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Hvorfor feministisk mediekritikk?

• Oppnådd likestilling?
• Utdatert problemstilling?
• Hva betyr feminisme i dag?
• Hva sier Ali G.?
• (http://www.youtube.com/watch?v=oftOCN

1jkNo)
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Noen viktige spørsmål

• Representasjon har vært, og er, en viktig
kampsak for feminister.

• Hva sier de forskjellige mediene/tekstene
om kjønn?

• Hva slags konsekvenser har dette for vårt
samfunn?

• Hvordan påvirker dette kjønnsrollene og vår
identitet?

First Wave feminsme

• ”First wave” – en
kamp for politiske
rettigheter og
stemmerett.

• Mary Wollencrafts
”Vindication of the
Rights of Women” i
1792.
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Second Wave feminsme

• Starter rundt 1960.
• Parole: ”The personal

is political”.
• Søkelys på

maktstrukturer som
ikke ble sett på som
politiske.

• Mål: forandre kvinner
situasjon totalt sett.

Feminisme idag?

• Ikke lett å definere én type feminsme.
• Fragmentert i forskjellige retninger.
• Noen gjenkjennelige temaer som skiller

feminisme fra andre felt: ”Kjønn” og
”Makt”.

• ”Kjønn” - som forklaringsmekanisme.
• ”Makt” – teorisere maktforhold i

samfunnet.
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Tre viktige felter innenfor
feministisk medieteori

• Sosialisering/stereotyper.

• Pornografi.

• Ideologi.

Stereotyper

Studier om kjønnrepresentasjoner i mediene på
1950-80 tallet viste at :

• Kvinner ble framstilte som passive, svake,
ineffektive, som offer, støttende, blide og som
objekter.

• Menn ble framstilt som aggressive, eventyrere,
aktive, seirende.

• Det samme mønsteret i filmer.
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Stereotyper i magasinene:
Myten om den lykkelige husmor

• Den stereotypiske framstillingen
av kvinner i kvinnemagasinene
på 1950-tallet var av den glade
hjemmeværende mor og kone!

• Betty Friedan skrev en hard
kritikk av denne framstillingen i
boken The Feminine Mystique
(1963).

• Inspirert av Simone De Beauvoir
The Second Sex: ”One is not
born, but rather becomes a
women”.

Kritikk av stereotyper på TV:

”From children’s shows to commercials to prime time
adventures and situation comedies, television proclaims
that women don’t count for much. They are
underrepresented in television’s fictional life - they are
symbolically annihilated…The paucity of women on
American television tells viewers that women don’t matter
much in American society”

Gay Tuchman (1978)
’The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media”
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I reklamen

• Gunter (1995): reklamen på 1970-tallet viste
sjelden kvinner som arbeidet.

• Kvinner ble framstilt i hjemmet.
• Menn ble framstilt på jobben.

• Gjenspeiler andre medier, men er enda
tregere til å forandre stereotypiske
framstillinger.

Stereotyper i dag?

• Mer komplekse representasjoner.
• Kvinner kan sies å være mer likestilt.
• Eller er alle mer undertrykt

(kommersialisert og objektifisert)?
• Homofile har fått større aksept innenfor TV

og film, men er fortsatt lite synlig.



7

Mannen har tapt?

Manglende mannsidealer?
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Gutta blir påvirka…

Nyhetsankere…
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Underrepresenterte kvinner -
…som redaktører…

…i filmindustrien…
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…som akademiske kilder...

Hvorfor stereotyper i mediene?

• “Den absolutt største endringen er kvinnenes inntog i norsk
journalistikk. Da jeg var i NTB i 50-årene var det én
kvinnelig journalist, Thora Diseth. Hun ble selvfølgelig
satt på den verste drittjobben, nemlig å ta imot
korrespondentmeldinger. Sånn var det over alt. Hvis det
fantes kvinner, så satt de og redigerte kakeoppskrifter eller
dekket 50-års jubiléet i Sanitetsforeningen, sier Olsen
(Journalisten nr. 17., 24. oktober 1997).”
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Produksjonsforhold i dag

• Økende andel kvinnelige journalister.
• Studier viser skjev fordeling innefor

maktposisjoner.
• Nyhetskriterier.
• Objektivitet.
• Språkbruk.

Pornografi

n Objektifiserer kvinner.
n Erotisering av makt og vold.
n Dworkin: ”Pornography exist because men

despise women, and men despise women
because pornography exists”.

n ”Pornograpy is the Theory and Rape the
Practice”.

n Forskjellige meninger blant feminister.
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Ideologi

• Inspirert av neo-marxisme, psykoanalyse og
ideologi.

• Psykoanalyse: Sigmund Freud.
• Det bevisste, det delvis bevisste og det ubevisste.
• Mente at kjernefamilien var nøkkelen til vår

forståelse av kjønn .
• Lacan: forstå Freud på symbolsk plan.
• Lacan: legger vekt på symbolsk orden gjennom

språk.

Ideologi

• Louis Althusser: ideologi
• Repressive state apparatuses (staten, militæret, politiet,

rettsalen etc
• Ideologisk state apparatus (kunst, media, skole, familie,

kirken)
• Gjennom ISA aksepterer og internaliserer vi den

dominante ideologien
• Ideologi er en representasjon av den innbilte forholdet

mellom individer og deres reelle eksistens.
• Gramsci: hegemoni - naturliggjøring av ideologi
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Van Zoonen kritikk av ”distortion”
og ”socialisation”

• ”Distortion” - forvrengning av virkeligheten.
• Hva er en realistisk framstilling?
• Identitetssyn basert på poststrukturalismen

(Foucault og Lauretis).
• Diskurs: måter å tenke og snakke om noe på.
• Kjønn som fleksibelt, motstridig og foranderlig.
• Passive eller aktive mottakere?

Oppsummering

• Kritikk av ”sender - beskjed - mottaker”
modell.

• Kjønn: ikke fast stabilt - men som en
motstridig og foranderlig diskurs.

• Kommunikasjon: kompleks forhandling.
• Publikum mottar beskjeder forskjellig basert

på kulturelle, sosiale og individuelle
forhold.
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Stereotyper?

Lek med kjønnsroller?
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Postfeminisme

• Post = etter (modernismen).

• Avstand fra binære kategorier.

• Fokus på eksperimentelle  kjønnsuttrykk.

• Populærkulturelle uttrykk.

Postmodernismen

• Grenseflytting.
• Fragmentering.
• Utfordre normer og verdier.
• Refleksjon over moderniteten.
• Raske endringer.
• Økt konsum.
• Økt medieinntrykk og uttrykk.
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Postmoderne estetikk

• Stilblanding.

• Sjangerblanding.

• En søken tilbake.

• Distansert ironi om nostalgiske uttrykk.

Poststrukturalisme og kjønn

• Michel Foucault og Jack Derrida.
• Dekonstruksjon av det kulturelle kjønn.
• Hvordan produseres/konstrueres kjønn og

med hvilken effekt?
• Kan ikke dele opp i biologisk og kulturelt

kjønn.
• Kjønn blir repetert og gjenkjent.
• Mulighet for forandringer.
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Tradisjonell feministisk
fjernsynsforskning

• Makt.

• Stereotyper.

• Kritisk tekstanalyse.

• Resepsjonsstudier.

Nye tendenser

• Cultural Studies.
• Populærkultur.
• Flere sjangere.
• Ironi, sarkasme, distanse.
• Camp/drag.
• Mediene ikke deterministiske.
• Lek med sjangere/roller.
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Talkshow

• Forskyvning av den private/offentlige sfære.
• Seriøse talkshow.
• Underholdning.
• Eksperimentelt (satire/parodi).
• Kjennetegn: studio, programleder og intervjusjanger.
• Kjennetegn: Kameravinkling, lys, publikum, applaus.
• Umiddelbarhet, hverdagslige, intimt, selskaplighet.

Programleder

• Ser inn i kamera.
• Blikk kontakt med

seere.
• Representerer

mellomleddet.
• Nøytral formidler.
• Karismatisk autoritet.
• Autentisk.
• Satirisk, distansert.
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Mannlige og kvinnelige sjangere

• Mann: fakta, nyheter, debatt, politikk,
økonomi, sport.

• Kvinne: følelser, personlig, samtale, det
private, familie.

Direkte lykke

Tre typer programleder roller:
• Soap: formidler av følelser.
• Pin (pinup): iscenesettelse av sine egen kropp.
• Burlesk: Komikk, parodi, distanse.

• Hærland som maskulin feminin.


