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1. INLEDNING 

 

Fotografi handlar om teknik. Det gäller att ha rätt kamera vid rätt tillfälle, att ha rätt 

inställningar vid själva fototillfället utifrån ljusförhållanden och annat samt att göra rätt vid 

själva framkallningen. Teknik och naturvetenskap flätas samman och fotografen måste 

behärska dem båda för att lyckas.  

För en pressfotograf är det tekniska kunnandet viktigt då en pressfotograf inte har råd att 

misslyckas, varken vid fototillfället eller i mörkrummet. Ögonblicket kommer inte igen, ett 

förstört negativ kan inte räddas. Dessutom tickar klockan alltid mot deadline.  

 

I slutet av 1990-talet genomgick pressfotografyrket en teknisk revolution . I dag använder de 

flesta pressfotografer digitala kameror. Filmrullen har ersatts av ett minneskort, mörkrummet 

och kemin av en dataskärm, där bilden bearbetas. Bilden kan med hjälp av en mobiltelefon nå 

redaktionen strax efter att den tagits. Det handlar fortfarande om teknik, även om det i dag är 

viktigare att behärska en dator än att ha än kunskaper i kemi. Dessutom gäller det att vara 

alert – nya tekniska möjligheter introduceras hela tiden. 

Kopisterna som hjälpte till att framkalla filmen och göra ut de bilder som fotografen valt ut, 

har försvunnit till andra arbetsuppgifter. Pressfotografen har i dag hand om hela 

bildprocessen, från fotoögonblicket till färdig bild för publicering, även om andra kan gripa in 

under processen och ha synpunkter på bildval eller hur stor bilden ska bli i tidningen. 

Redigerare, de som gör tidningssidan, kan också beskära bilden ytterligare efter att fotografen 

gjort sin beskärning av bilden, något som inte alltid ses med blida ögon av fotograferna. 

Kanske kan den starka kopplingen till teknik vara förklaringen till att de flesta pressfotografer 

har varit och är män.1 Men någonting håller på att hända. 

 

Varför just pressfotografer? 

I Sverige var fotografyrket först och främst kopplat till porträttfotografi fram till 1920-talet. I 

Norge var fotografyrket tidigt ett kvinnoyrke och man kan anta att många porträttfotografer 

                                                 
1 Ulf Mellström ger flera exempel på hur manlighet är kopplat till teknik och maskiner på ett symboliskt plan, 
liksom vikten av teknik för mäns identitet i sin bok Män och deras maskiner, (Nora 1999), t ex i kap 2 och 4. Bl 
a visar han hur män förenas i en gemenskap som utesluter kvinnor genom sin föreställning om hur de kan 
behärska en maskin, sid 43-44. 
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även i Sverige var kvinnor, då ateljéarbetet gjorde det möjligt att kombinera yrkesarbete och 

familjeliv.2  

Eftersom porträttfoton ofta är privata förblir många av porträttfotograferna anonyma. Endast 

de mest framgångsrika blir ihågkomna. Men inte ens framgång är en garanti för en kvinnlig 

porträttfotograf. 

I Den svenska fotografins historia som granskats av Eva Dahlman saknas viktiga kvinnliga 

fotografer, enligt henne kan man spåra detta till att bokens manliga författare anser att de 

manliga fotografernas arbeten är mer intressanta.3

Ett annat exempel på hur kvinnliga porträttfotografer glöms bort när män skriver historien är 

Per Anders Thunqvist beskrivning av 50 års bildhantering i Sverige, som främst handlar om 

pressfoto. När han kort sammanfattar parallella marknader till pressfotografin och ger 

exempel på kända porträttfotografer nämner han Johannes Jaeger men inte Bertha Valerius. 

Båda fotograferna deltog i den stora industriutställningen 1866 och båda var några av de 

kungliga porträttleverantörer som fanns vid den tiden.4

 

Inom pressfotografin vet vi att kvinnorna faktiskt har varit få. Det handlar inte om könsblind 

historieskrivning. Sveriges första heltidsanställda kvinnliga pressfotograf heter Siv Jonsson. 

Hon började som kopist på Göteborgs-Tidningen 1953 men fick snart gå ut och fotografera 

själv. Tre år senare fick hon arbete som pressfotograf på Göteborg-Posten där hon blev kvar 

till pensioneringen 1995. Hennes fotospecialitet var idrott.5

De kvinnliga pressfotograferna är i dag betydligt fler än för 50 år sedan. Den manliga 

dominansen håller på att brytas, trots yrkets tekniska karaktär. Av antalet aktiva 

pressfotografer i Sverige i dag är ungefär en tredjedel kvinnor. 6  

Därför finner jag det intressant att särskilt titta på pressfotografer. 

 

1.1 Kort historik och bakgrund 

Vad är då en pressfotograf? En som försökt sig på att definiera det är Thunqvist, själv 

pressfotograf sedan decennier och medlem i Pressfotografernas klubb.  

                                                 
2 Dahlman E, Kvinnliga pionjärer osynliga i fotohistorien, KVT 3-4 1993, sid 45-46. 
3 Ibid, sid 52 
4 Thunqvist P A, … mer än tusen ord. Femtio års bildhantering i Sverige (Foto PAT, 1999), sid 18, Dahlman E, 
sid 47-48. 
5 Thunqvist P A, sid 188 
6 Enligt Maria Tillström på Svenska Journalistförbundets medlemsregister är antalet yrkesverksamma 
medlemmar som angivit fotograf som yrke 765. Av dessa är 168 kvinnor. Då medlemmar kan låta bli att ange 
exakt yrke kan man anta att siffrorna är ungefärliga men de visar ändå en tydlig tendens. Om frilansande 
fotografer tas med i uppgifterna blir skillnaden ännu större (201 kvinnliga fotografer av totalt 947). 
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Pressfotografen 
 ”är och har alltid /…/ varit mångsysslare inom yrket. Ingenting har fått vara 

honom främmande. Ofta får han inte ens i förväg veta vad hans uppdrag gäller 

när han lämnar redaktionen eller det företag han arbetar för. Då behövs det god 

fotografisk kunnighet och erfarenheter – gärna med journalistisk färg – att 

bygga på. Den medförda tekniska utrustningen måste kunna täcka de flesta 

behov, men ändå inte vara mer omfattande än att den i regel kan vara 
’handhållen’. En smula fantasi om hur uppgiften ska lösas är också värdefull.”7

 

För Thunqvist är pressfotografen självklart en man, något som i och för sig bekräftas av 

medlemsstatistiken i den förening som han är medlem i. Pressfotografernas klubb, som inte är 

en facklig organisation utan en intresseförening, hade i januari 2006 sammanlagt 904 

medlemmar. Av dessa är 122 kvinnor.8 Även siffror från Svenska Journalistförbundet visar att 

pressfotografen oftare är en man. Två tredjedelar av Journalistförbundets medlemmar, som 

uppger att de är fotografer, är män. 

Männen dominerar också den kanske mest kända och prestigefyllda tävlingen för svenska 

pressfotografer, Årets Bild. Pressfotografernas klubb har arrangerat Årets bild sedan 1942. 

Sedan 1962 är tävlingen indelad i flera kategorier, såsom Årets nyhetsbild, Årets porträtt, med 

mera. Den mest prestigefyllda kategorin Årets bild har aldrig vunnits av en kvinnlig fotograf.  

Det är också män som styr intresseföreningen. Sedan bildandet av Pressfotografernas klubb 

1930 har föreningen endast haft en kvinnlig ordförande, Bibbi Johansson, 1987-1988. Ingen 

annan ordförande har suttit så kort tid som hon.9

 

Pressfotografer kan i dag skaffa sig en adekvat utbildning. Det finns en statlig 

högskoleutbildning för fotografer vid Göteborgs universitet. Folkhögskolor och privata 

fotoskolor är andra alternativ. Men många fotografer är autodidakter, något som inte är 

konstigt med tanke på den starka traditionen av korrespondenskurser och självstudier som 

introducerade fotografin i Sverige under andra hälften av 1800-talet. Många fotografer har lärt 

yrket genom en äldre kollega, vän eller släkting.10

 

 

 

                                                 
7 Ibid, sid 57 
8 Enligt uppgifter från Bengt-Olle Nilsson, medlemsansvarig på Pressfotografernas klubb. 
9 Thunqvist PA, sid 48, 104-105,  
10 Johannesson L och Knape G  (red) Women Photographers – European Experience (Göteborgs universitet 
2004), sid 35 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Eftersom de kvinnliga pressfotograferna sakta blir fler är mitt syfte att undersöka om det finns 

någon skillnad mellan kvinnliga och manliga fotografers syn på tekniken.  

Frågor som jag sökt svar på är: 

Vad har pressfotografer för förhållande till artefakten – kameran?  

Hur påverkar tekniken och teknikutvecklingen deras arbete? 

Vilken betydelse har tekniken för pressfotografernas yrkesidentitet? 

Hur ser arbetsdelningen ut mellan kvinnliga och manliga pressfotografer? 

Eftersom jag är intresserad av kvinnornas intåg på en manlig arena finner jag genusaspekten 

särskilt intressant. Därmed inte sagt att det inte finns andra angreppssätt på ämnet, men i 

denna uppsats har jag valt att endast fokusera på genus. 

 

1.2.1 Avgränsningar och disposition 

Av praktiska skäl har jag intervjuat pressfotografer på dagstidningar som finns inom rimligt 

avstånd från studieorten och där det finns minst en kvinnlig pressfotograf anställd. Att det 

blev sex intervjuer och inte fler beror på att det inte gick att få fram fler informanter inom 

rimligt avstånd och rimlig tid.  

För att få tag i informanter har jag kontaktat tidningarnas fotochefer och bett dem förmedla 

kontakt. Det har i samtliga fall varit fotocheferna som i ett första skede valt ut de 

pressfotografer som jag sedan kontaktade. Detta kan ha påverka urvalet, eftersom 

fotocheferna visste mitt syfte med intervjuerna. Cheferna kan, på ett medvetet eller omedvetet 

sätt, ha valt ut fotografer som har en annan syn på genus och teknik än sina arbetskamrater. 

Som ett exempel kan jag nämna att två av de manliga pressfotograferna öppet medger under 

intervjun att de inte har samma tekniska intresse och kunnande som sina manliga kollegor.  

I efterhand inser jag att jag inte borde ha uppgett syftet med mina intervjuer annat än i mycket 

generella ordalag. Det kändes oärligt då, men min öppenhet kan ha fått konsekvenser för mitt 

resultat. Jag kan naturligtvis inte veta detta säkert, men i alla fall inte utesluta det helt. 

För att undvika dessa spekulationer hade det varit bättre att intervjua samtliga pressfotografer 

på de valda tidningarna, även om det hade gett en obalans i antalet kvinnor respektive män 

som fått komma till tals.  

 

Uppsatsen är indelad i tre delar. Del 1 består av teori och metod samt genomgång av tidigare 

forskning. I del 2 redovisar jag min emipiri. Jag har valt att lägga min analys och diskussion i 

direkt anslutning till empirin och min tolkning av denna.  
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Jag har valt att inte redovisa empirin för sig, dels därför att empiridelen skulle bli en enda 

kvantitativ redovisning av olika svar, dels därför att tolkningen av svaren utgör själva grunden 

för min analys. 

I stället delar jag upp redovisningen efter de fyra frågeställningar som jag redogör för i 

avsnittet 1.2. 

Den tredjde delen av uppsatsen är en sammanfattning och ett försök att formulera några 

framtida frågeställningar utifrån de resultat jag tycker mig ha funnit. 

 

1.3 Metod 

Jag har i denna uppsats använt mig av kvalitativ metod. Jag har intervjuat sex pressfotografer, 

tre kvinnor och tre män, samtliga anställda på morgontidningar. Jag har valt att använda mig 

av ostrukturerad intervju, det vill säga, jag har utifrån på förhand bestämda frågor låtit mina 

informanter tala fritt, och ställt följdfrågor när det har behövts. Intervju är ett bra sätt att få 

svar på komplexa frågor, i synnerhet sådana som rör personliga erfarenheter och känslor.11

Jag gjorde två provintervjuer med pressfotografer inom den koncern där jag arbetar, för att 

pröva frågorna. Efter vissa ändringar hade jag frågeformuläret klart.  

Nackdelen med intervjun som metod är, att den ger i viss mån unika svar, vilket innebär att 

det är svårt att dra generella slutsatser utifrån den specifika individ och kontext som intervjun 

omfattar. Dessutom stämmer inte alltid det som människor säger överens med det de faktiskt 

gör, av olika skäl. Man kan uttala en önskan om hur det borde vara i tron att det verkligen är 

så. Man kan svara utifrån de förväntningar som man tror att forskaren eller omgivningen har 

och det, hävdar jag, kan ske både medvetet och omedvetet.  

 

För att få ytterligare information om hur arbetsdelningen på fotoavdelningarna ser ut, har jag 

studerat två veckors uppdragslistor för fotograferna. Mitt krav på listorna var att de skulle 

omfatta en tidsperiod på minst tio dagar då både manliga och kvinnliga fotografer var i tjänst. 

De tre olika tidningarnas kvinnliga fotografer var inte i tjänst exakt samtidigt och därför 

omfattar listorna olika tidsperioder. Samtliga veckor som uppdragslistorna beskriver är dock 

journalistiska normalveckor, det vill säga, det är inga skollov eller stora helger under 

tidsperioden, och jag bedömer uppdragslistorna som fullt jämförbara, trots att de täcker olika 

veckor under den tidiga våren 2006. 

                                                 
11 Denscombe M, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Lund, 
2000), sid 135-136 
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Att använda uppdragslistorna är ungefär som att använda en blandning av protokoll och 

dagbok som informationskälla. Uppdragslistan återger vad fotograferna har haft för uppdrag 

den specifika dagen, men det kan också ha dykt upp händelser och arbetsuppgifter som inte 

skrivits in på uppdragslistan då det helt enkelt inte funnits tid till det. Både protokoll och 

dagböcker har en tendens att vara selektiva och subjektiva.12 Jag måste därför utgå ifrån att 

uppdragslistorna inte säger allt om en pressfotografs arbetsdag, men eftersom jag är endast är 

intresserad av de fotouppdrag som fotograferna haft, tycker jag ändå att det är meningsfullt att 

undersöka dem. 

Kvalitativa data blir inga data förrän de tolkas som sådana. De är produkt av en 

tolkningsprocess och forskaren är en del av produktionen och tolkningen av kvalitativa data. 

Hans eller hennes identitet och värderingar finns med i analysprocessen.13  

Därför är det på sin plats att säga några ord om vem jag är. Jag är journalist och har mångårig 

praktisk erfarenhet av att arbeta med pressfotografer på flera olika dagstidningar. Jag har själv 

fotograferat för dagstidning, om än i så begränsad omfattning att jag absolut inte kan kallas 

pressfotograf. Min yrkeserfarenhet har dock gett mig en privilegierad inblick i det arbete som 

jag har bestämt mig för att undersöka närmare. Jag har en viss förförståelse av yrket 

pressfotograf, och som student i genusvetenskap har jag en viss förförståelse av vilken 

betydelse genus kan ha.  

Min förförståelse har säkert påverkat min tolkning av intervjusvaren. Därför har 

informanterna fått läsa min tolkning av vad de sagt och haft möjlighet att korrigera eventuella 

feltolkningar och missförstånd. Jag återkommer till det i nästa avsnitt. 

 

1.3.1 Det praktiska arbetet 

Jag har inte spelat in intervjuerna på band av flera skäl. Jag är van att anteckna i 

intervjusituationer och har en väl utvecklad metod för detta. En bandspelare kan hämma 

informanten och det tar tid innan han eller hon slutar bry sig om bandspelaren och börjar prata 

fritt.14 Dessutom är det ett tidsödande arbete att skriva ut bandade intervjuer. 

Jag är inte heller intresserad av hur saker och ting blir sagda utan av innehållet i det sagda. 

Jag gör ingen text- eller samtalsanalys utan intresserar mig för de konkreta svaren på mina 

frågor.  

                                                 
12 Denscombe M, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Lund, 
2000), sid 191-192 
13 Ibid, sid 244 
14 Ibid, sid 146, 163 
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Vid renskriften av intervjuerna gjorde jag en första tolkning av vad informanterna sagt till 

mig. Jag skrev ner deras svar så som jag förstod dem och tolkade dem och skickade utskriften 

till informanterna för kontroll. Jag ville på så sätt försäkra mig om att jag inte hade feltolkat 

eller missförstått något av vad de sagt. 

Tre av informanterna skickade mig några korrigeringar som handlade om sakfel som 

kamerans tekniska benämning etc. Tre av dem ändrade ingenting.  

Ingen ändrade något i min tolkning av deras svar. Detta är naturligtvis ingen garanti för att 

min tolkning är den rätta. Fotograferna kan minnas fel, vilja att jag förstod på det sätt jag 

gjorde trots att de kanske inte menade så, eller av andra skäl som exempelvis tidsbrist, låtit bli 

att rätta min utskrift. Jag kan bara utgå ifrån att de svar som jag har nedtecknade är de svar 

fotograferna låtit mig ha som underlag för min analys. 

 

När min första tolkning var gjord och genomläst av informanterna, sorterade jag materialet 

utifrån mina frågeställningar. Jag avidentifierade informanternas svar helt och delade in dem i 

två grupper: kvinnornas svar i en grupp och männens i en annan.  

Jag sorterade svaren utifrån de teman som grundar sig på mina frågeställningar. De fyra teman 

som jag koncentrerat mig på är artefakten, tekniken, arbetsdelningen och identiteten. Inom 

dessa fyra huvudteman har jag letat efter, och funnit, både skillnader och likheter mellan 

könen. Jag har försökt att förstå och förklara vad jag har funnit. Till min hjälp har jag haft de 

teorier som jag presenterar längre fram. 

 

Naturligtvis kan man inte dra några slutsatser om samtliga Sveriges pressfotografer utifrån 

min intervjustudie med sex av dem. Möjligen kan man se en tendens eller en antydan till svar 

på de frågeställningar jag satt upp.  

  

Att jag valde intervjuer i stället för observation eller andra metoder beror helt och hållet på 

tiden. För mig som van intervjuare var det den metod som var mest effektiv. Jag har dessutom 

under många år som journalist övat mig i att lyssna och ställa relevanta följdfrågor. Jag är van 

att sammanfatta under tiden som jag antecknar och ändå hinna notera exakta uttryck, som jag 

under intervjuns gång förstår kan vara användbara att citera.  

 

1.3.2 Grounded theory 

Vid kvalitativ analys åberopas ofta GT, grounded theory, utarbetad på 1960-talet av de 

kvalitativa forskarna Glaser och Strauss från USA. De premisser som GT förutsätter har blivit 
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en vedertagen praxis inom kvalitativ metod, även om det naturligtvis finns olika tolkningar av 

premisserna, och olika forskare följer dem mer eller mindre noga.15  

En av de premisser för GT som jag lyckats följa i denna uppsats är den som säger att 

forskaren ska ha ett öppet sinne, det vill säga, närma sig sitt ämne utan en på förhand bestämd 

uppsättning idéer. Det betyder inte att jag inte hade vissa föreställningar om genus, 

pressfotografer och arbetet på en fotoredaktion, samt viss kunskap i ämnet, men jag visste inte 

vad jag skulle finna. Jag var intresserad av pressfotografernas arbete och förhållande till 

tekniken, men vad min uppsats skulle leda till hade jag inte en aning om. 

Övriga premisser som GT etablerat är att 

- analys av kvalitativa data är pragmatisk, det vill säga att det inte finns en uppsättning 

metodologiska regler som alltid kan gälla. Det kan finnas tumregler, inte normer 

- kvalitativa data ska analyseras, inte enbart presenteras rakt upp och ner 

- de teorier som åberopas kan inte enbart hängas på empirin utan ska prövas i 

verkligheten. Analysen, teorierna och begreppen kontrolleras mot resultaten under 

forskningsprocessens gång 

- urvalet av till exempel människor som ingår i en undersökning kan ändras under 

undersökningens gång. Det är inte önskvärt eller möjligt att på förhand bestämma vad 

eller vilka som ska ingå i urvalet innan undersökningen påbörjas. 

 

Som framgår av presentationen av min metod lyckas jag möjligen också uppfylla premissen 

att jag inte presenterar mitt resultat rakt upp och ner, utan försöker mig på en analys.  

 

1.4 Teorier och begrepp 

Jag utgår från den brittiska teknikforskaren Wendy Faulkners antagande att teknik i stort är 

genuspräglad som manlig och att den är viktig för mäns könsidentitet. Tekniska artefakter är 

genussstämplade både materiellt och symboliskt, liksom tekniska arbetsstilar.  

Hon förespråkar att vi måste ”se genus som en integrerad del av hur teknik formas socialt”. 

Hennes analytiska perspektiv innebär att man inte kan förstå genus utan att ta hänsyn till 

teknik och vice versa.16

Som konstruktivist vägrar hon att se deterministiskt på tekniken, utan menar att teknik och 

samhälle, precis som genus och teknik, formas i interaktion. Förändring är möjlig. 

                                                 
15 Denscombe M, sid 252-255 
16 Berner B, (red) Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld (Lund, 2003), sid 42-43 
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Sina antaganden bygger Wendy Faulkner på sin egen forskning men också på den omfattande 

forskning kring genus och teknik som finns i dag. 

Faulkners studie av kvinnliga och manliga dataingenjörer har varit särskilt intressant och 

användbar vid analysen av mina egna resultat.17  

Jag har funnit att mina informanter har mycket gemensamt med ingenjörerna i Faulkners 

studie. Likaså har jag haft nytta av hennes resonemang kring artefakter och genusstämpling. 

Jag använder begreppet artefakt i betydelsen en konstgjord produkt, utformad av människan. 

 

1.4.1 Struktur, symboler och identitet 

Teknikforskarna Ulf Mellström och Judy Wajcman slår fast att identifikationen mellan teknik 

och manlighet beror på historiska och kulturella konstruktioner av kön – inte på biologiska 

könsskillnader.18

Samma konstruktivistiska synsätt för Wendy Faulkner fram. Hon knyter an till Judy Wajcman 

och Cynthia Cockburn, som hon anser har lagt ”två viktiga grundstenar” för feministisk 

forskning kring teknik genom att peka på att tekniken kan vara både en orsak till och följd av 

genusrelationer, samt att förhållandet mellan genus och teknik går att se, inte bara i strukturer, 

utan även i symboler och identiteter. Mäns dominans över teknik handlar inte bara om makt, 

utan bör ses som en sammanflätning av strukturer, symboler och identiteter.19 Wendy 

Faulkner har tillsammans med Tine Kleif exempelvis visat, att mäns förtjusning i teknik inte 

endast behöver bero på socialisation, utan också på en förhoppning om att, både på ett 

symboliskt och materiellt plan, tillskansa sig (känslan av) kontroll i en i övrigt kaotisk 

tillvaro.20

 

Faulkner är kritisk både till den pessimistiska forskning som utmålar kvinnor som offer för 

den manliga (och kapitalistiska) teknikutvecklingen och till den optimistiska forskningen som 

ser teknik som något neutralt som kvinnor genom erfarenhet lär sig att hantera på sitt sätt.21 

Hon betonar vikten av fler studier rörande kopplingen mellan män och teknik.22

                                                 
17 Faulkner W, Dualism, Hierarchies and Gender in Engineering, Social Studies of  Science 30/5 London, 
2000), sid 759-792 
18 Jag utgår ifrån Wendy Faulkners och Lena Petterssons (se fotnot 14) sammanfattningar och tolkningar av 
Cynthia Cockburns och Judy Wajcmans forskningsresultat i Berner (2003) och Lohan M och Faulkner W, 
Masculinities and Technologies: Some Introductory Remarks i Science, Technology, and Human Values, Special 
Edition on Masculinities and Technologies vol 6, (2004), sid 319-329 
19 Berner  B (2003) sid 27 
20 Faulkner W och Kleif T, (2003) ”I’m no athlete [but] I can make this thing dance!”: Men’s pleasure in 
technology, Science, Technology & Human Values, 28(2), s296-235 
21 Ibid, sid 24 
22 Lohan M och Faulkner W, (2004)  
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Faulkner är intresserad av genusprägling hos tekniska artefakter och tekniska praktiker, vilken 

betydelse tekniken har för genusidentiteten hos män och vilka maskulina bilder av teknik som 

fortsätter att forma vårt sätt att koppla samman manlighet och teknik. Hon, liksom många 

andra forskare, pekar på den sega dikotomi som ständigt delar upp artefakter, praktiker och 

kunskap i manligt respektive kvinnligt. Till exempel anses rymdfärjor vara teknik – och 

genusstämplade som manliga – till skillnad från köksapparater – genusstämplade som 

tillhörande den kvinnliga sfären.23 Hon visar dock hur komplex den symboliska 

genuspräglingen är och hur bild och verklighet inte alltid stämmer överens.24

Faulkners teorier återspeglas delvis i mina informanters förhållande till teknik Den 

genusordning som jag tycker mig se bygger både på strukturer på redaktionen och inom 

journalistiken och på en symbolisk koppling mellan teknik och manlighet. Även 

pressfotografer är, om än i olika hög grad, fångar inom en genusidentitet som bygger på de 

dikotomier som Faulkner och andra tar upp.  

 

Vid min analys har jag ständigt historikern Yvonne Hirdmans teori om ett genussystem i 

bakhuvudet.25 Systemet bygger på de två logikerna att könen hålls isär och att mannen är 

norm. Hon beskriver genussystemet som meningsskapande och maktformande. På tre nivåer 

kan vi söka svar på varför kvinnor och män deltar i genussystemets skapande och 

återskapande: det handlar om tankefigurernas makt (det är manligt med teknik, en symbolisk 

genusprägling som även Faulkner pekar på) som blir konkretiserad i arbetsdelning (män och 

kvinnor gör olika saker, enligt Faulkner kan skillnaden mellan könen ibland bli överraskande 

liten i praktiken) och artefakter (maskinen som symbol för manlighet, även Faulkner tar upp 

hur genus designas in i artefakter), vilket i sin tur leder till att människor ”lär sig” vad som är 

manligt och kvinnligt genom socialisering (kvinnor blir sjuksköterskor och män ingenjörer). 

Kvinnor och män har tecknat ett ”genuskontrakt”, utformat av den part som har makten att 

definiera den andra parten, och upprätthåller därmed genussystemet.26

Hirdmans teori har kritiserats för att vara alltför kontextbunden, statisk och deterministisk27 

men jag försöker i denna uppsats varken bekräfta eller omkullkasta teorin om genussystem. 

Däremot har jag vid analysen av mitt empiriska material funnit det meningsfullt att använda 

                                                 
23 Berner (2003), sid 33-34 
24 Ibid, sid 36 
25 Hirdman Y, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 
1988:3 
26 Ibid, sid 53 
27 Kritik av Hirdmans teorier har framförts av bl a Renée Frangeur, Historisk Tidskrift 1995:2, Lena Sommestad, 
Häften för kritiska studier 1995:1 och Gro Hagemann, Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1994:3. 
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begreppet genussystem och framför allt genuskontrakt, då jag tycker mig se att ett sådant 

finns mellan parterna på de fotoredaktioner där mina informanter arbetar. 

 

1.4.2 Genus och teknik 

Stor forskarmöda har ägnats åt ämnet genus och teknik. Jag tänker inte på detta begränsade 

utrymme ens försöka återge en fullständig översikt över ämnet, utan tar upp den forskning 

som jag har funnit meningsfull för min uppsats. 

 

Boel Berner, professor vid Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet, har 

bland annat undersökt varför så få kvinnor väljer ingenjörsyrket. Hon har exempelvis visat 

vilka förväntningar som finns på kvinnor som arbetar på en mansdominerad arbetsplats och 

vilka exkluderingsprocesser som drabbar dem.28 Hennes slutsatser har varit mycket 

användbara vid analysen av min empiri.  

Mansforskaren Jörgen Nissen har studerat datorkulturen och hur den kom att bli en manlig 

historia. Han konstaterar att datortekniken konstruerats av män för män. Han ger därmed en 

historisk förklaring till att datortekniken framstått som en del av en hegemonisk manlighet.29 

Det intressanta med denna studie är att min empiri pekar på det motsatta, datorn på 

fotoredaktionen har visat sig bli en kvinnlig historia. Den hegemoniska manligheten på en 

fotoredaktion ser annorlunda ut, eller tar sig i alla fall andra uttryck. Det är därför inte nog, 

kanske inte ens intressant, att behärska en dator. 

 

Flera forskare har visat hur teknik och tekniskt arbete liksom artefakter kan vara genuskodade 

– och hur de kan kodas om under vissa omständigheter.  

Elisabeth Sundin undersökte två organisationer där samma nya teknik introducerades, men 

där utfallet för de underordnade och i huvudsak kvinnliga medarbetarna blev fundamentalt 

olika. På den ena arbetsplatsen ledde den nya tekniken till att kvinnorna förlorade sina arbeten 

eftersom tekniken ansågs vara förbehållen den starkare gruppen, de manliga ingenjörerna. På 

den andra arbetsplatsen blev tekniken knuten till platsen den användes på, nämligen kontoret, 

och tillföll därför kvinnorna, vars givna plats är inomhus, inte ute i fält.30

                                                 
28 Berner B (2003) sid 180-190 
29 Ibid, sid 86, om hegemonisk manlighet, se avsnitt 1.4.3 
30 Sundin E, Ny teknik i gamla strukturer. Ny teknik, nya produkter och förändrade yrkes- och könsgränser. En 
fallstudie från Lantmäteriets topografiska kartenhet. (Stockholm, 1993) samt Teknik och organisation i teori och 
praktik. En CAD-introduktion i kommunal förvaltning med beaktande av genusdimensioner, (Stockholm, 1995). 

 13



Även på fotoavdelningarna har det under de senaste tio åren introducerats helt ny teknik, 

nämligen datorn med dess bildredigeringsprogram. Därför fann jag Sundins studie som 

relevant och intressant. Sundins slutsats, att det var platsen som gjorde arbetet genuspräglat 

som kvinnligt på den ena arbetsplatsen, är intressant för min studie. De kvinnliga fotograferna 

tenderar nämligen att tillbringa betydligt mer tid inomhus framför datorn än sina manliga 

kollegor. 

 

Genusskodningen kan ske med stöd från olika typer av argument baserade på exempelvis 

uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. Lena Petterssons avhandling från 

1996 handlar om två industriarbetsplatser, där kvinnor påbjöds att arbeta inom ett manligt 

kodat område och vice versa. Hon visar att genuskodningen och genuskontraktet förhandlas 

av den starkare parten, det vill säga manliga arbetskamrater samt manliga och kvinnliga 

chefer, och att dessa associerar teknisk kompetens till män och manlighet.31

Eftersom kvinnliga fotografer bryter in på en manlig arena finns det även på fotavdelningarna 

utrymme för förhandlingar kring genuskontraktet.  

 

1.4.3 Mannen och tekniken 

Att synliggöra mannen som genus i samband med teknik är ett nyare forskningsfält, precis 

som mansforskning i stort, som kan sägas vara en utveckling av kvinnoforskningen.32 

Begrepp som ständigt återkommer inom mansforskning är manlig homosocialitet och 

hegemonisk maskulinitet. 

Den manliga homosocialiteten kan beskrivas som en strävan efter en gemenskap som omfattar 

en viss typ av män och inom vilken män hjälper och stöttar varandra.33

Mansforskaren Robert W Conell har utvecklat teorin om hegemonisk manlighet. Begreppet 

har i den moderna mansforskningen i mycket kommit att konkurrera ut patriarkatbegreppet.34  

Hegemonisk manlighet är ett slags eftersträvansvärd, dominerande manlighet. Den är inte 

nödvändigtvis den vanligast förekommande typen av manlighet och alla män behöver inte 

vilja vara en del av den, men många.35 Även om den hegemoniska manligheten ser olika ut 

inom samhällets olika sociala fält har män alltid en ideal manlighet att förhålla sig till. Det 

finns nämligen inte bara ett sätt att vara man på. 
                                                 
31 Pettersson L, Ny organisation, ny teknik- nya genusrelationer? (Linköping, 1996) 
32 Mellström U, Män och deras maskiner, (Nora 1999), sid 18-22 
33 Rosabeth Moss Kanter kallar det homosexuell reproduktion, ett begrepp som kommit att omvandlas till 
homosocial reproduktion. Se Wahl A, Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön, (Lund, 2001), sid 107 
34 Klinth R, Göra pappa med barn, (Umeå, 2002), sid 41 
35 Connell R, The Men and the Boys, (Cambridge 2000), sid 10-11 
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Den hegemoniska manligheten har jag funnit vara ett användbart begrepp. Mest nytta har jag 

dock haft av Ulf Mellströms indelning av manligheter. 

 

Ulf Mellström har studerat manliga ingenjörer på en svensk industri och visar på bredden av 

mansbilden kopplad till teknik. Det finns inte en ideal manlighet, utan Mellström definierar 

tre typer: mekaren, som har det praktiska handlaget, ingenjören, som är tekniskt kunnig på 

ett teoretiskt plan samt datanörden eller datageniet, som älskar och behärskar sin dator till 

fulländning. Det som förenar dessa tre mansbilder är den symboliska kopplingen till teknik 

och maskiner. Den sociala gemenskap som uppstår mellan dessa ”tekniska” män utesluter i 

regel kvinnor.36

Mellströms lånar sina definitioner delvis från Judy Wajcmans beskrivning av två dominerande 

typer av maskulinitet i teknikens värld. Den ena är den teknisk händige mekaren som ofta har 

arbetarklassbakgrund, den andra är ingenjören, den som har tummen mitt i handen men har 

teknisk specialistkompetens och hanterar tekniken på ett abstrakt plan, konstruerar och räknar 

ut.37

 

1.4.4 Arbetsdelning 

Flera av de forskare som jag nämnt ovan återkommer till arbetsdelningens betydelse för 

konstruktion av kön och vice versa. Rutinmässigt (hushålls)arbete som upplevs som otekniskt 

och utförs oftare av kvinnor, högteknologiskt och kreativt arbete verkar vara vikt åt män.38

Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss´ teori om att arbetsdelningen mellan könen 

måste finnas, oavsett vilken form det tar, har via antropologen Gayle Rubin förts in i 

genussystemet. Hon menar att arbetsdelningen kan ses som ett sätt att förbjuda likhet mellan 

män och kvinnor, ett förbud som förstärker biologiska olikheter och konstruerar genus.39

Tankegången återkommer i Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och dess två logiker.  

 

I Sverige har Ulla Wikander i sin avhandling från 1988 gett ett historiskt perspektiv på 

arbetsdelning vid en porslinsfabrik. Hon använder begreppet genusarbetsdelning, för att 

                                                 
36 Ibid, sid 23-44 
37 Wajcman J, Feminists Confronts Technology, (Cambridge, 1991) 
38 Berner B (2003) sid 30, Elisabeth Sundin och Boel Berner, Från symaskin till cyborg (Stockholm, 1996), sid 
19-38 
39 Gemsöe L (2004), sid 85-88 
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markera vikten av att vi studerar relationen mellan kvinnor och män i arbetslivet, inte enbart 

kvinnors arbete.40

 

Lena Pettersson, som jag redan har nämnt, visar hur genusarbetsdelningen under vissa 

förhållanden kan förändras, dock enbart skenbart.. Hon beskriver hur föreställningar om 

manligt och kvinnligt legitimerar en ny genusarbetsdelning, som följer den gamla ordningen 

och i grunden förändras ingenting.41

Marie Aurell visar i sin avhandling hur genusarbetsdelningen fungerar inom ett yrke, 

städyrket. För att upprätthålla genusarbetsdelningen delas städningen in i kategorierna ”vanlig 

städning” och ”specialstädning”. Kvinnor sysslar med vanlig städning och har få tekniska 

hjälpmedel, män sysslar med specialstädning och använder oftare maskiner. 

Genusarbetsdelningen upprätthålls av både kvinnorna och männen, trots att kvinnor blir de 

som missgynnas av denna genusarbetsdelning.42 Aurell visar också hur genusarbetsdelningen 

har betydelse för städarnas genusidentitet.  

Eftersom jag också tittar på ett yrke med både kvinnliga och manliga utövare fann jag Aurells 

resonemang intressant. Precis som hon såg jag ganska snart att det finns skillnader mellan 

männen och kvinnorna som troligen har betydelse för deras genusidentitet.  

 

1.4.5 Kön och genus 

Jag använder genomgående genus när jag menar socialt och kulturellt konstruerat kön och 

kön när jag syftar på det biologiska könet. 

Jag använder genusprägling när jag menar att exempelvis en teknik är stämplad att användas 

av det ena biologiska könet. Detta för att tydligt markera att genuspräglingen är en del av 

genuskonstruktionen.  

Med genusarbetsdelning menar jag den arbetsdelning som sker mellan könen. Det kan på en 

arbetsplats förekomma arbetsdelning mellan andra kategorier, till exempel chefer och 

underställda, yngre och äldre. 

  

1.5 Tidigare forskning 

Vid sökning i olika databaser på orden ”pressfotografi”, ”pressfotot” och ”pressfotografer” 

fann jag ett antal studier som gjorts om exempelvis pressfotografins innehåll. Jag fann dock 

                                                 
40 Pettersson L (1996), sid 29 
41 Pettersson L, sid 268-271 
42 Aurell M, Arbete och identitet: om hur städare blir städare, (Linköping, 2001), sid 75-79 
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inte någon undersökning, studie eller avhandling som intresserat sig för just pressfotografer 

och deras arbete, med koppling till genus och teknik.43 Men jag fann ändå mycket intressant 

forskning inom området journalistik och fotografi. 
 

1.5.1 Genus och fotografi 

I Kvinnovetenskaplig Tidskrift (KVT) nr 3-4 från 1993 skriver Iréne Berggren om kvinnliga 

fotografer som exempelvis Ulla Lemberg, den första kvinnliga pressfotograf som 

uppmärksammades i den mansdominerade pressfotovärlden. I Berggrens artikel får läsaren 

möta ytterligare ett antal kvinnliga fotografer som spänner över olika genrer och stilar, 

verksamma från 1960-talet och framåt. Hon visar hur kvinnorna skapar sig en egen nisch och 

ett eget bildspråk.44

Eva Dahlman lyfter i sin artikel fram osynliga kvinnliga pionjärer i den tidiga fotografins 

historia.45

Karin Becker fördjupar sig i sin artikel i tre kvinnliga dokumentärfotografers verk. Dessa tre, 

Dorothea Lange och Margaret Bourke-White från USA och Anna Riwkin, Sverige, var 

verksamma under förra seklets första hälft. De var banbrytande på många sätt och deras 

karriärer visar tydligt på en ständigt pågående könskonflikt. De tillförde viktiga komponenter 

till konstruktionen av dokumentärfotografin och deras bilder har överlevt tiden.46

Slutligen vill jag också nämna Marta Edlings artikel om könens positioner framför respektive 

bakom kameran. Hon konstaterar att uppdelningen aktiv/passiv, där kvinnor traditionellt står 

för det sistnämnda, gör kvinnliga fotografer till en anomali. En kvinnlig fotograf avviker från 

normen, menar hon, och tar stöd för sitt påstående i kamera- och filmannonsernas språk, 

uppenbart riktat till målgruppen manliga fotografer.47 Hon visar hur det fotografiska fältet är 

fullt av könsbestämningar och att kameran är ämnad att hanteras av män. Artikeln 

publicerades för 13 år sedan och de annonser som ges som exempel känns otänkbara i dag. 

Detta påpekar Edling, men slår fast att betydelseladdningen hos kameran knappast har 

ändrats, bara för att annonsspråket i dag är ett annat.48

  

                                                 
43 Databaser som jag sökt i är KVINNSAM, GENA och NORDICOM. 
44 Berggren I, Kvinnliga fotografer intar scenen, KVT 3-4 (1993) sid 85-94 
45 Dahlman E, Kvinnliga pionjärer osynliga i fotohistorien, KVT nr 3-4 (1993) sid 45-52 
46 Becker K, Det skarpa perspektivet och könsproblematiken inom dokumentärfotografin, KVT nr 3-4 (1993), sid 
17-35 
47 Edling M, Kamerans spänningsfält och könens positioner, KVT nr 3-4 (1993), sid 36-43 
48 Ibid, sid 38 
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En intressant bok om kvinnliga fotografer ur ett europeiskt perspektiv gavs ut av Göteborgs 

universitet för ett par år sedan, med Lena Johannesson och Gunilla Knape som redaktörer.49

Alma Davenports fotografihistoria har också varit intressant läsning.50

 

1.5.2 Genus och media 

KVT nr 2 2003 hade temat journalistikens kön. I inledande artikeln av Madeleine Kleberg får 

man en bra överblick över de senaste årens feministiska forskning inom fältet journalistik och 

kommunikationsvetenskap. Bland annat tar hon upp den mycket omtalade avhandlingen av 

Anja Hirdman, Tilltalande bilder, som belyser genus, sexualitet och publiksyn i två 

veckotidningar.51

I sin genomgång tar dock Madeleine Kleberg inte upp någon forskning med anknytning till 

pressfotografernas arbete. 

Av de övriga artiklarna i KVT:s temanummer är Monika Djerf-Pierres den mest intressanta 

för min uppsats. Hon tar bland annat upp den genusmärkning och status som olika 

ämnesområden inom journalistiken har, till exempel att nyheter om hem och hushåll är en 

kvinnlig domän och lågstatus medan de manliga ämnena ekonomi- och utrikesnyheter har hög 

status.52

 

2. ETT TEKNISKT YRKE OCKSÅ  

I detta avsnitt kommer jag att presentera min emipiri, indelad utifrån mina fyra 

frågeställningar. Empirin utgörs av mina informanters svar och min tolkning av dessa. Jag 

väver samman empirin och tolkningen med min analys och diskussion. 

 

För att garantera mina informanters anonymitet kan jag inte avslöja särskilt mycket om dem. 

De är pressfotografer på tre svenska dagstidningar, varav två är rikstäckande och en är 

lokaltidning. De är fast anställda med varierande yrkeserfarenhet, från fyra år i yrket och 

uppåt. Den yngsta fotografen är 27 år och den äldsta 65, två befinner sig i 30-årsåldern, en i 

40-årsåldern och en i 50-årsåldern. Fem av dem är födda i Sverige, en i ett land utanför 

Norden. De har samtliga eftergymnasial utbildning, minst några år på folkhögskola med 

                                                 
49 Johannesson L och Knape G (red) Women Photographers – European Experience (Göteborgs universitet 
2004) 
50 Davenport A, The History of Photography. An overiew. (Boston, 1991) 
51 Kleberg M, Feminism och genus i svensk medieforskning, KVT nr 2 (2003), sid 7-27 
52 Djerf-Pierre M, Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet, KVT nr 2 (2003) sid 37 
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inriktning mot foto och/eller journalistik. Flera av dem har studerat vid högskola eller 

universitet.  

På lokaltidningen är den kvinnliga fotografen ensam kvinna på fotoavdelningen, medan det på 

de två rikstäckande tidningarna finns flera kvinnliga fotografer. 

 

2.1 Artefakten – kameran 

Vad har pressfotografer för förhållande till den tekniska artefakten – kameran?  För att få svar 

på frågan har jag bett informanterna att berätta om både kameran53 som de arbetar med och 

om sin första kamera.  

Jag fann ingen skillnad mellan hur de kvinnliga respektive manliga pressfotograferna i min 

undersökning förhåller sig till sin kamera. Deras utrustning är i princip likvärdig och de har 

lika många objektiv till sitt förfogande. 

Fotograferna ser på kameran som ett arbetsredskap, något de måste behärska för att klara sitt 

arbete.  

Den intimitet eller personliga relation till artefakten som exempelvis Faulkner och Kleif tar 

upp kunde jag inte se några tecken på.54

Kanske har det viss betydelse att många i dag kan använda en digitalkamera och ta en bild 

som går att publicera, som en manlig informant uttryckte det. Artefakten minskar i betydelse 

för sina användare, de kan inte känna stolthet över en maskin som alla kan sköta, till skillnad 

från de manliga ingenjörer som kände stolthet över de bilar som de var med om att utveckla.55

  

Samtliga minns sin första kamera, även om de var i varierande åldrar när de fick den. En del 

har den fortfarande kvar, andra har sålt den. De beskriver alla sin första kamera i tekniska 

termer, till exempel att den hade autofokus eller blixtkub. Endast en av informanterna, en 

kvinna, beskriver kameran som ”en liten kamera med fint skinnfodral”. Först på en direkt 

fråga berättar hon om den tekniska delen, att det var en systemkamera. En av de manliga 

fotograferna ångrar att han bytte sin första kamera mot en bok. Det var ”klart idiotiskt”, 

konstaterar han, och man förstår att kameran skulle ha haft ett affektionsvärde för honom i 

dag. 

Fotografernas minne av sin första kamera tyder på, att en viss personlig hållning till tekniken 

ändå går att finna, menar jag. Det är tydligen skillnad på kameran som ett vardagligt 

                                                 
53 För enkelhets skull skriver jag kamera och menar då både kamerahus och objektiv, om jag inte är mer specifik. 
54 Faulkner W och Kleif T (2004), sid 17 
55 Faulkner W (2000), sid 763 
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arbetsredskap och den första artefakten som kanske rent av var avgörande för det framtida 

yrkesvalet. 

 

2.1.1 Kameran under kontroll  

Ingen av informanterna tycker att det är viktigt att ha den senaste kameramodellen, eftersom 

dagens kameror är så bra som de kan bli på ett bra tag framöver, säger de. Fem av 

informanterna säger att de inte skulle vilja ha en annan kamera än den de för tillfället arbetar 

med, en skulle vilja ha en bättre modell. 

 

En man säger att det fanns en tid när han kände stolthet över att gå omkring med en stor och 

fin kamera, men att kameran numera bara är ”en klumpig och besvärlig grej”, även om han 

tycker att den är bra.  

Han är den enda av mina informanter som tycker att dagens kameror är otroligt komplicerade 

och att det tar ett par år att komma underfund med hur de fungerar. Han kommenterar också 

bruksanvisningarna och menar att de är ”skrivna av ingenjörer för ingenjörer” och inte går att 

begripa sig på. Övriga informanter uttrycker inte denna frustration över sina kameror. 

 

Informanterna anser att de behärskar kamerorna väl. En kvinna tycker att hon behärskar 

kameran till 80 procent eftersom hon inte längre har tid att ”sitta och pilla” med den hemma 

och komma underfund med alla finesser. Hon har små barn som tar hennes tid. 

En annan kvinnlig informant berättar om att hon precis fått ny utrustning. Hon läste 

bruksanvisningen och ”kör på”. Hon ger inte uttryck för att ha problem med 

bruksanvisningarnas språk eller utrustningens komplexitet. 

 

Kontrollen och behärskningen av kameran är uppenbarligen viktig. Samtliga informanter 

tycker att de behärskar sin kamera väl. De två som inte har en avvikande kommentar kring 

kameran, uttrycker en önskan att det vore annorlunda, att de skulle ha tid att komma 

underfund med kameran helt och fullt och att bruksansvisningarna vore skrivna på ett mer 

begripligt språk så att det skulle ta kortare tid att lära sig kamerans funktioner. 

 Som Faulkner och Kleif påpekar är känslan av kontroll ett sätt, att på ett symboliskt plan, 

kompensera bristen av makt och kontroll på andra plan.56 Det inkluderar brist på kontroll på 

                                                 
56 Faulkner W och Kleif  T(2004), sid 28 

 20



det emotionella och sociala planet. Så långt skulle jag inte vilja gå i mina slutsatser, då jag 

inte vet något om mina informanters sociala och emotionella liv. 

Att de dock alla upplever en viss brist på kontroll över sina bilder, tror jag påverkar deras 

strävan efter att åtminstone behärska kameran så mycket som det är möjligt. Det finns flera 

anledningar till pressfotografernas känsla av att inte ha full kontroll över resultatet av sitt 

arbete. Hur mycket de än anstränger sig för att göra bilden bra, kan trycket bli dåligt och 

därmed bilden som publiceras. Redigerare kan beskära bilden mer än pressfotograferna har 

tänkt sig. Olika pressfotografers bilder på samma tidning konkurrerar om spaltutrymme och 

det är fotochefer och andra chefer som avgör vilka bilder som ska publiceras och hur stora de 

ska bli, vilka som hamnar på förstasidan och vilka som kastas. Dessutom känner flera av mina 

informanter en bristande kontroll över den datateknik som de numera måste behärska. 

Jag skulle vilja påstå att kameran är det som fotograferna känner att de måste kontrollera och 

förstå. Jag fann ingen skillnad mellan könen när det gäller detta förhålningssätt. 

 

2.1.2 Ett tungt verktyg 

En av mina kvinnliga informanter säger uttryckligen att det är bra om inte kameran är alltför 

tung. Hon skulle gärna dokumentärfilma, men upplever filmkamerorna som så tunga, att hon 

tror att hon inte skulle orka bära dem en längre stund. Samtidigt påpekar hon att en kamera 

inte får vara för lätt och ”kännas plastig”. Att kameran ska väga en del är uppenbarligen 

viktigt för att den ska vara (eller uppfattas som) bra. 

 

Även om ingen annan av informanterna säger det så rakt ut, har de alla i sin praktik anpassat 

sig efter de tunga kamerorna. De bär kamerahus och objektiv för det mesta i ryggsäck eller i 

bälte. Samtliga anger som skäl till detta att de vill skona rygg och axlar. Kameraväska är inte 

längre ett alternativ. En manlig fotograf tillägger att han tar med så lite utrustning som möjligt 

ut på jobb, då han känner sig mer rörlig då. 

 

Kamerans tyngd och storlek ger den en viss manlig genusprägling, hävdar jag. Uppenbarligen 

ser tillverkarna av professionella digitala systemkameror en inte alltför liten och vek person 

framför sig när de gör kamerorna så tunga. Män är i regel starkare än kvinnor. På så sätt 

skulle man kunna säga att en egenskap har designats in i artefakten på ett sådant sätt som 

Faulkner menar återspeglar och förstärker genusstereotyper.57

                                                 
57 Berner B (2003), sid 31 
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Men alla kvinnor är inte svaga och alla män är inte starka. Samtliga pressfotografer i denna 

studie har löst problemet med den tunga utrustningen – de bär den på ett sätt som skonar 

ryggen.  

Ändå får inte kameran kännas ”plastig”, det vill säga vara fär lätt. Den manliga 

genusprägligen som ligger i kamerans tyngd är uppenbarligen också en garanti för kamerans 

kvalitet.  

Jag förstår att en viss tyngd är nödvändig för exempelvis stabilitetens och optikens skull, och 

jag saknar den tekniska kompetensen att avgöra var gränsen går, men jag har svårt att förstå 

varför kamerorna ska vara så stora och tunga. Den  tekniska utvecklingen går mot att många 

tekniska saker blir mindre och lättare. Det kanske inte är en prioritet hos dem som designar 

och utvecklar kameror att få ner vikten, utan satsningen ligger på andra plan. Varför det är så 

kan man bara spekulera i. Kanske ska man söka svaret i det som Wendy Faulkner slår fast, att 

kulturella bilder av teknik är starkt förknippade med hegemonisk manlighet. En sådan 

hegemonisk manlighet skulle kunna vara att en manlig pressfotograf har en rejäl kamera, inte 

en liten och behändig pocketkamera som kvinnor – och amatörer – kan tänkas använda.58

Män förutsätts i vår kultur ha viss fysisk styrka. Troligen ser kamerakonstruktörerna en 

manlig pressfotograf framför sig och lägger därför inte ner någon energi på att göra kameran 

lättare.  

Uppenbarligen är den tunga utrustningen inte något som har avskräckt mina informanter, när 

de väl har bestämt sig för att bli pressfotografer. Fem av dem reflekterar inte över det alls, 

även om det i deras praktik – hur de bär kameran – visar sig att alla har både märkt det och 

sett till att besväras av det så lite som möjligt.  

 

2.2. Arbetet och tekniken 

I detta avsnitt ska jag försöka besvara min frågeställning om hur tekniken och 

teknikutvecklingen påverkar pressfotografernas arbete. 

Jag frågade informanterna bland annat om de uppfattar sitt yrke som tekniskt. Jag definierade 

inte ordet teknisk utan de fick alla ha sin egen föreställning om vad som är tekniskt och vad 

som inte är det. 

Här fann jag en intressant skillnad mellan könen.  

 

 

                                                 
58 Edling M, sid 40 
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2.2.1 Mer eller mindre tekniskt 

Kvinnorna uppfattar inte sitt yrke som tekniskt i någon större utsträckning.  

En säger att yrket inte är tekniskt alls, utan konstnärligt. En annan säger att yrket var mer 

tekniskt tidigare, före digitaliseringen, och en tycker att yrket är ”tekniskt till viss del”. Hon 

betonar att tekniken inte får ta över och att en pressfotograf inte får ha för stor respekt för 

tekniken. 

Endast en av männen anser att pressfotografernas yrke inte längre är tekniskt, utan att det var 

mer tekniskt före digitaliseringen. De andra två anser att yrket har blivit mer tekniskt sedan 

digitaliseringen. 

Det är själva digitaliseringen, och användandet av dator vid framtagning och överföring av 

bilder, som gör att de tycker att yrket är mer tekniskt. 

 

Feministiska teknikforskare har visat att teknik som används av kvinnor sällan erkänns som 

teknik och detta synsätt kan naturligtvis prägla både kvinnors och mäns syn på sitt 

teknikanvändande.59 En kvinnlig pressfotograf måste på något sätt förhålla sig till detta. Ett 

sätt, menar jag, är att helt enkelt förneka tekniken och teknikkunnandet i yrket. På så sätt 

förblir genussystemet ohotat, liksom kvinnornas genusidentitet. 

En sådan tolkning kan sägas få stöd av Faulkner, som skriver om den starkt genuspräglade 

dikotomin människa/teknik, där män och manlighet är starkt kopplade till teknik.60

 

En annan tolkning skulle kunna vara att kvinnorna på ett omedvetet plan ser på arbete med 

teknik som något omoget och ointressant, något som bara tekniknördar med bristande social 

kompetens ägnar sig åt. Därför tar kvinnorna avstånd ifrån att deras yrke skulle vara tekniskt. 

Berner skriver om flickor som väljer bort teknikämnet i skolan just med motiveringen att det 

är något som de mer barnsliga pojkarna kan ägna sig åt.61 De kvinnliga fotografernas självbild 

som vuxna kvinnor kanske inte går ihop med att de arbetar med något tekniskt  

 

Skillnaden mellan könen blir ännu mer tydlig i mina informanters svar på frågan vilka 

problem de ser med digitaliseringen. 

                                                 
59 Berner B (2003), sid 33-34 
60 Ibid, sid 33 
61 Ibid, sid 137 
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Jag menar inte att de kvinnliga respektive manliga fotograferna nödvändigtvis ser olika 

problem, men på en direkt fråga väljer de att framhålla olika problem. Medan männen 

framhåller tekniska problem tar kvinnorna upp annat. 

Två av kvinnorna ser nackdelar med digitaliseringen av snarast existentiell natur. Den ena 

menar att bildens trovärdighet naggas, då det är lätt att manipulera digitala bilder utan att det 

märks. Den andra betonar snabbheten som ett bekymmer, i bemärkelsen att allt måste gå så 

snabbt i dag, att det har blivit en del av samhällstempot. Hon tycker att kravet på snabbhet 

hindrar möjligheten att experimentera med bilderna, något som man hade tid med förut. 

Den tredje kvinnan kommer inte på någon nackdel med digitaliseringen. 

 

Männen tar upp tekniska problem och begränsningar. En påpekar att lagringen av bilderna 

inte är löst samt att digitalkamerornas objektiv inte ger tillräcklig vidvinkel. En annan tycker 

att det inte är alldeles lätt att se vad man ska göra med en bild som man tar upp på 

dataskärmen. Han tycker att arbetet var mer strukturerat före digitaliseringen. 

Den tredje manliga informanten tycker att den största nackdelen är att han sänder bilder 

digitalt så sällan, att han nästan hinner glömma hur man gör. När det inte fungerar som det ska 

måste han ringa dataavdelningen och det tycker han inte om. Han säger att han känner sig 

”handikappad”. En annan av de manliga fotograferna tar upp samma problem, men han 

betonar i stället hur han har utvecklad en särskild kompetens på just detta område och lärt sig 

skruva isär telejack i olika länder för att få sändningen att fungera. 

Det är inte svårt att dra en parallell till mekaridealet, enligt vilket det gäller att vara händig 

och klara sig själv i praktiska situationer.62  

 

Att kvinnorna och männen tar upp olika problem med den nya tekniken anser jag styrker min 

tolkning att kvinnorna inte anser sig syssla med teknik i första hand. 

 

2.2.2 Datorns dubbelhet 

Två manliga informanter uppger att de känner otillfredsställelse över att inte bättre behärska 

dataprogrammet som de arbetar med. De tycker att de kan tillräckligt mycket för att kunna 

sköta sitt jobb, men att kollegorna kan mer och att det finns mer att lära. En av dem 

konstaterar att det är hans eget fel att han inte har lärt sig mer, men han uttrycker ingen direkt 

längtan efter att lära sig mer.  

                                                 
62 Mellström U (1999), sid 43 
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Den tredje mannen tycker att han har kontroll över situationen och undviker medvetet att lära 

sig mer än vad han behöver för att kunna göra sitt jobb. 

Kvinnorna verkar betydligt mer tillfreds över arbetet framför datorn. Samtliga tre tycker om 

att ”sitta och pilla” med bilderna och kan sitta ”i timmar”, längre än sina manliga kollegor. En 

av dem är medveten om att hon kan dataprogrammet bäst av alla på sin arbetsplats. Trots att 

hon ägnar bildbearbetningen i datorn längre tid än kollegorna, skulle hon vilja ägna det ännu 

mer tid. Samtliga kvinnliga informanter uttrycker ett intresse för att lära mer. 

En av männen säger att han också skulle vilja lära sig mer om dataprogrammet men att det 

aldrig har gått någon kurs som passat och att han inte vill hänga över axeln på kollegorna ”och 

bli en börda”. Han försöker lära sig själv. 

 

Det är således inte synen på och användandet av kameran som utgör skiljelinjen mellan de 

kvinnliga och manliga informanterna i min studie – utan det är datorn och dess 

bildredigeringsprogram. 

Av någon anledning är kvinnorna mer tillfreds med arbetet framför datorn. Datakulturen var 

ju en manlig historia.63 Hur kommer det sig då att kvinnorna i min studie finner sig bättre 

tillrätta framför datorn än männen?  

Jag tror förklaringarna kan vara flera. 

Det är inte datorn i sig som lockar kvinnorna, som en av dem uttryckligen säger, utan arbetet 

med bilden. Detta för att kunna få fram en så tekniskt och konstnärligt bra bild som möjligt. 

Kanske för att de, liksom kvinnliga ingenjörer i en mansdominerad miljö, måste göra bättre 

ifrån sig än genomsnittet för att få sin prestation erkänd.64

Denna tolknings styrks av att de tre manliga fotograferna säger att de tycker att 

läsarreaktioner är viktigare än beröm från kollegor och chefer. Två av de kvinnliga 

fotograferna ser hellre att de får feedback från sina kollegor och chefer och uppger att 

läsarreaktioner är roligt men kommer i andra hand.  

 

En annan möjlig tolkning är att databearbetningen kommit att genuspräglas som mest 

kvinnlig. 

Det är ett arbete inomhus, något som är förknippat med kvinnors plats. Kvinnorna finslipar 

bilderna i datorn medan männen hellre är ute på fältet och tar de stora nyhetsbilderna som 

talar för sig själva. Dikotomin inne–kvinnligt och ute–manligt kan spela in här.  

                                                 
63 Berner B (2003), sid 86 
64 Ibid, sid 181 
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En tredje tolkning, som är en utveckling av den förra, kan vara att databearbetning inte är ett 

arbete för en man. Det är ett tålamodsprövande arbete, ett ”pillande” med bilderna, något som 

männen vänder sig indirekt emot genom att – som en av dem säger – inte lära sig mer än vad 

som är nödvändigt för jobbet. Det kan vara så att det rådande mansidealet på en fotoredaktion, 

den hegemoniska manligheten, inte tillåter för mycket sittande framför datorn. En duktig 

fotograf behärskar inte i första hand datatekniken utan kameran och kan därför ta en bra bild 

som inte behöver göras i ordning i datorn i alltför hög grad. Detta skulle kunna stödjas av det 

faktum att flera av fotograferna påpekar att de inte får tillräckligt med tid att sitta framför 

datorn, att ingen arbetsledare räknar med att det ska ta tid att redigera bilderna. 

Men även för männen kan arbetet framför datorn ha betydelse för deras genusidentitet. Mer 

om det i avsnitt 2.4. 

 

2.3 Vem gör vad och varför 

Alla sex informanterna anser att de får göra allt förekommande arbete på redaktionen och att 

det inte skiljer mellan vilka uppdrag en kvinnlig respektive manlig fotograf får. De skillnader 

som eventuellt finns beror på individuella skillnader mellan fotograferna, inte på kön, hävdar 

de. 

Utifrån de uppdragslistor som jag har studerat kan jag se en viss skillnad på de två stora 

tidningarna, även om det är mycket svårt att dra slutsatser utifrån så få dagars uppdragslistor. 

 

De manliga fotograferna, som är betydligt fler till antalet på bägge tidningarna, får göra det 

mesta. De kvinnliga fotograferna verkar få (eller ta) uppdrag som hamnar i olika bilagor, om 

till exempel mat eller bostad, de får göra äldrereportage, träffa blomsterhandlare, barn med 

anorexi och gå på trädgårdsmässa. Personporträtt är också ett ofta förekommande uppdrag. 

De manliga fotograferna får göra samma typ av uppdrag som de kvinnliga, men dessutom 

tenderar de att i större utsträckning få uppdrag av nyhetskaraktär, fotografera ekonominyheter, 

sport och vetenskap. 

Det verkar som om de manliga fotograferna har ett något bredare spektrum av uppdrag.  

Wendy Faulkner fann i sin studie av ingenjörer att skillnaden mellan könen var mindre än 

väntat i praktiken, även om diskursen var en annan.65 Det samma tycks gälla 

pressfotograferna i denna studie. Verkligheten är sådan att alla måste vara beredda att göra 

                                                 
65 Faulkner W (2000), sid 768 
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allt, framför allt på en liten tidning med få fotografer. Det ideal som de manliga 

pressfotografena har att leva upp till tillåter män att ta alla sorters bilder. Precis som Faulkners 

ingenjörer tillåts vara både teknikfokuserade och människofokuserade kan manliga 

pressfotografer ta bilder på både småbarn och sport. 

 

Min studie visar att det möjligen är så att kvinnorna av någon anledning har ett något snävare 

urval av uppdrag. Boel Berner pekar på att kvinnliga ingenjörer förväntas uppvisa vissa 

kvinnliga beteenden. Hon menar att det finns en könsmässig ”emotionell arbetsfördelning”.66 

Kanske får därför kvinnliga fotografer i större utsträckning göra uppdrag där en viss 

känslomässighet och lyhördhet anses vara en tillgång, i linje med föreställningen att kvinnor 

är bättre på att lyssna och känna av stämningar.67

En annan möjlig tolkning kan vara att män som en överordnad grupp får mer varierade 

arbetsuppgifter, att det är ett inslag i det rådande genuskontraktet. Kvinnor får ta uppdrag som 

inte inkräktar på männens område och som kanske rent av har lägre status.  

Männen är fler och kan därför täcka fler områden än de få kvinnor som finns på 

fotoredaktionerna. Även om vissa uppdrag på ett symboliskt plan kan vara genusstämplade 

som kvinnliga, är det omöjligt att i praktiken enbart låta kvinnor ta dessa uppdrag, då 

kvinnorna är för få. Det skulle också kunna förklara vaför männen får mer varierande 

uppdrag. 

 

2.3.1. Fritt val för alla? 

Mina informanter säger alla att de i varierande stor utsträckning får välja sina uppdrag själva. 

Vissa uppdrag måste göras, men det finns ett stort mått av frivillighet i yrket, påpekar de alla 

sex. När uppdragen fördelas är det ofta enskilda fotografers önskemål som avgör vem som får 

vilka uppdrag.  

”Alla får göra allt men vi väljer kanske olika” funderar en av de kvinnliga fotograferna.  

Ingen av informanterna tycker att det egentligen finns någon anledning till att kvinnliga 

respektive manliga fotografer skulle ha olika uppdrag. Möjligen kan det vara mer lämpligt att 

skicka in en kvinnlig fotograf i damernas omklädningsrum eller om man ska träffa kvinnor 

som av kulturella eller andra skäl inte anses kunna träffa främmande män, resonerar två 

manliga informanter. 

                                                 
66 Berner B (2003), sid 189 
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Men å andra sidan, som en kvinnlig informant påpekar, inte ens ett uppdrag att fotografera på 

BB är nödvändigtvis ett uppdrag för en kvinnlig fotograf, om inte den som ska fotograferas 

uttryckligen motsätter sig en främmande man i rummet. 

Alla påpekar också att den personliga kompetensen avgör vilka uppdrag man får. Är man 

erkänt duktig på att fotografera mode eller mat så får man dessa uppdrag. 

Den rådande diskursen är inte bara att alla kan göra allt, utan också att alla ska göra allt. 

 

På en punkt skiljer sig dock de kvinnliga informanternas svar från de manligas. Alla tre 

påpekar att de tar jobb som de vet att deras (manliga) kollegor inte gillar. 

En tar uppdragen med barn, för hon vet att de andra fotograferna inte gillar den typen av 

uppdrag, en tar modeuppdragen, eftersom kollegan inte gillar den typen av uppdrag och hon 

är bra på det, och den tredje tar hand om trädgårdsuppdrag eftersom hon är intresserad av det, 

till skillnad från kollegorna. 

Dessa uttalanden kommer i samband med min fråga om det finns uppdrag som är särskilt 

lämpliga för kvinnor respektive män. Trots att samma fråga ställs till de manliga fotograferna 

och de också pratar en längre stund kring frågeställningen, säger ingen av dem att de tar vissa 

uppdrag för att  andra ska slippa. 

Utan att dra alltför stora slutsatser av detta kan det ändå tyckas vara så att de kvinnliga 

fotograferna tar ett visst ansvar för välbefinnandet på fotoavdelningarna. De tar uppdrag som 

de vet att andra inte vill ha, och tillägger att de inte har något emot det. Det är möjligt att de 

manliga fotograferna agerar på ett liknande sätt och tar uppdrag som de vet att kollegorna 

ogillar, bara att det inte kommer fram i intervjun. 

En tolkning skulle kunna vara att de kvinnliga fotograferna, medvetet eller omedvetet, lever 

upp till bilden av kvinnor som förstående och uppoffrande. De är inställda på att få kollegorna 

att må bra och arbetet att fungera smidigt, en föreställning om kvinnligt beteende som Boel 

Berner fann hos de kvinnliga ingenjörerna.68 Kvinnorna är smörjmedlet i 

organisationsmaskineriet. 

 

2.3.2 När fotografen själv får välja 

Det kan naturligtvis också vara så att de kvinnliga fotografernas intressen sammanfaller med 

de manliga fotografernas ointresse och att de därför kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. 
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En sådan tolkning förutsätter att de kvinnliga och manliga fotografernas önskemål och 

intressen är väldigt olika. Därför frågade jag vilka uppdrag de föredrar respektive ogillar. 

Det visade sig finnas både likheter och skillnader. 

 

Samtliga sex fotografer vill möta människor i sitt arbete, fotograferar gärna porträtt och 

människan bakom nyheterna. Detta är också något alla får göra. 

Samtliga kvinnor tar dessutom upp kulturjobb som intressanta och önskvärda, på grund av 

ljuset och möjligheterna till en estetiskt tilltalande bild.  

Männen tar upp olika typer av uppdrag på sin lista över favorituppdrag. Någon säger sport, 

någon nyhetsreportage, hopplösa uppdrag, socialreportage och mat. Ingen av männen nämner 

kulturjobb. 

Männens varierande svar speglas i de varierande uppdrag som de tilldelas. 

 

När det kommer till uppdrag de helst vill slippa säger tre av fotograferna, två kvinnor och en 

man, att de vill slippa olyckor och bränder. En man ogillar vad han kallar ”gullegull-

reportage”, det vill säga uppdrag där syftet är att det ska bli söta barn på bild. Den tredje 

mannen ogillar sport.  

Två av kvinnorna uppger att de inte tycker om att fotografera sport därför att de är dåliga på 

det. Den tredje har ingenting emot att fotografera sport, bara det inte är hockey för ”då ser 

man inga ansiktsuttryck”. 

Ingen av männen nämner att de ogillar uppdrag för att de är dåliga på att ta den sorters bilder. 

Samtliga tre kvinnor tycker illa om presskonferenser, något ingen av männen nämner. På 

presskonferenser måste de trängas och en av dem säger att hon ”saknar armbågar” och därför 

känner sig utsatt på presskonferenserna. Fotografen på lokaltidningen ogillar presskonferenser 

främst därför att det ofta blir så tråkiga bilder, något de andra två också nämner. 

När det kniper slipper ingen av fotograferna uppdrag som de ogillar, men mannen som vill 

slippa fotografera söta barn har en kvinnlig kollega som gärna tar de uppdragen. Mannen som 

vill slippa sport slipper i regel, då det finns andra som gör det så gärna. Kvinnorna verkar 

slippa presskonferenserna i stor utsträckning, liksom sportjobben, i alla fall utifrån de 

uppdragslistor jag har haft tillgång till och intervjusvaren. 

Det förefaller som om det faktiskt är så att fotograferna själva får välja vad de vill göra utifrån 

sina önskemål. 
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Det som är anmärkningsvärt är att kvinnorna är så eniga kring vilka jobb som är intressanta 

och roliga och vilka uppdrag de ogillar. Männens svar visar på en större variation.  

Kan det vara så att kvinnorna har en annan ambition med jobbet än männen och att deras 

förhållningssätt sammanfaller då de är kvinnor i ett mansdominerat yrke? I det här fallet 

handlar det om att ta bilder som gör kvinnorna synliga, i stället för att de ska vara synliga i 

egenskap av kvinnliga pressfotografer. På en presskonferens är möjligheterna att ta sådana 

bilder små, medan kulturjobben med sitt varierande ljus och scenografi med mera, kan 

erbjuda oanade bildmöjligheter. 

Två av de kvinnliga fotograferna har fått jobbet just därför att de är kvinnliga fotografer. 

Fotoledningen på respektive tidning ville uttalat bryta den manliga dominansen på 

fotoavdelningen. Detta vet kvinnorna om, och sådan vetskap kan påverka dem så att de 

känner en större press att prestera. De måste ta både lika bra bilder som de manliga kollegorna 

för att  visa att de inte är sämre än männen, och annorlunda bilder, för att uppfylla kravet på 

att vara komplementet till männen och stå för ’det andra’. 

En sådan tolkning stöds av det som Boel Berner pekar på rörande kvinnliga ingenjörer. De 

känner pressen att prestera för att slippa vara synliga enbart på grund av sin 

minoritetsställning på arbetsplatsen. De måste bevisa att de tillhör det som Berner kallar 

’klubben’ och  det gör de bäst genom att visa sig vara lika kompetenta som männen. 

Dessutom uppmuntras de att behålla sin kvinnliga arbetsstil.69

 

Det är också möjligt att även pressfotograferna följer den journalistiska dikotomin 

hårda/mjuka nyheter, där de hårda nyheterna som politik och ekonomi bevakas av män, 

medan de mjuka, exempelvis sociala frågor, bevakas av kvinnor, och där de manligt 

stämplade uppdragen har högre status.70 Denna genusstämpling av olika bevakningsområden 

har ökat från 1990-talets mitt.71 Möjligen har kulturuppdrag börjat genusstämplas som 

kvinnliga, i alla fall på redaktioner där en genusarbetsdelning är praktiskt möjlig.  

Om det är så att uppdragen på fotoredaktionerna är genusstämplade och det skulle vara en 

förklaring till genusarbetsdelningen, betyder det att de kvinnliga pressfotograferna ofta väljer 

uppdrag som har lägre status. Genuskontraktet hålls därmed intakt. I gengäld får de ta bilder 

som de tycker om att ta. 

                                                 
69 Berner B (2003) sid 181-182, 186-189 
70 Djerf-Pierre M (2003) sid 37 
71 Ibid, sid 42 
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Det är nämligen så att de kvinnliga fotograferna funderade på konstfotografi innan de blev 

pressfotografer och att denna ambition säkert finns där i deras yrkesvardag (jag åter kommer 

till detta i avsnittet om identitet). De vill och kan göra estetiskt tilltalande bilder, rent av 

konstnärliga bilder, och föredrar uppdrag som gör det möjligt att ta den typen av bilder.  

Kulturjobben anser de alla tre vara sådana uppdrag. 

 

Dessutom har kvinnornas intåg som pressfotografer inneburit en förändring av 

pressfotografiet. Det visar Iréne Berggren i sin genomgång av kvinnliga fotografer från 1960-

talet och framåt. Berggren menar att de kvinnliga fotograferna blandar bildkoder från bland 

annat reportage, mode och konst.72

Det skulle därför också kunna vara så att de kvinnliga fotograferna får, och väljer, uppdrag 

som de helt enkelt vet att de är bäst på. De har hittat en egen nisch inom yrket, en nisch som 

gör det möjligt för dem att känna tillfredsställelse med sitt arbete utan att genuskontraktet 

hotas i alltför stor utsträckning. De har visserligen brutit sig in på en manlig arena men skapat 

sig en egen plats. 

Det skulle också kunna vara en förklaring till varför kvinnorna inte vinner tävlingen Årets 

bild. 

 

2.3.3 Och vinnaren är… 

Årets bild-vinnaren är alltid en man. De sex fotograferna i denna studie säger samtliga att 

anledningen till att skicka in bilder till Årets bild-tävlingen är sökandet efter bekräftelse, ett 

sätt att summera det år som gått och få bilderna bedömda av någon annan. 

 

Två av kvinnorna i min studie skickar in bidrag till tävlingen Årets bild, den tredje funderar 

på att göra det i framtiden. Endast den yngste av de manliga fotograferna gör det. De andra 

två gjorde det i många år men har slutat skicka in sedan flera år tillbaka, då de inte anser att de 

längre har några bilder att skicka. 

En av kvinnorna motiverar sitt deltagande med att det skulle vara roligt för tidningen om hon 

vann. Hon tycker att de bilder som hon skickade in senast var bra, men att det inte blev något 

pris denna gång heller. 

                                                 
72 Berggren I, (1993) sid 88 
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Den andra kvinnan tycker att hon som kvinna har en särskild plikt att delta i tävlingen så att 

den manliga dominansen bryts. Eftersom inte heller hon har vunnit konstaterar hon att ”ens 

bildspråk går inte hem”. 

Den tredje kvinnan har gått med i ett nätverk för kvinnliga pressfotografer, och trots att hon 

säger att hon tycker att tävlingen är oviktig, ska hon skicka in sina bilder framöver. Även hon 

uttrycker en önskan om att luckra upp den manliga dominansen i tävlingen. 

Mannen som skickar in sina bilder gör det för att få dem bedömda. Samma drivkraft låg 

bakom de andra två männens skickande av bilder till tävlingen, förutom grupptrycket på 

fotoavdelningen att delta i tävlingen. 

 

Bildspråk och övrig värdering av bilder är inte föremål för denna uppsats, men lite kort kan 

jag ändå konstatera, att av någon anledning är det männens bilder som vinner Årets bild-

tävlingen. Juryn vet inte vem som har tagit bilderna som de väljer ut och en eventuell 

diskriminering sker då på ett indirekt plan.73

Som jag skrev i förra avsnittet kan det vara så, att kvinnliga fotografer fotograferar andra 

motiv och har ett annat bildspråk än sina manliga kollegor, kanske för att de har fått finna en 

ny plats inom pressfotografin i stället för att inkräkta på männens områden. Det kan minska 

deras chanser att vinna en så traditionstyngd tävling som Årets bild. 

 

Det bör dock påpekas att väldigt många män inte heller vinner tävlingen. Det är svårt för mig 

att dra några ytterligare slutsatser om orsakerna till tävlingsresultaten i denna uppsats. 

Kanske kan man dra en parallell till motsvarande utmärkelse för skrivande journalister, Stora 

journalistpriset, som för det mesta gick till manliga skribenter fram till 1980-talet, då de 

kvinnliga reportrarna fortfarande var i minoritet.74

Den professionalisering av journalistiken, som troligen lett till att fler kvinnor sökt sig till det, 

gör journalistyrket till ett av de i kvantitativ bemärkelse mest jämställda i Sverige i dag.75 

Kanske är pressfotografyrket med dess större krav på utbildning på väg åt samma 

professionalisering. Kvinnorna i yrket blir ju sakta fler. Med ett ökande antal kvinnliga 

pressfotografer ökar möjligheten, i alla fall rent statistiskt, att en kvinnlig fotograf snart har 

tagit Årets bild. 

 

                                                 
73 Årets bild-juryn för bilder tagna 2005 bestod av tre män och två kvinnor. 
74 Djerf-Pierre M, (2003) sid 38 
75 Enligt uppgifter på SCB:s hemsida: http://www.scb.se 
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2.4 Identitet: pressfotograf 

I detta avsnitt försöker jag besvara min frågeställning om teknikens betydelse för 

pressfotografernas identitet. 

När jag frågar informanterna hur en bra pressfotograf ska vara, är det tydligen viktigare med 

andra egenskaper än att behärska tekniken. 

 

2.4.1 Det självklara tekniska kunnandet 

Tre av fotograferna, två män och en kvinna, nämner inte teknik överhuvudtaget i sitt svar på 

frågan vad som krävs för att vara en bra pressfotograf. Kvinnan är den samma som inte anser 

att yrket är tekniskt utan konstnärligt. De tar upp andra färdigheter som att kunna ’ta 

människor’, vilja berätta något, ha öppet sinne, snabbt kunna skaffa sig kunskap om det jobb 

som ska göras, vara bra chaufför och kartläsare, vara nyfiken och lyhörd, ha blick för 

komposition, färg, form och ljus. 

Två av dem som nämner teknik, en man och en kvinna, lyfter fram teknikkunnandet efter att 

först ha tagit upp andra aspekter av samma typ som ovan.  

En kvinna uttrycker det så att det är bra att inte vara helt oteknisk, men att respekten för 

tekniken inte får vara för stor. 

Endast en av fotograferna, en kvinna, börjar sitt svar med att säga att en bra pressfotograf 

behärskar kameran och tekniken. Det är samma fotograf som inte tycker att hon behärskar 

kameran mer än till 80 procent. 

 

Kanske är det så att identiteten som pressfotograf inte är lika starkt kopplad till tekniken som 

till andra färdigheter av mer social, konstnärlig och praktisk natur. Min tolkning är dock en 

annan.  

Just att kunna den tekniska delen av yrket är så självklart att det inte behöver sägas. Den enda 

av fotograferna som inte tyckte att hon behärskade sin kamera till fullo var den som tog upp 

behärskandet av kameran som en första punkt. Hon är den enda som varje dag påminns om 

vilket hinder det utgör att inte kunna kameran till hundra procent, något som hon anser att hon 

borde kunna. Hon hinner dock inte bekanta sig med kameran ordentligt, eftersom hon har små 

barn hemma som kräver hennes uppmärksamhet. 

Den man som nämner teknik säger det i slutet på sitt svar. Han säger att en bra pressfotograf 

måste kunna välja rätt teknik vid fototillfället. Han är den enda av männen som nämner teknik 

och han är också den som uttryckte frustration över de komplicerade digitala kamerorna med 

tillhörande obegripliga bruksanvisningar.  
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För de övriga är det tekniska kunnandet så självklart att det knappast behöver påpekas.  

 

Att behärska en maskin är grundläggande för den manliga självbekräftelsen, menar Ulf 

Mellström.76 Mina kvinnliga informanter uttrycker dock samma behov av kontroll över 

maskinen. En av de kvinnliga fotograferna uttrycker det mycket tydligt, när hon förklarar att 

hon inte använder kamerans automatik i någon större utsträckning, eftersom hon vill ha 

kontroll över sitt arbete – hon vill välja hur bilden ska bli, inte låta maskinen ta över. Åter är 

det samma kvinna som enligt egen utsago inte behärskar sin kamera till fullo. Det är inte utan 

att man undrar, om det rent av är så att hon behärskar sin kamera lika bra som de andra, men 

har en mer självkritisk hållning.  

Hur som helst vill jag hävda att kontrollen över maskinen – kameran – är central för 

pressfotografernas identitet, så central att den inte behöver uttalas utom av dem, som känner 

sig på något sätt begränsade i sitt förhållande till maskinen.  

 

Kontrollen över kameran stärker till synes i första hand identiteten som pressfotograf, inte 

som man respektive kvinna. Men det är ett manligt ideal som kvinnorna har anammat, inte 

helt olikt den ingenjörkultur som Boel Berner beskriver.77 Utan det praktiska behärskandet av 

tekniken kan man inte tillhöra gruppen pressfotografer. Behovet av den manliga 

självbekräftelsen via kontroll över tekniken har spillt över på de kvinnor som finns i yrket. 

Man kan klara jobbet om man behärskar kameran till 80 procent men idealet är full kontroll. 

Och det idealet är så självklart att det knappast måste uttalas. 

Dessutom verkar det finnas en föreställning som säger att en pressfotograf lär känna sin 

kamera på fritiden. Att förkovra sig i de tekniska finesserna, ”pillandet” som en kvinnlig 

fotograf kallar det, ska även ske hemma, inte bara på arbetet. Och eftersom hon har familj 

hinner hon inte med det. Arbetet är organiserat som om de anställda inte har familj, något som 

de kvinnliga ingenjörerna i Boel Berners studie också påpekar.78

 

2.4.2 Som en ”Rambo, här kommer jag” 

Samtliga tre kvinnliga informanter verkar ha blivit pressfotografer mer av en slump eller 

ekonomisk nödvändighet, än av en längtan efter att få utöva yrket. Däremot ville de alla tre 

                                                 
76 Mellström U (1999), sid 43 
77 Berner B (2003), sid 186-187 
78 Ibid, sid 183 
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gärna bli fotografer av mer konstnärlig natur. Av praktiska skäl och tillfälligheter blev de 

pressfotografer i stället. 

En av männen ville gärna bli pressfotograf sedan han var barn. En ville bli fotograf men fann 

ateljéarbetet som tråkigt och satsade på pressfotografi i stället. 

Den tredje blev det för att ett vikariat blev ledigt och han fick chansen till ett jobb. Han hade 

velat studera i stället men fick en fast tjänst på tidningen. Eftersom han, enligt egen utsago” 

fotograferar bättre än skriver, fick yrket bli pressfotograf. I dag identifierar han sig starkt med 

att vara just fotograf, inte bara journalist, säger han. 

Samma uttalande om identifikation fäller en av kvinnorna. Hon säger att hon älskar att vara 

bakom kameran, att det är en roll hon tar på sig som en ”Rambo, här kommer jag”. 

Att vara pressfotograf är uppenbarligen en del av hennes identitet, och ger henne känslan av 

styrka, om inte kanske till och med viss makt – med kameran i bältet, i stället för vapen som 

den självständige filmhjälten Rambo. 

 

Jag tror att teknikkunnandet spelar en avgörande roll för pressfotografernas yrkesidentitet men 

spelar olika roll för kvinnor och män i skapandet av deras genusidentitet. 

Även om kvinnorna inte nämner teknik i sammanhang när männen gör det, visar de i sin 

praktik att behärskandet av tekniken är viktig även för dem för att de ska känna 

tillfredsställelse med arbetet. De tillbringar mycket tid framför datorn och 

bildbehandlingsprogrammet, och förverkligar på så sätt delvis sina konstnärliga ambitioner. 

De ger sig inte förrän bilden är estetiskt bra. 

Eftersom den teknik kvinnor använder har en tendens att inte betraktas som teknik, vilket jag 

tidigare påpekat, kan det vara en förklaring till att kvinnorna inte anser sig arbeta med inom 

ett tekniskt yrke. De ser hellre och förstärker yrkets skapande sida, än den sidan som handlar 

om teknik.  

 

En annan tolkning kan vara att det i en kvinnas genusidentitet ingår att vara mer orienterad 

mot människor än mot teknik.79 Kanske är det också därför som kvinnliga pressfotografer 

svarar nej på frågan om deras yrke är tekniskt. Det vore att bryta mot sin genusidentitet, även 

om jag tror att det sker på ett omedvetet plan. Det handlar kanske snarare om tankefigurens 

makt. 

                                                 
79 Faulkner W (2000), sid 764 
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För att inte störa genussystemet och för att upprätthålla sin genusidentitet talar kvinnor om 

andra saker än teknik. Precis som de kvinnliga ingenjörerna i Faulkner studie måste de 

kvinnliga pressfotograferna kunna orientera sig både inom teknikens område och på det 

sociala planet.80 De manliga pressfotograferna måste också kunna ’ta folk’ och hantera olika 

sociala situationer. Det är egentligen ingen skillnad mellan könen i svaren på hur en bra 

pressfotograf ska vara. Samtliga informanter framhåller olika sociala och praktiska 

färdigheter.  

Det tycker jag tyder på att indelningen i manligt och kvinnligt inte är så seg ute i verkligheten, 

även om den är seg som tankefigur. Kanske är det dock denna tankefigur som delvis kan 

förklara varför mina kvinnliga informanter under utbildningen inte i första hand såg sig som 

blivande pressfotografer – det vill säga att ta ett manligt yrke –utan ville satsa på det mer 

tillåtna för kvinnor, nämligen konstfotografi. 

 

Männens aviga inställning till den nya tekniken, dataredigeringen, kanske också kan förklaras 

utifrån en identitetsaspekt. Om de identifierar sig starkt som pressfotografer, med vistelse ute 

på fältet som sin främsta uppgift, måste det kännas konstigt att sitta inomhus i en 

kontorsliknande miljö framför en dator. Kanske hotar datorn helt enkelt både deras 

yrkesidentitet och genusidentitet. 

Jag finner liknande resonemang i Marie Aurells avhandling om städarnas identitet. Hon 

beskriver hur starkt motståndet mot ny teknik kunde vara bland män, som ville använda sin 

styrka och såg den nya tekniken som ett hot mot deras genusidentitet. Teknik kan aldrig 

ersätta en mans två händer.81

 

Att kunna kontrollera maskinen är en viktig del av många mäns självbild, vilket ju flera 

forskare jag nämnt påpekat. Ännu en tolkning kan därför vara att männen ser den nya 

tekniken, och sin brist på kunskap om och kontroll över den, som ett hot mot den egna 

genusidentiteten. Därför beskriver fotograferna den nya tekniken som i huvudsak ointressant 

och problematisk. 

Kvinnorna däremot kan stärkas i sin genusidentitet genom att lära sig att använda en teknik 

som männen inte intresserar sig för, enligt logiken om könens isärhållande. Kvinnorna hotar 

inte genuskontraktet genom att göra det och deras genusidentitet hotas inte heller av att de 

sitter framför en dator och arbetar. Då så många av båda könen använder en dator i dag, kan 

                                                 
80 Ibid, sid 768 
81 Aurell M (2001), sid 107-109 
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knappast arbete framför en dator anses vara genuspräglat som manligt, utom när det handlar 

om datanördar.82

 

2.4.3 Pressfotografen – en mekande ingenjör 

Kvinnorna ville gärna bli fotografer. Då kan knappast tankefiguren att teknik är 

sammankopplat med manlighet, vara det som hindrade dem från att se sig själva som blivande 

pressfotografer. Tankefiguren att en pressfotograf är en mekare däremot, vars genusidentitet 

utan tvekan är manlig, tror jag kan ha haft viss betydelse, både för kvinnorna och männen i 

denna studie. 

Ulf Mellström, som jag tidigare nämnt, talar om tre manlighetsideal; mekaren, ingenjören och 

datanörden. Mekaridealet är sprunget ur ett hantverksideal där kunskap om material och 

verktyg växer fram med tiden under ständigt pågående arbete, gärna som lärling till en början. 

Mekaren längtar efter att skapa med sina sinnen, utan att för den skull ha konstnärliga 

ambitioner. Han är fysiskt stark, är inte rädd för att smutsa ner sig och är beredd att ta vissa 

risker. Han har ett praktiskt mekaniskt handlag. Ett sätt att befästa sin manlighet på inför 

andra män är att vara stark och kunna mycket om maskiner. 83

 

En pressfotograf kan ha lärt sig yrket själv och/eller av äldre kollegor. En pressfotograf skapar 

bilder, men det handlar inte först och främst om konstnärliga bilder utan om nyhetsbilder, att 

vara på rätt plats vid rätt tillfälle. En pressfotograf har alltid stövlar i bagageluckan därför att, 

rätt vad det är, ska bilden tas på en leråker. En pressfotograf sticker iväg till en krigszon och 

utsätter sig för fara. En pressfotograf bär tung utrustning och behärskar den till hundra 

procent. 

En pressfotograf har, hävdar jag, mycket gemensamt med mekaren. 

 

Ingenjörsidealet å sin sida hyllar den tekniska kompetensen, rationaliteten och förmågan att 

räkna ut saker och ting. Teknisk kompetens ska gärna kompletteras med viss kulturell 

bildning, samhällsintresse, ledaregenskaper och baskunskaper i ekonomi. Den svenska 

ingenjören har närmat sig det klassiska ingenjörsidealet, det som personifieras av Leonardo da 

                                                 
82 Mellström U, sid 38  
83 Mellström U (1999), sid 23-30 
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Vinci. Han kunde vara både konstnärligt och tekniskt kreativ.84 Fysisk styrka är inte en 

nackdel men inte alls nödvändig för att en ingenjör ska vinna andra mäns respekt.85  

Som jag ser det har pressfotografer väldigt mycket gemensamt med ingenjören av de klassiska 

slaget, framför allt de pressfotografer som ingår i min studie. 

De är både tekniskt kompetenta och kreativa, bildade och samhällsintresserade.  

 

Pressfotografen är således en blandning av mekaren och ingenjören, en tekniskt kompetent 

mekare och en mekande ingenjör. Det går inte att säga att ingenjören håller på att ta över 

mekarens roll inom pressfotoyrket helt, eftersom ett visst mått av hantverk, risktagande och 

(till viss del smutsigt) fältarbete alltid kommer att ingå. Annars skulle det inte bli några 

nyhetsbilder. Men inte heller räcker det numera med att vara en mekare. Teknisk rationalitet 

och kompetens, framför allt vid datorn, är egenskaper som en pressfotograf också måste ha i 

dag. 

 

Tankefiguren att pressfotografen är en mekare höll inte när kvinnorna gjorde sin praktik och 

fick sina första vikariat. De upptäckte ingenjörens intåg i mekaryrket ”pressfotograf”. Det tror 

jag spelade in när de ändrade sig och kunde tänka sig att bli pressfotografer, även om jag 

naturligtvis inte förnekar att det fanns starka praktiska skäl bakom deras beslut. 

 

Det finns en annan likhet mellan ingenjören och pressfotografen i Sverige. Inom båda 

yrkeskategorierna ökar antalet kvinnor.86 Informanterna i min studie visar att utbildning är 

viktigt för att få ett arbete, i alla fall för kvinnor. Ingen av mina kvinnliga informanter fick sin 

tjänst före avslutad utbildning. De manliga informanterna hade redan arbetat som 

journalist/pressfotograf innan de satsade på journalist-/fotoutbildning.  

Det skulle kunna tyda på att män förutsätts ha viss kompetens på området, nästan ha mekaren 

i blodet, medan kvinnor måste ha utbildningsbevis för att komma i fråga.  

Boel Berner skriver att män antas tillhöra ’klubben’ och kan lära sig efter hand, medan 

kvinnors kompetens testas.87 Eftersom pressfotografer måste kunna så mycket mer i dag än att 

tekniskt behärska en kamera, krävs journalistisk och/eller fotoutbildning även för männen, i 

alla fall så småningom. Yrket håller helt enkelt på att professionaliseras.  

 
                                                 
84 Ibid, sid 30-37 
85 Ibid, sid 43 
86 Berner B (2003), sid 176 och se fotnot 6 
87 Ibid, sid 186 
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3. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Antalet kvinnliga pressfotografer blir allt fler. Från att ha varit ett fåtal utgör de nu ungefär en 

tredjedel av yrkeskåren.88

Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka både kvinnliga och manliga 

pressfotografers syn på den teknik som de använder – kameran och datorn. 

Sex dagstidningsfotografer, tre kvinnor och tre män, har fått svara på frågor om sitt arbete och 

om den teknik som hör till deras vardag. 

Jag har särskilt intresserat mig för fyra områden; deras syn på artefakten – kameran, deras syn 

på teknikutvecklingen och arbetet, hur arbetsdelningen ser ut och om tekniken har någon 

betydelse för deras identitet  

Jag har använt mig av kvalitativ metod och analyserat informanternas svar utifrån mina fyra 

teman. Jag har även använt mig av listor över de uppdrag som fotograferna haft under två 

veckor. Till stöd för mina tolkningar har jag främst använt teorier formulerade av forskarna 

Wendy Faulkner, Boel Berner, Ywonne Hirdman och Ulf Mellström.  

Jag fann både skillnader och likheter i fotografernas syn på tekniken. 

 

3.1 Artefakten 

I sin syn på artefakten skiljer sig inte könen åt, utan kameran är ett arbetsverktyg som de 

måste behärska till hundra procent. Kontrollen över den tekniska artefakten ser jag som ett 

uttryck för manlighet, en manlighet som kvinnorna har anpassat sig till. Att kontrollera 

artefakten är ett sätta kompensera brist på kontroll inom andra områden.89 Fotograferna 

känner bristande kontroll över bland annat teknikutvecklingen, främst på dataområdet, och de 

har inte heller full kontroll över sina bilder. 

 

Kameran är tung, något som samtliga sex informanter noterat och anpassat sig till. De bär 

kameran och objektiven på ett sätt som är mest skonsamt för deras ryggar. 

Jag ser kamerornas tyngd och otymplighet som ett möjligt bevis för att artefakten är 

genuspräglad som manlig. De som designar och tillverkar kameror ser fysiskt starka 

användare, det vill säga män, framför sig och designar kameran därefter. Kulturella bilder av 

teknik är starkt förknippade med hegemonisk manlighet och en sådan ideal manlighet skulle 

kunna vara att en manlig professionell fotograf har en rejäl kamera, inte en liten pocketkamera 

                                                 
88 Se fotnot 6 och 8 
89 Faulkner W och Kleif T (2004), sid 28 
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som amatörer och kvinnor kan tänkas använda.90 De kvinnliga fotograferna anpassar sig till 

detta ideal, då de vill bli betraktade som professionella. Det skulle kunna förklara varför en 

kvinnlig fotograf, som precis beklagat kamerornas tyngd, ändå slår fast att hon inte vill ha en 

kamera som känns ”plastig”, det vill säga väger för lite. 

Egenskaper kan designas in i tekniska artefakter på ett sätt som inte bara återspeglar, utan 

även förstärker, genusstereotyper.91 När det gäller professionella kameror trotsar kvinnliga 

fotografer föreställningen om att en pressfotograf måste vara en man. 

3.2 Tekniken 

Yrket är enligt kvinnorna inte tekniskt, trots att de tillbringar mycket tid framför den nya 

tekniken, det datorbaserade bildredigeringsprogrammet. Två av männen anser att yrket är mer 

tekniskt sedan de digitala kamerorna och bildredigeringsprogrammen kom för cirka tio år 

sedan. Männen har ett betydligt svalare förhållande till arbetet framför datorn i jämförelse 

med kvinnorna, som kan sitta framför datorn i timmar och göra i ordning bilderna. 

Männen ser tekniska komplikationer med digitaliseringen medan kvinnorna pekar på problem 

av mer existentiell natur, som att digitala bilder är lättare att manipulera utan att det märks. 

På frågan vad som krävs för att bli en bra pressfotograf är det inte det tekniska kunnandet som 

informanterna tar upp i första hand, utan andra egenskaper som att kunna ’ta människor’ på 

rätt sätt. 

Jag tolkar detta resultat på flera sätt.  

Att kvinnorna i mindre utsträckning än männen lyfter fram yrkets tekniska karaktär tror jag 

delvis kan förklaras med att kvinnors genusidentitet inte är sammankopplad med teknik på 

samma sätt som mäns.92

Det kvinnor sysslar med anses dessutom ofta inte vara teknik och det kan också förklara 

kvinnornas svar.93 De ser helt enkelt inte att det är teknik de sysslar med. 

Att svara som kvinnorna gör hotar dessutom inte genussystemet.94

Kvinnor kan också se på teknik som något som barnsliga omogna män leker med och kan 

därför inte se sig själva syssla med teknik.95

Att kvinnorna sedan tillbringar timmar framför datorn ser de inte som ett tekniskt arbete, utan 

ett sätt för dem att göra bättre ifrån sig än genomsnittet och på så sätt få bekräftelse som 

                                                 
90 Edling M, sid 40 
91 Berner B (2003), sid 31 
92 Ibid,  sid 33 
93 Ibid, sid 34 
94 Se sid 12, samt fotnot 24 
95 Ibid, sid 137 
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yrkesmänniskor. Eftersom kvinnorna är i minoritet syns de, men att göra ett bra jobb är ett sätt 

att söka synlighet för en prestation i stället för att vara en avvikelse. 96

Arbetet framför datorn kan ha blivit genusstämplat som kvinnligt då det är kopplat till 

stillasittande tålamodsprövande ”pillande” inomhus, i motsats till den ideala bilden av en 

pressfotograf som är ute på fältet och tar viktiga nyhetsbilder.97

En bra pressfotograf ska dessutom klara av att ta bilder som inte behöver ”fixas till” i datorn 

särskilt mycket efteråt. Det kan vara så den hegemoniska manligheten ser ut på 

fotoredaktionerna, utifrån de svar jag har fått av mina informanter på frågan hur en bra 

pressfotograf ska vara. Ingen svarade att en bra pressfotograf ska vara duktig på 

bildredigeringsprogrammet. 

Ännu ett stöd för detta är att fotograferna de facto inte får tillräckligt med tid för att sitta 

framför datorn, utan deras chefer utgår ifrån att bilden är klar i och med att den är tagen. 

 

Kanske uppfattas den nya tekniken också delvis som ett hot av de manliga fotograferna. De 

kan kontrollera den tekniska artefakten – kameran – till hundra procent men datorn känner de 

inte alls samma kontroll över. Där brister det i deras tekniska kunnande. Eftersom kunnande 

av teknik är starkt kopplat till manlighet skulle man kunna dra slutsatsen att den nya och 

svårhanterliga tekniken hotar pressfotografernas genusidentitet.98 Det skulle kunna vara en 

förklaring till männens inställning till den nya tekniken som ointressant och problematisk. 

Att varken kvinnorna eller männen nämner det tekniska kunnandet som viktigt för en 

pressfotograf tolkar jag också som att det tekniska kunnandet är så självklart att det inte 

behöver uttalas. Teknik är viktigt för manlig självbekräftelse men i det här fallet är den viktig 

även för pressfotografernas yrkesidentitet. Kvinnorna har anammat den rådande synen att 

teknikkunnandet är något självklart. 

Jag finner alltså både skillnader och likheter mellan kvinnornas och männens syn på tekniken 

– och likaså den praktik det leder till.  

 

3.3. Arbetet 

Manliga fotografer har troligen ett bredare spektrum av uppdrag än kvinnorna. När jag 

studerade arbetsdelningen, både utifrån intervjusvar och uppdragslistor, ser jag en tendens till 

att kvinnor har mindre ämnesmässig spännvidd i uppdragen. Samtliga informanter påpekar 

                                                 
96 Ibid, sid 181 
97 Se sid 4 hur Thunqvist definierar vad en pressfotograf är 
98 Mellström U, sid 43 
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dock, att uppdragen fördelas i stor utsträckning utifrån enskilda fotografers önskemål, även 

om den allmänna uppfattningen är att alla ska kunna göra allt om det kniper. 

På frågan vilka uppdrag de föredrar respektive ogillar svarar männen väldigt olika, medan 

kvinnorna ger ganska homogena svar. Alla tre tycker om kulturjobb eftersom ljus och 

scenografi och annat ger möjlighet till vackra bilder och alla tre tycker illa om 

presskonferenser, då de ogillar att trängas och bilderna blir tråkiga. Männen nämner varken 

kulturjobb eller presskonferenser i sina svar. 

Kvinnorna och männen verkar till synes få respektive slippa uppdrag enligt sina önskemål. 

Men de kvinnliga fotograferna uppger att de tar uppdrag som de vet att andra på redaktionen 

ogillar eller inte är så bra på. Tar kvinnorna på sig rollen som smörjmedel i maskineriet?99 

Möjligen gör männen samma uppoffringar utan att nämna det för mig. 

En annan möjlig tolkning är att kvinnorna väljer uppdrag med lägre status för att inte hota 

genuskontraktet. 

Det kan också vara så att kvinnorna väljer uppdrag som de vet att de är bra på för att dels 

kunna prestera bättre bilder, dels odla en egen nisch inom pressfotografin. Genom att skapa 

sig en egen plattform som männen inte är intresserade av hotar de inte genussystemet men kan 

ändå tillåta sig att vara duktiga och få känna tillfredsställelse med sitt arbete. Att detta inte 

belönas till exempel i Årets bild-tävlingen är en möjlig konsekvens. 

Slutligen kan det vara så könen helt enkelt hålls isär för att upprätthålla genussystemet. 

Kvinnor tilldelas uppdrag som kräver vissa traditionellt kvinnliga egenskaper som lyhördhet, 

medan männen i egenskap av norm tillåts vara inriktade både på traditionellt kvinnliga som 

manliga ämnen. Uppdragens karaktär hotar inte männens genusidentitet, eftersom den i 

mycket större utsträckning formas genom tekniken. 

 

3.4 Identiteten 

Jag tycker mig se att pressfotografyrket har förändrats i och med införandet av den nya 

digitala tekniken. Pressfotografen måste kunna vara både praktisk och våga ta risker, enligt 

mekaridealet, och kunna vara tekniskt rationell, välutbildad och samhällsintresserad, enligt 

ingenjörsidealet.100 Pressfotografen kan sägas vara en mekande ingenjör. Yrket håller på att 

professionaliseras.Denna förändring tror jag kan underlätta för kvinnor att identifiera sig med 

yrket pressfotograf, då mekaridealet är så utpräglat manligt.  

                                                 
99 Berner B (2003), sid 190 
100 Mellström U, sid 23-37 
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Vi kommer att se fler kvinnliga pressfotografer i framtiden, trots yrkets tekniska karaktär. Min 

studie visar att kvinnorna ser bortom denna tekniska prägling av yrket. De uppfattar, helt i 

linje med sin genusidentitet, inte yrket som tekniskt. För att upprätthålla sin genusidentitet 

söker de ett annat bildspråk och uttryckssätt än sina manliga kollegor och föredrar andra 

uppdrag och arbetssätt. Kvinnorna lägger till exempel mycket tid och kraft på 

databearbetningen av bilden. 

Männen å sin sida upprätthåller sin genusidentitet genom att inte låta den nya tekniken ta över 

arbetet, eftersom de då skulle förlora den så viktiga kontrollen över tekniken. De vill inte 

lägga så mycket energi på databearbetning  utan koncentrerar sig på att behärska kameran och 

se till att vara mycket ute på fältet och ta bilder inom många olika områden.  

Behärskningen av tekniken är viktig för att känna yrkesstolthet.101 Det är viktigt för både 

kvinnorna och männen i min studie att kunna sin kamera. Den tekniska kompetensen handlar 

om kameran och inte om datorn. Det är kameran som gör en pressfotograf, bara den är 

tillräckligt tekniskt avancerad och tung. 

 

3.5 Frågor inför framtiden 

Min studie visar att det finns både skillnader och likheter mellan könen när det gäller 

pressfotografernas syn på tekniken. Det skulle vara spännande om någon på ett djupare plan 

kunde undersöka konsekvensen av den nya tekniken på fotoredaktionerna. I denna studie har 

jag endast skrapat på ytan. Det är många frågor som har väckts under arbetets gång. 

 

Kamerans tyngd kanske inte enbart handlar om genus, utan också om vikten av att särskilja 

professionella fotografer från amatörfotografer. Utvecklingen på redaktionerna går mot ökade 

krav på professionalitet hos fotograferna, vilket jag tycker denna studie visar. En annan 

utveckling inom dagspressen går dock i motsatt riktning. Det finns redaktioner där reportrar 

utrustas med små digitalkameror för att de ska kunna fotografera själva när de gör sina 

intervjuer och reportage. Det sparar tid och pengar åt tidningsägarna men urholkar troligen 

pressfotografernas yrkesidentitet. Om snart sagt vem som helst kan använda en kamera, vad 

ska tidningarna ha pressfotografer till?  

Den professionella kameran med sin storlek och tyngd blir då en kraftfull markör mellan dem 

som är pressfotografer och tar bilder och dem som är amatörer och tar kort. Samma 

funderingar har jag kring fotografernas önskan att kontrollera artefakten. Det är troligen 

                                                 
101 Berner B (2003), sid 67 
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lättare att känna yrkesstolthet över att kunna kontrollera en komplicerad artefakt än en enkel. 

Eftersom jag inte fann någon skillnad mellan könen när det gäller synen på artefakten tror jag 

att det kan vara andra faktorer än genus som ligger bakom kontrollbehovet. 

 

Kvinnorna verkar ha lättare än männen att anpassa sig till den nya tekniken. Kvinnorna sitter i 

timmar framför datorn, till skillnad från männen som inte verkar så intresserade. Männen i 

denna studie är i snitt femton år äldre än kvinnorna. Skulle yngre män, som vuxit upp med 

datorer, se på arbetet framför datorn med lika svalt intresse?  

Har social bakgrund någon betydelse i hur fotograferna ställer sig till datorn? Förr gjorde så 

kallade kopister mycket av bildbearbetningen, fotograferna tog bilder och valde från negativ, 

resten sköttes av kopisterna, som stod lägre på den sociala stegen (och lönetrappan) än 

fotograferna. I dag är kopisterna bortrationaliserade. Vilken betydelse för fotografernas 

inställning till datorerna och bildbearbetning kan den gamla arbetsdelningen möjligen ha?  

Om det dessutom kan vara så som jag tror, att två manlighetsideal möts på fotoavdelningarna, 

mekaren och ingenjören, kan synen på datorn handla om både klass och kön.  

Eller är det kanske en fråga om makt och maktlöshet? Om vi antar att kvinnor generellt är 

vana att inte ha makt över den teknik som de ska använda, och att de är vana att anpassa sig 

snabbt efter nya förhållanden, kan vi också anta att män generellt möter snabba tekniska 

förändringar med motstånd, särskilt om de inte har haft möjlighet att styra utvecklingen alls.  

Dessutom finns här en social dimension. Vi kan anta att det är ’datanördar’102 som utvecklar 

bildredigeringsprogram. ’Datanörden’ står troligen långt ifrån den ideala manlighet som råder 

på en fotoredaktion. Om det är så, vilken betydelse kan det ha för fotografernas inställning till 

dataarbetet? Det skulle också vara intressant att undersöka hur den hegemoniska manligheten 

på en fotoredaktion ser ut. 

En annan fråga som jag grubblat på är hur avgörande det var för kvinnornas yrkesval att de 

inte uppfattade yrket som tekniskt. Om det inte är tekniskt att behärska artefakter som en 

kamera och en dator, som jag uppfattar som oerhört tekniska, vad är då enligt dem teknik? I 

dessa svar tror jag vi skulle finna en delförklaring till varför teknik och kvinnlighet anses vara 

en dikotomi i alla fall på en symbolisk nivå. 

Det tycks som om kvinnor och män på en fotoredaktion får olika typer av uppdrag. Det skulle 

vara oerhört intressant att på djupet undersöka hur denna skillnad ser ut. Följer den kända 

dikotomier inne/ute, människa/teknik och så vidare? Är det skillnad i status mellan de 

                                                 
102 Jag använder begreppet ’datanörd’ så som Nissen använder ’hackers’, nämligen datorintresserade unga män 
som ser datorer som något roligt, kanske roligare än att umgås med människor.  Berner B (2003), sid 83 ff 
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uppdrag som kvinnor respektive män får? Får kvinnornas och männens bilder lika mycket 

utrymme och lika framstående plats i tidningen? 

Det skulle också vara spännande att undersöka om de uppdrag som fotograferna tilldelas får 

några konsekvenser för teknikanvändandet. Kräver uppdrag som männen får en annan 

utrustning än kvinnornas uppdrag? Kräver uppdrag som kvinnorna får mer bearbetning i 

datorn? 

Jag tror också att det skulle var meningsfullt att studera teknikens konsekvens för 

fotografernas genusidentitet. Hur påverkar den nya tekniken deras syn på sig själva som män 

respektive kvinnor? Vilka strategier använder de för att upprätthålla sin genusidentitet? 

Slutligen är det en fråga som denna studie helt har undvikit men som jag gärna skulle läsa en 

studie om. Påverkar den nya tekniken och det ökande antalet kvinnliga pressfotografer 

resultatet i tidningen?  
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