte heller så färggrant, utan innehåller mer 

naturliga och diskreta färger. Granarna i bakgrunden har inte retuscherats grönare 

och han är inte klädd i färggranna kläder. Om man jämför det stående fotografiet 

med det av kronprinsessan Victoria kan man säga att fotografiet av kronprinsessan 

innehåller mer färger. Bakgrunden föreställer en grön vägg och personerna i bild är 

klädda i färg, blått. Fotografierna av Sällström och Hellström är tagna med samma 

bakgrund och påminner mycket om varandra i färg. Fotografiet av Amcoff är 

antagligen det fotografi av en kvinna där färgerna är minst mättade. Bakgrunden 

består av en röd vägg, men färgen är inte skrikig och i helhet innehåller fotografiet 

inte mycket kontrast och mättnad. Det mest färggranna fotografiet som föreställer en 

man är fotografiet av Kivinen. En klarblå himmel samt gröna träd syns i bakgrunden 

och färgerna på den finska flaggan i bakgrunden är mättade. Färgerna på de 

tjänstetecken som syns på Kivinens uniform är också klara och färggranna.  
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4.5 Fotografier på Svenska Yles förstasida 2020 

Av de åtta fotografierna från 2020 är fyra tagna underifrån – ur ett grodperspektiv. 

Grodperspektivet är speciellt tydligt i fotografiet av Krista Kiuru. I de tre övriga 

fotografierna – som föreställer Donald Trump, Emmi Nuorgam och Vladimir Putin – 

är grodperspektivet inte lika tydligt. Det syns däremot att fotografierna är tagna något 

underifrån, men det är inte en lika tydlig vinkel som i Kiurus fall. Det här betyder att 

de här personerna, speciellt Kiuru, ser större och mäktigare ut. De övriga 

fotografierna är tagna rakt framifrån och det betyder att fotoperspektivet är neutralt.   

 I fem av fotografierna tittar personerna in i kameran – tre av dessa fotografier 

föreställer kvinnor och två av fotografierna män. Det skapas ett mer jämbördigt 

förhållande mellan den fotograferade och mig som betraktare eftersom vi ”tittar på 

varandra” (Hirdman, 2002:52). Speciellt Alf Burman gör ett aktivt försök att titta in i 

kameran. Han är svängd med ena sidan mot kameran, men har vänt huvudet åt sidan 

så att han tittar in i kameran – i stället för att titta rakt framåt.  

Tre av personerna som tittar in i kameran ler – Karin Storbacka, Carlene 

Mutiganda och Emmi Nuorgam. Leendet i kombination med ögonkontakten gör att 

de här personerna framställs som kontaktsökande. Personerna som inte ler, men tittar 

in i kameran, är männen, Filip Saxén och Alf Burman. De framställs som mer seriösa 

och blicken är allvarlig. De här personerna som tittar in i kameran framställs som 

passiva eftersom de inte gör något annat än tittar in i kameran. Kroppsspråket är 

inbjudande eller neutralt i de flesta fall. I männens fall är de mer allvarliga. Här visar 

återigen tidigare forskning att  kvinnor ler oftare än män i bild och oftare har ett mer 

inbjudande kroppsspråk jämfört med män (Hirdman, 2002:49). 

De tre övriga fotografierna kan klassas som situationsbilder – det vill säga 

fotografier där personerna inte poserar för kameran. Dessa fotografier är tagna i 

stunden medan personerna pratar eller gör annat – det betyder att de är aktiva. Att 

inte titta in i kameran får den fotograferade att se upptagen ut, som om hon inte har 

tid att vara aktiv i fotografens arbete (Hirdman, 2002:51). De tre fotografierna är 

tagna i liknande sammanhang: i samband med presskonferenser. Fotografierna 

föreställer Krista Kiuru, Donald Trump och Vladimir Putin. Kiuru tittar rakt framåt 
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medan hon pratar, medan Trump har vänt sig bort från talarpodiumet – mot 

kamerorna vid sidan – och gestikulerar med ena handen medan han pratar. Han tittar 

ändå inte mot kamerorna. Gestikuleringen med handen ser ut som om han viftar bort 

något. Putin pratar inte i fotografiet, utan tittar rakt framåt medan han sitter vid ett 

bord och håller presskonferens. Ingen av de fotograferade ler, vilket får dem att se 

seriösa ut. Det här förstärks av fotoperspektivet som jag nämnde tidigare. Han håller 

händerna knäppta på bordet. Putins posering med händerna och Trumps gestikulering 

med handen – det vill säga handrörelser – kan symbolisera engagemang, kraft och 

kontroll och det gör att de framställs som mer mäktiga (Hirdman, 2002:49). 

Tre av de fotograferade bär finkläder – två av dem män, en kvinna. Krista 

Kiuru bär en svart blus med blommigt mönster. Donald Trump och Vladimir Putin är 

klädda i mörk kostym, vit skjorta och slips. Trump har en röd slips runt halsen, 

medan Putin bär en svart slips. På Trumps vänster bröst (höger för betraktaren) sitter 

en pin som föreställer USA:s flagga. Samtliga finklädda är alltså män, vilket tidigare 

forskning visar att är vanligt. Båda bär också kostym, vilket klassas som en mäktig 

och typiskt manlig klädsel. (Jolliffe, 1996:101–102) 

De övriga fotograferade är klädda i vardagskläder: Karin Storbacka, Filip 

Saxén, Carlene Mutiganda, Alf Burman och Emmi Nuorgam. Storbacka är klädd i en 

kortärmad, randig blus i färgerna blå och vit och har en sommarhatt i strå på huvudet. 

Saxén är klädd i en rutig skjorta i färgerna röd, svart och vit. Han har också flera 

halsband runt halsen och örhängen i öronen. Halsbanden är mer ”vardagliga” än 

klassiska halsband i silver eller guld. Mutiganda är klädd i en svart polotröja och 

Burman har på sig en mörkblå dunjacka. Nuorgams klädsel är på gränsen mellan 

vardagskläder och finkläder, men jag skulle ändå klassa det mer som vardagskläder. 

Hon har på sig en grönblå kappa och runt halsen har hon en grönblå tubhalsduk. På 

huvudet har hon en ljusrosa sjal som är knuten på pannan.  

Samtliga kvinnor är också sminkade, vilket bidrar till att det verkar som om 

de satsat på sitt utseende inför fotograferingen. Sminket gör dem också mer feminina. 

Kvinnorna har synligt använt en eller flera sminkprodukter som förstärker 

ansiktsdragen. Det handlar bland annat om eyeliner, mascara, ögonbrynspenna, rouge 

samt läppstift eller läppglans. Speciellt Nuorgam är tydligt sminkad i färggranna 
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färger (rosa läppstift och ögonskugga i röd ton), vilket ger uppfattningen om att hon 

satsat mer på sitt utseende än de övriga inför fotograferingen.  

Alla av de fotograferade syns ensamma i bild, vilket gör att de framställs som 

självständiga personer.  

Sex av fotografierna kan klassas som närbilder där huvud och skuldror är i 

fokus. Det här gör fotografierna mer personliga och intima (Hirdman, 2002:48). De 

övriga fotografierna, som föreställer Trump och Putin, är tagna längre ifrån. Ju mer 

av en person syns i bild på ett längre avstånd – desto mindre tillgänglig verkar 

personen (Hirdman, 2002:45). 

Endast en av de fotograferade personerna är tydligt placerad i mitten av 

fotografiet, Filip Saxén. Han blir därmed fotografiets huvudfokus. De övriga är 

placerade något åt sidan, eller helt och hållet i kanten. Exempelvis Alf Burmans 

kropp är placerad till vänster, men han lutar huvudet så pass mycket åt sidan att 

huvudet hamnar i mitten. Kiuru, Mutaganda och Nuorgam är de som tydligast är 

placerade i sidan. Det att personerna är placerade i sidan gör att bakgrunden får mer 

synlighet och de är därmed inte det självklara fokuset i fotografiet.  

I tre av fotografierna är bakgrunden så gott som obetydlig eftersom det 

antingen är svårt att säga vad bakgrunden föreställer eller eftersom bakgrunden inte 

innehåller distraherande element eller annat som riktar blicken mot bakgrunden. Det 

gäller fotografierna av Krista Kiuru, Alf Burman och Emmi Nuorgam. I Kiurus fall 

är bakgrunden mycket suddig och det som syns i bakgrunden är irrelevant: en vägg 

och en skärm som man inte ser något motiv på. I Burmans fall syns träd eller buskar i 

bakgrunden. Bakgrunden är mycket suddig (betydligt suddigare än Burman som är 

skarp) och mörk, vilket gör att det inte är distraherande. I Nuorgams fall är 

bakgrunden så suddig att det över huvud taget inte går att säga vad som syns i 

bakgrunden. Bakgrunden är nästan helt grå. Eftersom fotografiet är stående får 

bakgrunden inte lika mycket synlighet som den skulle få om fotografiet var liggande.  

Bakgrunden får mycket synlighet i fotografiet av Carlene Mutiganda och det 

är lättare att urskilja vad som syns i bakgrunden – även om bakgrunden är suddigare 

än henne. Hon är placerad till vänster. I bakgrunden syns bokhyllor på rad med 

böcker i, vilket är ett signalement på att fotografiet är taget i ett bibliotek. 
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Bakgrunden får mycket utrymme, vilket gör att Mutiganda inte klassas som 

fotografiets huvudfokus. Böcker kan däremot vara ett sorts tecken på makt, eller i 

alla fall visdom, vilket gör att Mutiganda verkar smart. Bakgrunden får också mycket 

synlighet i fotografiet av Donald Trump som är placerad till vänster. Bakgrunden ger 

däremot makt till Trump – även om den är suddig. I bakgrunden syns flaggor 

tillhörande flera olika länder och en kristallkrona. Kristallkronan kan vara en symbol 

för makt och pengar och flaggorna är också symboliska på det sättet att de är mäktiga 

och symboliserar kontakt till flera länder. I förgrunden syns ett talarpodium och 

telefoner riktade mot Trump. Telefonerna är ett tecken på att han är viktig eftersom 

alla blickar genom dem är riktade mot honom. En flagga – den ryska flaggan – syns 

också i bakgrunden i fotografiet av Putin, vilket ger honom mera makt eftersom 

flaggor traditionellt symboliserar hjältemod, auktoritet och makt samt ger en 

nationskänsla – precis som i Trumps fall (Hylland Eriksen, 2007:1–3). 

I fotografierna av Karin Storbacka och Filip Saxén kan man se blommor på 

en äng i bakgrunden samt en lila himmel. Bakgrunden är grafik, vilket betyder att 

bakgrunden är inklippt – antagligen genom att personerna fotograferats framför en 

green screen. Bakgrunden med blommor kännetecknar att det är sommar, vilket kan 

kopplas till Svenska Yles serie ”Vegas sommarpratare” som fotografierna är tagna 

till. Blommor symboliserar passion och tillgivenhet och kopplas ofta till femininitet 

(Lehner och Lehner, 2003:12, Frownfelter, 2010:21). Fotografierna är alltså tagna till 

samma typ av innehåll och med samma bakgrund, men medan Saxén är placerad i 

mitten av fotografiet är Storbacka placerad något till höger. Deras miner skiljer sig 

också som tidigare nämnt och Storbacka verkar mer tillmötesgående och vänlig än 

Saxén – även om de båda tittar in i kameran.  

När det gäller färger kan man inte dra några generella slutsatser om 

färggranna fotografier och något visst kön. Bland fotografierna finns såväl 

färggranna fotografier av kvinnor som män, samt mindre mättade fotografier av 

kvinnor och män. Det mörkaste fotografiet med minst färger är fotografiet av 

Burman. Bakgrunden är väldigt mörk och nivån av kontrast är hög, vilket gör 

fotografiet mer dystert. Det här fotografiet skiljer sig mycket från exempelvis 

fotografierna av Sommarpratarna där färger dominerar. Färggranna fotografier 
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tenderar att klassas som gladare och mer inbjudande än mörka fotografier med 

avsaknad av färg. Exempelvis fotografierna av Kiuru och Putin är inte så mättade. 

Speciellt fotografiet av Kiuru innehåller inga skrikiga färger, medan det i fotografiet 

av Putin syns en flagga med klarröd färg. Fotografiet av Trump innehåller flera 

färger – allt från röd och gul till blå och grön. Också fotografiet av Mutiganda 

innehåller en del färger i bakgrunden. Fotografiet av Nuorgam innehåller delvis en 

del färger och delvis mycket nyanser i grått, svart och vitt. Bakgrunden är mindre 

mättad, medan hon är klädd i färggranna kläder. 

4.6 Jämförande analys 

Någon tydlig förändring – eller i alla fall sammanhängande förändring – syns inte i 

fotografierna mellan 2019 och 2020. Det här kan bero på att Svenska Yle inte för 

2020 hade något mål om att förändra hur människor syns i bild – endast hur ofta. 

Svenska Yle har endast räknat hur många kvinnor och män som syns i bild i de fem 

fotografier som syns högst upp på sidan, inte på vilket sätt de porträtteras 

(Lindström, L. 2021). Det är därför svårt att säga vad de förändringar som skett beror 

på. Något som är viktigt att poängtera är att jag analyserade endast 16 fotografier av 

över 9 000 fotografier på förstasidan under 2019 och 2020 kvalitativt och 

bedömningen kan endast göras utifrån dessa 16 fotografier – inte alla på förstasidan. 

 Av de åtta fotografier som jag analyserade år 2019 kunde jag konstatera att 

fyra av de fotograferade inte tittar in i kameran. Tre av dem män, en kvinna. År 2020 

lät tre personer bli att titta in i kameran – av dem var en kvinna. Tidigare forskning 

stämmer alltså också för dessa fotografiers del, det vill säga att män oftare låter bli att 

titta in i kameran. Männen som tittade in i kameran blev en fler år 2020. För 

kvinnornas del hölls siffran på samma nivå. 

En liknande stereotyp är leende kvinnor och allvarliga män, vilket delvis 

bekräftas i de 16 fotografierna. År 2019 log två av de fyra männen och två av de fyra 

kvinnorna. För det året kan man alltså inte säga att kvinnor ler oftare än män i bild. 

Stereotypen syns däremot tydligare år 2020 där ingen av de fotograferade männen ler 

medan tre av fyra kvinnor ler.  
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En förändring som skedde mellan 2019 och 2020 var att kvinnor år 2020 

också fanns bland dem som fotograferats underifrån. År 2019 var tre av personerna 

fotograferade underifrån ur ett grodperspektiv och alla var män. År 2020 var en 

majoritet av de fotograferade, fem av personerna, fotograferade underifrån: två 

kvinnor och tre män. Det året fanns det med andra ord också kvinnor som 

fotograferats ur ett grodperspektiv. De övriga fotografierna var tagna rakt framifrån 

ur ett neutralt perspektiv.  

När det gäller hur mycket av personerna som syns kan man konstatera att de 

flesta fotografier är närbilder och fotografierna blir därmed mer intima. De flesta är 

fotograferade så att fotografiet är beskuret vid bröstkorgen eller högre upp. År 2019 

var Kim Jong-un den enda personen som syntes i helkroppsformat. Hela han syntes i 

bild. År 2020 syntes ingen helt och hållet i bild, men Donald Trump fick mest 

synlighet i och med att fotografiet var beskuret vid höfterna. Också fotografiet av 

Vladimir Putin år 2020 var taget längre ifrån, men eftersom han sitter vid ett bord 

syns inte lika mycket av kroppen. De här personerna får därmed en mer distanserad 

bild. I fråga om placering var Trump den som tydligast placerades i sidan av 

fotografiet, men det var vanligare för kvinnor att placeras något till sidan, medan 

män oftast syntes i mitten. 

När det gäller symboler kan man konstatera att flaggor var vanligt samt 

mikrofoner och talarpodium som kännetecknar att fotografierna är tagna vid en 

presskonferens. En flagga – som är en mäktig symbol – syntes oftare när det 

handlade om män, men även i fotografiet av Sanna Marin år 2019 syns EU:s flagga. 

Den mäktigaste symbolen en kvinna fick utöver det här var fotografiet av Carlene 

Mutiganda, där böcker – en symbol för visdom – syns i bakgrunden. Utöver det var 

symbolerna i fotografierna av kvinnor stereotypiskt feminina, exempelvis barnet i 

kronprinsessan Victorias famn. Hon var också den enda av de 16 fotograferade som 

syntes tillsammans med en annan person. 

En annan av de mer feminina symbolerna var blommorna i fotografierna av 

Sommarpratare. I fotografierna av Sommarpratare fanns både kvinnor och män. 

Utöver blommorna i de här fotografierna av män fanns inte traditionellt feminina 

symboler i fotografierna av män. År 2019 syntes en häst i bild tillsammans med 
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Jong-un, en stark symbol, och fotografiet av Timo Kivinen innehöll flera mäktiga 

symboler i och med att han är klädd i en militäruniform och den finska flaggan 

syntes i bakgrunden.  

 Rent generellt kan man konstatera att fotografierna av kvinnorna innehöll mer 

färger och på det sättet var mer ”glada” än fotografierna av männen. De dystra 

färgerna i fotografierna av männen ger en känsla av allvarsamhet och fotografierna 

gör mig inte lika glad som de mer färgglada fotografierna.  
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5 Slutdiskussion 

Det här kapitlet avrundar avhandlingen genom en sammanfattning av analysen och 

resultatet samt hur det knyter an till annan forskning. Jag presenterar också 

förbättringsförslag och förslag till vidare forskning i det här avslutande kapitlet.  

5.1 Sammanfattning 

En klar skillnad syns i den kvantitativa innehållsanalysen mellan år 2019 och 2020. 

200 skärmdumpar analyserades, 100 från 2019 och 100 från 2020, vilket omfattar 

totalt 9 353 fotografier. 2 774 fotografier föreställde något annat än människor. Av 

de 6 679 fotografier som föreställde människor syntes kvinnor och män enskilt i 

totalt 5 253 fotografier.  

 

År Antal kvinnor 
i bild 

Kvinnor i 
bild (%) 

Antal män 
i bild  

Män i bild 
(%) 

Sammanlagt 

2019 872 31% 1 910 69% 2 782 

2020 995 41% 1 476 59% 2 471 

Totalt 1 867 36% 3 386 64% 5 253 

 

Tabell 3. Kvinnor och män enskilt i bild år 2019 och 2020. 

 

Svenska Yle har delvis lyckats med Projektet 50:50 – även om man inte nådde en 

jämn representation. Det mål som bolaget hade lagt för webben – 40 procent kvinnor 

och 60 procent män (Forth, 2020) – lyckades för fotografier där kvinnor och män 

syns enskilt i bild. År 2019 var andelen kvinnor i kategorin ”Kön enskilt i bild på 

Svenska Yles förstasida” 31 procent och andelen män 69 procent. Under 2020 var 

samma siffra 41 procent kvinnor och 59 procent män.  

Då man räknar med fotografier som föreställer båda könen i den här kategorin 

blir resultaten ännu mer gynnsamma för kvinnor. Svenska Yle gick från att ha 
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fotografier med 56 procent män, 25 procent kvinnor och 19 procent av båda könen år 

2019 till 47 procent män, 32 procent kvinnor och 21 procent av båda könen år 2020. 

 Den främsta skillnaden syns i topplyften på förstasidan där kvinnornas 

representation steg från 16 procent till 31 procent. Den här ökningen bidrog till att 

andelen kvinnor i bild år 2020 var fler än andelen män i bild år 2020 (30 procent). 

 Som helhet – då man tittar på samtliga fotografier på Svenska Yles förstasida 

– kan man med andra ord konstatera att en stor del av fotografierna på förstasidan 

föreställer något annat än människor. Andelen fotografier som inte består av 

människor hölls på ungefär samma nivå år 2019 (32 procent) och 2020 (31 procent). 

Bildinnehållet på förstasidan bekräftar det som jag lyfte fram i samband med tidigare 

forskning – att bildbanker och arkivbilder blivit en allt större del av journalistiken 

(Reinardy, 2010:77) och att journalister och fotografer i dagens läge inte alltid 

behöver vara på plats för att ta nya fotografier, vilket betyder att fotografierna inte 

behöver gestalta en faktisk händelse, utan snarare fungera som en symbol för 

innehållet (Michin och Niblock, 2008:255).  

 Av alla fotografier år 2019 bestod 17 procent av fotografierna av en kvinna 

eller kvinnor och 38 procent av en man eller män. De resterande 13 procent av 

fotografierna föreställde båda könen. På ett års tid skedde inte någon större 

förändring, men Svenska Yle tog i alla fall ett steg mot en jämnare 

könsrepresentation. Kvinnornas andel i bild bland samtliga fotografier på förstasidan 

gick upp till 22 procent och männens andel i bild gick ner till 32 procent år 2020. Det 

betyder att män syntes i bild endast något oftare (en skillnad på 1 procentenhet) år 

2020 än vad man kunde se fotografier som föreställde något annat än människor. 

Fotografierna där man kan se båda könen blev också fler år 2020 – andelen sådana 

fotografier ökade med två procentenheter till 15 procent.  

 Det som är intressant är att Svenska Yle inte osynliggör kvinnor lika ofta som 

män genom XS-lyft, det vill säga lyft på förstasidan utan bild. Majoriteten av 

fotografierna i XS-lyften – som man alltså endast ser om man klickar på artikeln – 

bestod av män såväl under 2019 som 2020. År 2019 stod männen för 57 procent av 

XS-lyften, kvinnor 26 procent och båda könen 17 procent. År 2020 utgjorde männen 

54 procent av XS-lyften, kvinnor 25 procent och båda könen 21 procent. Om XS-
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lyften hade varit lyft med bild på Svenska Yles förstasida hade männens andel på 

förstasidan varit betydligt större än vad resultaten nu visar.  

 En faktor som kan ha påverkat resultatet i min kvantitativa analys är 

coronapandemin som pågick under 2020. Många av fotografierna på Svenska Yles 

förstasida föreställde kvinnliga sjukskötare och den finländska regeringen med fem 

kvinnor i spetsen syntes också med jämna mellanrum i bild – speciellt högst upp på 

sidan. Kvinnornas andel i bild i topplyften ökade mest mellan 2019 och 2020 och jag 

tror inte att en lika stor förändring hade skett utan coronakrisen. Hur mycket 

coronakrisen i det här fallet påverkade är svårt att säga. Coronapandemins effekter 

syns också när det gäller förekomsten av exempelpersoner och talespersoner i bild i 

topp. De kvinnliga exempelpersonerna blev fler år 2020 och det beror antagligen på 

att många av fotografierna var så kallade ”bildsättningsfotografier” som föreställde 

slumpmässiga sjukskötare och kvinnor i munskydd. Under år 2020 fanns det många 

fotografier på Svenska Yles förstasida av människor på stan i munskydd – 

exempelpersoner som inte nämndes i artiklarna eller programmen. 

Samtidigt kan resultatet ha jämnat ut sig i och med att många av de så kallade 

”coronaexperterna” är män – exempelvis direktör Mika Salminen och överläkare 

Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt infektionsläkare 

Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Även finländska 

kommunala beslutsfattare har synts aktivt i bild under coronakrisen år 2020 och 

många av dem har varit män – bland annat Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori. 

Också utländska coronanyheter har fått mycket synlighet på Svenska Yles förstasida 

och många av de utländska politiker och experter som varit i bild är män: Sveriges 

statsepidemiolog Anders Tegnell, Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och 

USA:s president Donald Trump samt den amerikanske smittskyddsexperten Anthony 

Fauci. Även här kan ändå statistiken ha jämnat ut sig i och med kvinnliga politiker 

såsom Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern, Tysklands förbundskansler 

Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.  

De 16 fotografier som jag analyserade kvalitativt var av olika genrer. Bland 

fotografierna finns klassiska nyhetsbilder, exempelvis fotografierna som är tagna i 

samband med presskonferenser, men också porträttbilder. Fotografiet av 
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kronprinsessan Victoria kan klassas som en hybridgenre – fotografiet är ett 

personporträtt, men fungerar också som en nyhet eftersom artikeln i samband med 

fotografiet behandlade hennes 42-årsdag. Jag påtalade tidigare i avhandlingen att det 

med tiden skapats nya genrer av fotografier – alla fotografier är inte längre klassiska 

nyhetsfotografier eller porträtt (Nilsson och Wadbring, 2016: 7) och hårda nyheter är 

inte det enda journalistiska innehållet, utan mjuka nyheter och underhållning är mer 

närvarande i dagens läge (Reinemann et.al., 2011:4, Andersson, 2013:33). 

Exempelvis fotografierna av Sommarpratarna hör till mer ”mjukt” innehåll. 

Den kvalitativa bildanalysen visar liknande mönster som jag påpekade i min 

kandidatavhandling där jag analyserade fotografier i Hufvudstadsbladet 

(Nummenmaa, 2019). Männen är oftare mer seriösa i bild och låter bli att le samt 

tittar åt sidan, medan kvinnorna oftare ler och tittar in i kameran. Det som skilde sig 

från min analys av fotografier i Hufvudstadsbladet är att ingen – varken kvinna eller 

man – var fotograferad ovanifrån på Svenska Yles förstasida. Att fotografera någon 

ovanifrån bidrar till att personen ser mindre ut och betraktaren tittar ner på personen 

och den fotograferade får mindre makt och betydelse. Det var däremot mer vanligt 

för männen att bli fotograferade nerifrån, vilket gör att de ser mäktigare ut.  

I min analys av fotografier i Hufvudstadsbladet (Nummenmaa, 2019) var 

ingen av kvinnorna fotograferade underifrån, men sådana fotografier fanns i 

materialet i den här analysen. Det betyder att kvinnorna också i en del av 

fotografierna på Svenska Yles förstasida framställs som mäktiga personer – även om 

de flesta av fotografierna av kvinnor var tagna rakt framifrån och de fotograferade 

därmed får en neutral position. Min bildanalys visar också att män ofta placeras mitt i 

fotografiet och därmed blir fotografiets huvudfokus, medan det är mer vanligt för 

kvinnor att placeras i sidan av bilden. På det sättet får bakgrunden mer synlighet och 

betydelse. Andra typiska könsstereotyper som jag kunde uppmärksamma i samband 

med bildanalysen var leende kvinnor som har huvuden på sned och allvarliga män 

som inte tittar in i kameran. Kvinnornas poserande är ett tecken på underordning, 

medan männen framställs som mäktiga och överordnade. (Sverrisson, 2015:196) En 

skillnad i ljus och färg kunde även synas i ett flertal fotografier. Fotografierna av 

kvinnor var betydligt färggrannare än fotografierna av män – medan färgerna i 
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exempelvis fotografiet av Alf Burman var mörka. Det är vanligt att fotografier av 

kvinnor är färggranna och färg väcker ofta mer glädje, medan mörka färger eller brist 

på färger är mer dystert (Gill, 2007:116). 

Ett exempel där man kan se en tydlig skillnad mellan hur en man och en 

kvinna representeras i bild där de är i liknande position är fotografierna av Karin 

Storbacka och Filip Saxén i samband med artikel- och programserien Vegas 

sommarpratare. Bakgrunden är densamma, men mannen har placerats mitt i bild 

medan kvinnan är placerad längre mot höger i fotografiet. Mannen har en betydligt 

mer allvarsam blick och min, medan kvinnan är tillmötesgående, varm i blicken och 

ler. De är båda två sommarpratare och fotografierna är från samma år, men trots det 

syns en skillnad mellan fotografierna. Mannen får en betydligt mer allvarlig roll 

medan kvinnan är mer lättsinnig. 

I min analys inkluderade jag inte information om vilken ämnessida som 

artiklarna eller programmen på förstasidan hörde till. Jag kan därmed inte med 

säkerhet säga vilka ämnessidor som inkluderar mest kvinnor och vilka som har den 

tydligaste asymmetrin i könsrepresentation. Jag kan ändå ganska långt bekräfta de 

uppgifter som Forth (2020) framförde: ämnessidan Sport hör till ämnessidorna som 

inkluderar minst kvinnor. Även om jag inte bokförde det här, så kan jag rent generellt 

säga att de flesta artiklar och program som Svenska Yles Sportredaktion publicerade 

hade en huvudbild som föreställde en man eller män. Forth (2020) nämnde också att 

ämnessidan Politik har en ojämn könsrepresentation (där kvinnor alltså är i 

minoritet), men här kunde jag inte se lika ojämn representation som för ämnessidan 

Sport. 

5.2 Genusmedveten journalistik 

Svenska Yle har tagit ett kliv framåt när det gäller att jämna ut könsrepresentationen, 

men ännu finns det mycket att göra. Såväl Yle som andra mediehus har 

fortsättningsvis mycket att jobba på – precis som samhället i allmänhet i fråga om att 

nå jämställdhet mellan kvinnor och män.  
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En ojämn könsrepresentation i medier är problematisk ur ett demokratiskt, 

publicistiskt och kommersiellt perspektiv. Om kvinnor osynliggörs speglar det inte 

verkligheten och mediehusen kan tappa sin publik på sikt om förändringar inte görs. 

(Jarlbro, 2013:81) 

 Yles huvudfokus genom Projektet 50:50 har varit att räkna huvuden, men 

som Edström och Jacobsson (2015:76) påpekar handlar det om mycket mer än att 

räkna huvuden – mediehus måste i helhet höja nivån inom representationsfrågor. Det 

handlar bland annat om att skapa en strategi för könsrepresentation, inventera 

experter, vidga källorna så att de inkluderar fler kvinnor, öka medvetenheten samt 

utveckla språket och perspektivet så att det gynnar såväl kvinnor som män. 

 Det är inte bara mediehusen som kan arbeta för en förändring. Också 

journalistutbildningar har ett ansvar och kan exempelvis erbjuda kurser i ämnet 

genus. Även fackförbund och branschorgan kan dra sitt strå till stacken genom att 

samla in jämförbara data, fokusera på jämställdhet och yttrandefrihet samt erbjuda 

genuskurser. Likaså kan beslutsfattare skapa förutsättningar och ställa krav för att vi 

ska nå en förändring och förbättring. Beslutsfattare kan bland annat ställa krav på 

mediehus att granska sitt innehåll ur en genussynvinkel, stödja forskning och följa 

upp jämställdhetsplaner. Även ”vanliga” människor, alltså konsumenter av 

medieinnehåll, kan påverka. Som mediekonsument kan man ge respons till 

redaktionerna, välja att sluta ta del av innehåll från medier som osynliggör kvinnor, 

prata om problemet i allmänheten och synliggöra exempelvis normbrytande 

fotografier och artiklar samt uppmuntra andra att göra detsamma. (Edström och 

Jacobsson, 2015:77–78) Att räkna huvuden i medieinnehåll är den bästa metoden för 

att nå resultat och det är viktigt att göra det här för att se till att de som är 

underrepresenterade i medierna – i det här fallet kvinnor – blir hörda. Ett projekt 

under endast ett år räcker inte heller: fortsatt räkning och bokföring över vem som 

syns och hörs i medier behövs för att man inte ska falla tillbaka i gamla 

tankemönster. (Edström och Jacobsson, 2015:82–83) 

 Mediehusen måste satsa för att nå en mer jämställd representation. Public 

service har en speciellt viktig roll och det är bra att ha en checklista som man 

använder varje gång man väljer ett nyhetssubjekt och i allmänhet i samband med 
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olika nyhetsämnen. Svenska Yle har visat en vilja att exempelvis utbilda sin personal 

i genusfrågor och strävar efter att ständigt hitta nya kvinnliga nyhetssubjekt, bland 

annat experter. Erfarenheter från Svenska Yle visar att det kan vara svårt att få 

kvinnliga experter att ställa upp på intervjuer – flera kvinnliga experter har sagt att 

”deras expertis inte räcker till” och att journalisten kunde kontakta en manlig kollega 

i stället. (Mannila, 2017:52) I det här fallet är det viktigt som journalist att inte ge 

upp och fortsätta övertala nyhetssubjektet att hon är tillräcklig och att hon gärna får 

ställa upp på en intervju. 

 För att nå en förändring i vem som syns och hörs i medier krävs också en 

förändring i attityd och arbete bland dem som påverkar vad som syns i medierna, de 

anställda vid mediehusen (Kelekay, 2021). Det är också viktigt att ha en jämn 

könsrepresentation i personalen. Forskning visar att kvinnliga journalister har de 

mest spridda karriärerna och jobbar samtidigt inom de mest spridda ämnesområdena, 

medan manliga journalister jobbar med traditionellt ”hårda nyheter” inom 

ämnesområdena politik och ekonomi. Män är också oftare högt uppsatta chefer än 

kvinnor. (Melin, 2015:193) Yle beskriver sin könsfördelning som ”jämn” och att den 

varit sådan i mer än ett årtionde (Svenska Yle, 2021). Statistik från december 2020 

för specifikt Svenska Yles redaktioner visar en könsfördelning på 57 procent kvinnor 

och 43 procent män i personalen (Törn-Mangs, 2021). Kvinnorna är alltså fler än 

männen på Svenska Yle, men det är viktigt att se till att det råder jämställdhet i fråga 

om vad journalisterna jobbar med. Det gäller såväl ämnen som de bevakar och 

personer de intervjuar (Carter, 2019:241–242). Homogena redaktioner är – trots 

”jämnare” könsfördelning vid Yle – ett stort problem (Törn-Mangs, 2021).  

 Andra bra tips är att undvika stereotyper och i samband med varje artikel, 

program eller annat innehåll begrunda om stereotyper förekommer. Fotografier och 

andra illustrationer ska vara i samklang med innehållet. Det är dessutom bra att tänka 

på intervjufrågor – frågorna ska inte skilja sig beroende på kön man intervjuar. En 

kvinna ska få samma frågor som än man. Jag nämnde tidigare att det är viktigt att 

tänka på språkbruket. Här gäller det bland annat att använda neutrala ord (exempelvis 

använda vetenskapsperson i stället för vetenskapsman), undvika att använda prefixet 

kvinnlig före en titel, inte beskriva kvinnor enligt deras utseende – utan vad de tänker 
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och gör, använda både för- och efternamn för såväl kvinnor som män, beskriva 

kvinnor som egna personer (inte som mamma eller fru, utan exempelvis yrkesroll) 

samt undvika termen flicka då det gäller en kvinna. (Jarlbro, 2013:83–84) 

 Utöver dessa råd har jag också egna tips som jag implementerat i mitt arbete 

på Svenska Yle. Som redigerare av förstasidan försöker jag bland annat utöka 

kvinnors synlighet genom att byta ut fotografier. Ett fotografi som föreställer något 

annat än en människa kan bytas ut till ett fotografi av en intervjuad kvinna – eller så 

kan man göra ett bildcollage. Det är också viktigt att tänka på vilket fotografi man 

väljer. Då jag väljer ut fotografier från exempelvis bildbanker undviker jag att välja 

fotografier där kvinnor (och män) framställs på ett stereotypiskt sätt. Det är också bra 

att tänka på paketering på förstasidan och se till att kvinnor syns i stora lyft, alltså 

stora bildstorlekar. Om det finns för många män på förstasidan kan man byta ut 

fotografierna till något annat än människor eller göra lyften mindre. Det är dessutom 

bra att poängtera för andra reportrar att tänka på samma sak och fokusera mer på 

bildval. 

 Något som är viktigt att komma ihåg är att förändring kräver nya rutiner och 

resurser för att man ska kunna få kontroll över innehållet ur ett genusperspektiv. 

Journalister måste redan i planeringsskedet av en artikel, ett program eller annat 

innehåll fundera över källor, intervjupersoner och dylikt – och efteråt fylla i ett 

kodschema som fastställer hur många kvinnor och män som bidragit till innehållet. 

(Jarlbro, 2013:84–86) Det är viktigt att sätta mål för vad man vill uppnå, men 

undvika att sätta för höga mål genast, och bestämma en tidsram. Det är dessutom 

essentiellt att alla arbetar för förändringen och att också chefer förstår att 

förändringen kräver resurser. (Jarlbro, 2013:95) 

5.3 Vidare forskning 

Behovet av forskning inom området kön och medier är fortfarande stort eftersom 

man globalt – och i Finland – inte sett någon större förändring i könsrepresentationen 

de senaste åren (GMMP, 2015). Fotografier är speciellt viktiga eftersom människor 
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genom att betrakta fotografier får kunskap och förståelse för det som syns i bild. 

Fotografier skapar också identiteter. (Göthlund och Eriksson, 2012:20) 

Genom den här avhandlingen kan jag konstatera att det finns en skillnad i hur 

kvinnor och män porträtteras i de 16 enskilda fotografier jag analyserat genom 

kvalitativ bildanalys. Min kvantitativa innehållsanalys visar att det fortfarande finns 

mycket att göra för att jämna ut könsrepresentationen, men analysen visar också att 

det blivit bättre mellan 2019 och 2020, vilket ger hopp för framtiden. Det hade också 

varit bra om Svenska Yle tog i beaktande hur könen porträtteras i bild, inte bara hur 

ofta de syns i bild.  

 Resultatet visar att mediehus kan nå en förändring om man lägger resurser på 

att införa satsningar såsom Projektet 50:50, men könsrepresentationen är ännu inte 

jämn. Det som jag gärna hade inkluderat i min avhandling är hur 

könsrepresentationen i bild ser ut för de olika ämnessidorna på svenska.yle.fi. Som 

nämnt använder sig Svenska Yles webb av verktyget Prognosis som räknar kvinnor 

och män enligt benämningar i text – men inte i bild (Forth, 2020). Det hade därför 

varit intressant med forskning som också tar i beaktande ämnessidor och hur deras 

könsrepresentation ser ut när det gäller fotografier.  

Jag hade också gärna bokfört förekomsten av exempelpersoner och 

talespersoner för samtliga fotografier, men det hade blivit ett för stort arbete. Det 

skulle ha krävt en analys av över 9 000 enskilda artiklar och program för att se om 

personen eller personerna i bild kommer till tals i innehållet. Den här typen av 

forskning skulle ändå vara oerhört viktig eftersom så mycket av den tidigare 

forskningen visar att kvinnor ofta syns i så kallade ”bildsättningsfotografier” och att 

kvinnor ofta syns i bild utan att få komma till tals.  

 Det hade dessutom varit intressant att ta del av mer omfattande 

genusforskning om Yle. De omfattande forskningar som finns är från 90-talet och det 

hade varit givande att läsa mer om hur det ser ut nu och hur de olika avdelningarna 

skiljer sig från varandra. Här är givetvis GMMP en utmärkt forskning som bidrar till 

övergripande information, men jag hade gärna sett forskning som kombinerar 

kvantitativa och kvalitativa metoder på samma sätt som jag gjorde i min 

magisteravhandling, men för hela Svenska Yle – eller till och med hela Yle.  
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Slutligen vill jag ännu en gång poängtera hur viktigt det är med vidare 

forskning i ämnet. Som jag nämnde i början av den här avhandlingen kan det dröja 

fram till år 2085 innan jämställdhet i nyheter är ett faktum. (Djerf-Pierre och 

Edström, 2020:33) Genusforskning behövs och speciellt forskning kring området 

fotografier och medier är hittills relativt outforskat. Som jag påvisat har fotografier 

stor betydelse i medier, men forskning med bildanalys ur ett genusperspektiv i 

nyheter är ännu sällsynt. Det här trots att föreställningar och stereotyper om kön 

ständigt skapas och bibehålls i fotografier i medier och specifikt nyheter. (Jarlbro, 

2013:65) Forskning uppmärksammar problematiken och det behövs för att aktörer i 

samhället ska finna en vilja att motarbeta den ojämna könsrepresentationen i medier.   
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