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Abstract 
And woman � a critical analysis of media�s discursive representation of female politi-

cians. 
Author: Anna Rohlin Larsson 

Political Science � supplementary course 

The aim of this paper is to describe, visualise- and analyse media�s discursive representations 

of female politicians in Swedish printed media. The focus of the analysis is to show if, and 

how these images can be understood and interpreted in terms of a socially constructed gender 

stereotyped suborder.  

The paper takes it�s theoretical and methodological departure in the discourse analysis, 

which is combined with feminist political theory. Feminist political theory is concretised in 

the use of what Yvonne Hirdman calls the �gender system� which arranges the sexes into 

their respective genders and is based upon two rules/principles/logics: 1) the rule of distinc-

tive separation, and 2) the male norm. Closely related to the aim of the paper lies also the 

critical theoretic assumption that people has to be aware of their own part in the production- 

and reproduction of the discourse in order to change make a change. Language is perceived as 

intimately tied to power in that language defines and gives the reality meaning. Media is 

therefore, by it�s presence in all Swedish homes perceived as channel for the exercise of 

power through it�s discourse.  

Drawing on 20 articles from different newspapers and magazines, the results of this pa-

per shows, through the use of discourse analysis, that female politicians are portrayed as poli-

ticians and women. The analysis concludes that media�s image of the female politician rests 

on gender stereotypes which as a consequent reduces the female politician to her biological 

gender and therefore gives her, in comparison with her male counterpart a lower hierarchic 

position.  
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1 INLEDNING 
Sverige framhålls ofta som ett föregångsland i diskussioner kring jämställdhet. I Sverige ar-

betar över 70% av den kvinnliga befolkningen utanför hemmet, det finns en föräldraförsäk-

ring som omfattar både barnets mamma och pappa, och 43% av svenska pappor tar också del 

av föräldrapenningen.1 Vi har i princip lika många kvinnliga som manliga riksdagsledamöter.2 

Men är Sverige ett jämställt land? Och är den svenska politiken jämställd? I internationell 

jämförelse ser Sverige ut som ett land som kommit långt i sitt jämställdhetsarbete. Men denna 

bild kan emellertid problematiseras. De konventionella föreställningarna döljer kvarstående 

mönster. Svenska kvinnors löner är till exempel fortfarande bara 83% av de svenska männens 

och svensk politik organiseras alltjämt utifrån uppdelningen i manliga �hårda� frågor och 

kvinnliga �mjuka�.3 Med denna uppsats vill jag belysa hur kvinnliga politiker framställs i en 

medial diskurs och underordnas i könsstereotypa representationer. Detta gör jag genom att 

undersöka språkets meningsbärande konstruktion. 

Jag använder mig av diskursanalysen både som teoretisk och metodologisk utgångs-

punkt. Det huvudsakliga analysverktyget utgörs av feministisk politisk teori. Kritisk teori kan 

i uppsatsen beskrivas som en bas för hur jag ser på forskning och dess relation till samhället 

och sammantaget menar jag att dessa tre perspektiv ger olika aspekter som behövs för att pro-

blematisera synen på den kvinnliga politiker. Diskursanalysen möjliggör studiet av dolda 

maktstrukturer, medan den feministiskpolitiska teorin behandlar just maktförhållandet mellan 

könen. Diskursanalysens fokus på språket som verklighetskonstituerande och meningsbärande 

bidrar dessutom till att ytterligare problematisera den feministiskpolitiska diskussionen kring 

vad makt i termer av kön konstitueras av, och hur den upprätthålls. Den kritiska teorin ska 

vidare ses som en lins genom vilken de två övriga teorierna betraktas och möjliggör därmed 

en forskningsansats vilken behandlar könsstrukturerna i dess kontext genom att mena att 

                                                        
1 Enligt Statistiska Centralbyråns statistik förvärvsarbetade år 2003 över 70% av Sveriges kvinnor i åldern 16-64 
år. Statistiska Centralbyrån, 2004-11-11. �Andel förvärvsarbetande�. 2006-03-06,  
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____106405.asp.  
Uppgifterna om andelen män som tar del av föräldrapenningen baseras på en analys över år 2004 utförd av 
Försäkringskassan. Försäkringskassan, 2005-10-17. �Föräldrapenning. Försäkringsanalys�. 2006-03-06, 
http://www.forsakringskassa.se/omfk/analys/barnfamilj/foraldrap/#half. 
2 I ett inlägg skrivet av riksdagens talman Björn von Sydow på Riksdagens hemsida uppgår antalet kvinnliga 
riksdagsledamöter till 45%.  Sydow, Björn von, 2.005 �Jämställdhetsarbetet�. 2005-10-25,  
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page___1036.aspx?Media=Print.  
3 Lönestatistiken baseras på Statiska Centralbyråns statistik från år 2004. Statistiska Centralbyrån, 2005-10-28. 
�Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1992-2004�. 2006-03-20, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____149083.asp. För en diskussion om svensk politik i termer av kön, 
se Eduards, Maud, 2002. Förbjuden handling � om kvinnors organisering och feministisk teori. Malmö: Liber. 
Sid. 37. 
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dessa återfinns överallt i samhället, samt att vi genom att synliggöra dessa potentiellt också 

möjliggör en förändring av maktstrukturen. Kombinationen av dessa tre forskningsansatser 

ger sålunda uppsatsen en konstruktiv och givande vinkel på könsproblematiken. 

Den mediala diskursen är särskilt viktig att undersöka, då media i dagens samhälle spe-

lar en allt större roll som opinionsbildare och uttolkare av verkligheten.4 Medias diskurs kan 

sägas ha en determinerande funktion i det offentliga rummet genom att dess bilder av verklig-

heten, kunskap och sanning påverkar mediekonsumenterna/mottagarna.5 Media besitter i hög 

grad tolkningsföreträdet och dess påverkan sker varje dag.6 Petersson och Carlberg skriver i 

boken Makten över tanken att �Media påverkar genom sin bevakning övriga institutioner i 

samhället. Påverkan sker indirekt, via människors föreställningar och medvetandet. Maktut-

övningen sker inte endast i det direkta mötet mellan enskilda individer utan via kollektiva 

institutioner�.7 Utmanandet av samhällets definitionsmakt pågår alltså inte enbart i dess insti-

tutioner eller mellan aktörer och subjekt utan inom och mellan de olika diskurserna som sam-

tidigt konstituerar detsamma. Medias stora närvaro i alla svenska hem gör dessutom att dess 

genomslagskraft blir särskilt stor. Det är till följd därav viktigt att ifrågasätta och undersöka 

medias bevakning av olika samhälleliga fenomen.  

De bilder media skapar normaliseras och genom att de framställs som sanning, sedi-

menteras de och förgivetages i människors medvetna. Detta gör att media, genom sin diskurs, 

och genom att �snegla� på varandras rapportering, tillsammans med varje enskild indi-

vid/mediekonsument, genom dess dagliga samtal producerar och reproducerar föreställning-

arna/representationerna/bilderna. 8 I slutänden blir föreställningarna en del av vår oreflekte-

                                                        
4 Om medias dominans i dagens samhälle skriver Manuel Castells �Nätverken är våra samhällens nya sociala 
morfologi, och nätverkslogikens utbredning påverkar i hög grad funktionssätt och resultat för 
produktionsprocesser, erfarenheter, makt och kultur. Även om nätverksformen av social organisation har funnits 
också i andra tider och rum, utgör informationsteknologin den kulturella grunden för dess genomträngande 
expansion i hela samhällsstrukturen. Jag menar dessutom att denna nätverkslogik leder till social bestämning på 
ett högre plan än det där specifika samhällsintressen uttrycks genom närverken � flödenas makt är starkare än 
maktens flöden. Närvaro eller frånvaro i nätverket och nätverkets dynamik i förhållande till andra är avgörande 
orsaker till dominans och förändring i vårt samhälle, ett samhälle som vi därför med rätta kan kalla 
nätverkssamhället och som karakteriseras av att social morfologi är viktigare än socialt handlande.� Castells, 
Manuel, 2000. Informationsåldern � ekonomi, samhälle och kultur. Band 1. Nätverkssamhällets framväxt. 
Oxford: Daidalos. Andra upplagan. Sid. 519. 
5 I detta sammanhang ses vi alla som mediekonsumenter genom att vi alla varje dag vistas i det rum som media 
strukturera, både medvetet, men också omedvetet då vi tar del av- och brukar medias budskap i forma av 
tidningar, tv, radio, reklam och internet. 
6 Karen Siune visar till exempel i en studie som presenteras i en artikel i Legislative Studies Quarterly att 
skandinaviska väljare i stor utsträckning följer och använder medias rapportering som grund för deras partival. 
Se Siune, Karen, 1987. �The Political Role of Mass Media in Scandinavia�, i Legislative Studies Quarterly, 
augusti 1897, vol. 12, nr: 3, sid. 395-414. 
7 Petersson, Olof - Carlberg, Ingrid, 1990. Makten över tanken. Stockholm: Carlsson Bokförlag. Sid. 35. 
8 Pierre Bourdieu menar i sin bok Sur la télévision att medierna samtidigt som de använder samma material som 
utgångspunkt för sin rapportering också anstränger sig att rapportera om samma saker som konkurrenten för att 
inte hamna i skymundan. Detta faktum får följaktligen som konsekvens att medias diskursiva represenationer 
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rade/normala verklighet och erkänns som riktig kunskap. Därmed är det också viktigt att bli 

medveten om sin egen roll i diskursen. Att vi som mottagare genom vår konsumtion hjälper 

till att upprätthålla och reproducera denna. Genom att bli medveten om sin egen roll ges man 

också möjligheten att förändra, ifrågasätta och utmana den dominerande diskursen. För enbart 

genom att uppmärksamma människor på maktrelationerna i samhället har man också möjlig-

het att förändra dem. 

Förutom medias, som ovannämnt gigantiska genomslagskraft genom dess närvaro i alla 

svenska hem, vill jag även förbinda media och demokrati. �Demokratin grundas (�) på för-

mågan till kritisk distans�, skriver Petersson och Carlberg.9 Granskning och synliggörande av 

samhälleliga fenomen �  i detta fallet den mediala diskursen som i sin tur möjliggör ett utma-

nande av den dominerande diskursen, är således en förutsättning för ett vitalt demokratiskt 

samhälle. Vi kan vidare i demokratisk mening fråga oss hur pass jämställt ett land verkligen 

är om hälften av dess invånare får stå tillbaka på grund av sitt kön. Uppsatsen behandlar me-

dias diskursiva makt och samtidigt kvinnor och makt, eller mer precist hur denna maktstruktur 

underordar och fråntar kvinnor makt.  

Då antalet kvinnor i riksdag och regering ofta används för att exemplifiera hur jämställt 

ett land är, blir det särskilt intressant att studera den mediala diskursen kring dessa kvinnliga 

politiker. Det är viktigt att synliggöra den bild media, genom sin diskurs förmedlar av den 

kvinnliga politikern. Inte bara för att bilden definierar kvinnliga politiker som sådana, utan 

också för att den förmedlar en bild av �kvinnan�. Anja Hirdman, medieforskare vid Stock-

holms Universitet säger i en intervju i boken Var så god � makt, kön och media att �kvinnor 

lär sig tidigt genom media att bygga upp sin självbild utifrån en manlig norm�.10 Den bild me-

dia förmedlar påverkar således inte endast vår föreställningsvärld utan ytterst också kvinnors 

självbild.  

Så länge bilden av den kvinnliga politikern bygger på en köns- och maktstrukturerande 

föreställning så har det ingen betydelse om kvinnliga politiker har tillträde till- och innehar 

hälften av alla maktpositioner i samhället. Om kvinnliga politiker ändå får mindre utrymme 

eller framställs könsstereotypt så spelar det heller ingen roll hur många de är till antalet, kon-

                                                                                                                                                                             
reproduceras och homogeniseras i all oändlighet inom diskursen.  Bourdieu, Pierre, 1996. Sur la télévision. 
Paris: Raisons d�agir. Sid. 23. 
9 Petersson, Olof - Carlberg, Ingrid, 1990. Sid. 9. 
10 Ekman, Karin, 1998. Var så god � makt, kön och media. Stockholm: Rabén och Prisma. Sid. 57. 
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sekvensen förblir ändå ojämlikhet mellan könen.11 Och så länge kvinnan reduceras till sitt kön 

förblir Sverige ett långt ifrån jämställt land. 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
En bärande tanke i denna uppsats är att makt är någonting vi gemensamt äger och skapar, och 

att denna makt kommer till uttryck på samtliga nivåer i samhället. För att synliggöra dessa 

samhälleliga maktstrukturer räcker det således inte att studera de �direkta� kanalerna för 

maktutövning, som exempelvis riksdag, regering, domstolar och bolagstyrelser. Maktutövning 

sker också i våra samtal om, tankar kring och sätt att handla. Maktordningen får genom samtal 

i det offentliga rummet näring och manifesteras genom flera olika samhälleliga processer och 

forum. En av dessa är media. 

Denna uppsats avser följaktligen att studera diskursen om kvinnliga politiker så som de 

framställs i skrivna medier. Uppsatsens avsikt är inte att göra en komparativ analys mellan hur 

manliga respektive kvinnliga politiker speglas i media, men jämförelsen blir likväl ofrånkom-

lig. Man måste ändå fråga sig varför en artikel om Ylva Johansson i så stor utsträckning 

handlar om hennes barn och familjeliv, hade Erik Åsbrink fått samma frågor? Uppsatsens 

syfte är att analysera den mediala diskursen om kvinnliga politiker. Analysen som sådan be-

står i att urskilja, förstå och därmed synliggöra diskursen och dess inbyggda maktrelationer.  

Genom att uppmärksamma människor på maktrelationerna i samhället kan vi få möjlig-

het att förändra dem. En förhoppning med denna uppsats är att bidra till synliggörandet av den 

mediala diskursen om kvinnliga politiker och dess inbyggda maktstrukturer och därmed 

bredda diskussionen om genus i det offentliga rummet samt att uppmärksamma mediekonsu-

menten på dennes roll i upprätthållandet och reproduktionen av de diskursiva framställning-

arna. Uppsatsens avsikt är också att besvara frågan hur framställs kvinnliga politiker i svensk 

media och (hur) kan dessa bilder förstås/tolkas i termer av könsstereotyp underordning? 

Frågeställningens första del är deskriptiv, jag beskriver hur de olika representationerna 

eller framställningarna av kvinnliga politiker ser ut i de texter som analyseras, den senare tar 

en analytisk hållning då jag genom en feministiskpolitisk teoretisk undersökning av diskursen 

                                                        
11 För exempel på viket sätt kvinnor kan framställas könsstereotypt i media se artikeln The Media: Obstacle or 
Ally of Feminists? vilken bl.a. behandlar hur kvinnorörelsen i Amerika speglades i media och vilka konsekvenser 
detta fick. Kahn, Kim Fridkin - Goldenberg, Edie N., 1991. �The Media: Obstacle or Ally of Feminists?�, i 
Annals of the American Academy of Political and Social Science, maj 1991, vol. 515, American Feminism: New 
Issues for a Mature Movement, sid. 104-113. 
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försöker urskilja, tolka och förstå de mekanismer som förbinder dess maktstrukturer med ge-

nussystemet och dess två bärande logiker, hierarkin och dikotomin. 

3 TEORI  

3.1. Inledande reflektioner om studiens forskningsansats 

För att få distans till min egen förförståelse sökte jag via litteraturen stöd för min uppfattning 

om i vilka syften forskning bör bedrivas. Här kom den kritiska teorin mig till hjälp. Den kri-

tiska teorin har ingen dominerande roll i uppsatsen utan tjänar som en kuliss mot vilken min 

text skall tolkas. Texten nedan kan också förstås som kritik till diskusanalysen som teori, då 

den kritiska teorin mer uttalat syftar till att ifrågasätta etablerade samhällsordningar. 

Den kritiska teorin som började ta form i slutet av 1920-talet innebär att forskningen 

genom en tolkande ansats syftar till att beskriva, förstå och ifrågasätta etablerade samhälls-

ordningar, dominerande praktiker, ideologier, diskurser och institutioner � kort sagt, den kon-

struerade verklighet vi alla lever i.12 Forskaren söker problematisera förhållandet mellan makt 

och kunskap genom att intressera sig för lokala fenomen, där det sociala sammanhanget, eller 

om man hellre vill � kontexten samspelar med de specifika praktiker som skapar eller åter-

skapar konstruktionen av den sociala verkligheten. 

I detta har den kritiska teorin många likheter med diskursanalysen. Alvesson och Deetz 

menar i boken Kritisk samhällsvetenskaplig analys att en kombination av kritisk teori och 

postmodernism är fruktbart för samhällsvetenskaplig forskning.13 En uppfattning som jag 

delar.14  

Uppsatsen kopplar samman den kritiska teorin med diskursanalys och feministisk poli-

tisk teori. Diskursanalys och feministisk politisk teori är, till skillnad från den mer generella 

kritiska teorin specificerade forskningsprogram. I viss mening kan man hävda att dessa ansat-

ser genom dess specificitet också får en riktad och begränsad reflektiv kapacitet.15 Jag menar 

istället att de kompletterar varandra, och att vi genom att se dessa forskningsansatser genom 

en kritiskteoretisk lins, breddar vår syn på forskningen och dess resultat. 

                                                        
12 Alvesson, Mats - Deetz, Stanley, 2000. Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Sid. 7. 
13 Alvesson, Mats - Deetz, Stanley, 2000. 
14 Om diskursanalys ska räknas som en postmodernistisk idétradition är omdebatterat. Mot bakgrund av 
Alvesson och Deetz resonemang om postmodernismen och dess filosofiska ansatser väljer jag att betrakta 
diskursanalysen som en postmodernistisk teoribildning. 
15 Alvesson, Mats - Sköldberg, Kaj, 1994. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Lund: Studentlitteratur. Sid. 311. 
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I en mening kan vi, liksom kritiska teoretiker ansåg att kapitalism fanns överallt, också 

mena att kön finns överallt. Men könets betydelse, dess verkningar inom de samhälleliga 

strukturerna tar ofta gestalt i form av dolda maktstrukturer. Att undersöka kvinnors respektive 

mäns löneläge i ett land kan också ge oss bilden av hur makt tar sig uttryck, men för att 

komma åt de dolda strukturerna behöver den feministiska politiska teorin ett redskap som 

diskursanalysen. Intressant att notera kan vara att Yvonne Hirdman, vars forskning stora delar 

av denna analys bygger på (och som förklaras närmare nedan), ser konstruktionen av genus-

systemet och dess logiker på ett klart diskursanalytisk vis, trots att hon aldrig använder detta 

ord. Hirdman sammanfattar en av diskursanalysen styrkor i sin text genom �� att koncentrera 

förståelsen dels på det meningsskapande, dels på det systemskapande (där den manliga mak-

ten är inbyggd) skulle vi eventuellt kunna styra undan dessa antingen eller, dessa �manligt�, 

�kvinnligt�, och därmed undvika att bidra till att själva reproducera systemet�.16 I likhet med 

det diskursanalytiska förhållningssättet till representationernas- och ytterst diskursens pro-

duktion och reproduktion menar Hirdman vidare att genussystemet och dess logiker ärvs, eller 

reproduceras från generation till generation och att vi därmed alla är dess skapare genom vårat 

beteende och tankefigurer.17 Diskursanalysen och feministisk politisk teori delar dessutom det 

konstruktiva anslaget i det att feministisk politisk teori ser kön som socialt skapat, och 

diskursanalysen anser verkligheten och därmed kön som begrepp vara konstruerad.  

Diskursanalysen behandlar dolda maktrelationer i allmänhet, medan den feministiskpo-

litiska teorin behandlar makt och kön. Styrkan att kombinera dessa ansatser ligger följaktligen 

i att forskaren genom diskursanalysens redskap kan synliggöra dolda maktrelationer och und-

kommer dessutom fokuseringen på mannen som den som innehar makten, den starke � vilket 

kan sägas förstärka och reproducera könsstereotyperna. I diskursanalysen ligger fokus på 

språkets meningsskapande och ytterst diskursen som den maktupprätthållande funktionen, 

inte på aktören, eller agenten � ingen kan därför i diskursanalytisk mening hållas som ansva-

rig för förtrycket. Männen är inte de förtryckande, de är en del av den förtryckande diskursen 

och också i viss mening underkastade denna maktstruktur och kvinnan har också del i makt-

ordningen genom att hon som Hirdman skriver också är �medskapande och medgörande��.18 

                                                        
16 Hirdman, Yvonne, 1988. �Genussystemet � reflexioner kring kvinnors sociala underordning�, i 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift, vol. 9, nr: 3, sid. 49-63. Sid. 61. Maud Eduards exemplifierar i boken Förbjuden 
handling � om kvinnors organisering och feministisk teori hur denna reproduktion kan ta sig uttryck då kvinnor 
genom att försöka bryta könsstereotyperna i själva verket riskerar att förstärka dem. Eduards skriver: Kvinnor 
talar om sig som kvinnor och organiserar sig som kvinnor � över hela världen. Därmed riskerar de att uppfattas 
som naturgivna väsen, könsvarelser. Män talar gärna om sig som män och organiserar sig  inte som män, en 
grupp med specifika könsintressen. Därmed undgår de att stämplas som kön.� Eduards, Maud, 2002. Sid. 18. 
17 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 54. 
18 Hirdman, Yvonne, 1988.  Sid. 53. 
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Diskursanalysen belyser följaktligen att alla människor har en del i diskursen � det finns ingen 

som enbart är diskursens offer, inte heller någon som enbart är dess skapare. Sammanfatt-

ningsvis kan sägas att den feministiskpolitiska teorin synliggör och politiserar maktförhållan-

det mellan könen och dess samhälleliga inflytande. Diskursanalysens språkliga fokus bidrar 

till att tydliggöra hur kön, och dess konsekvenser konstrueras samt att synliggöra den dolda 

aktörslösa maktrelationen och den enskilde individen/mediekonsumentens del i dess produk-

tion och reproduktion. Kritisk teori flyttar fokus till en potentiell förändringen av diskursen 

genom att mena att forskning och vetenskap skall syfta till samhällelig förändring, vilken blir 

möjlig genom att som ovan medvetandegöra varje individ/mediekonsument om dess roll i 

diskursen. 

Kritiska teoretiker som Jürgen Habermas har hävdat att kapitalismen som system påver-

kar hela samhället. Till skillnad från Marx, som fokuserade sin kritik av kapitalismen som 

ekonomisk exploatering, hävdar Habermas att kapitalismen handlar om en form av kulturell 

dominans. Denna dominans visar sig så tillvida att även de aktiviteter inom vilka människor 

borde känna sig som friast (exempelvis sport, litteratur och musik) också underkasts markna-

den.19 Man kan dra paralleller mellan denna kulturella dominans och dess uttryck och den 

socialt skapade över- och underordningen mellan könen som genomsyrar dagens samhälle. 

Denna dominans, eller vad jag hellre skulle vilja kalla diskursiva maktförhållanden manifeste-

rar sig på samhällets samtliga nivåer. I hemmet, på arbetet, i de offentliga organen samt på 

den privata marknaden. På samma sätt som Habermas menade att kapitalismens yttersta ut-

tryck var kulturell dominans, vill jag mena att könsmaktsordningen tar sig uttryck även i de 

bilder som förmedlas genom media.  

Här tar uppsatsen sitt avstamp, och i likhet med kritiska teoretiker anser också jag att 

statsvetenskapen inte bör nöja sig med att endast beskriva och förklara den politiska verklig-

heten.20 Statsvetenskapen bör istället söka förändring genom att ifrågasätta, analysera och 

blottlägga rådande maktstrukturer.21 Enbart genom att uppmärksamma människor på de dolda 

                                                        
19 Ball, Terence - Dagger, Richard, 2002. Political Ideologies and the Democratic Ideal. New York: Longman. 
Fjärde upplagan. Sid. 170. För en utförlig genomgång av Habermas tankar se också Månsson, Per 1991. �Jürgen 
Habermas och moderniteten�, sid. 283-316, i Månsson, Per, red. 1991. Moderna samhällsteorier. Traditioner, 
riktningar, teoretiker. Stockholm: Bokförlaget Prisma. Tredje upplagan. 
20 Goldmann, Kjell - Pedersen, Mogens N - Østerud, Øyvind, red. 1997. Statsvetenskapligt lexikon. Stockholm: 
Universitetsforlaget. Sid. 140. 
21 Jag vill dessutom mena att även Foucault ansåg att diskursanalytiska undersökningar bör syfta till förändring 
och ifrågasättande. �Diskursen bör, med detta sätt att se, ompröva sin egen aktualitet, dels för att komma på det 
klara med sitt eget läge, dels för att kunna omformulera detta läges mening, dels slutligen för att klart kunna ange 
den art av agerande som denna diskurs är i stånd till inom den rådande aktualiteten� (min kursivering), skriver 
Foucault i  Östling, Brutus, 1992. Vad är upplysning?. Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB. Sid. 
43. 
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maktstrukturer som manifesteras i socialt skapad över- och underordning, eller om man hellre 

vill könsmaktsordningen, ges man också möjligheten att utmana och förändra dessa maktför-

hållanden. 

3.2. Feministisk politisk teori 

Feministisk politisk teori menar att kön, i relation till politik aldrig kan väljas bort, varken rent 

praktiskt eller teoretiskt. I klassisk politisk teori betraktas den politiska varelsen som en jäm-

ställd, neutral, rationell och framförallt könslös varelse. Detta har gjort att kön osynliggörs i 

analyser av makt och politik och följaktligen förbises maktrelationen mellan kvinnor och män, 

menar Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse i boken Politikens paradoxer � en introduktion till 

feministisk politisk teori.22 Wendt Höjer och Åse menar vidare att politisk forskning alltid bör 

relatera till vad de kallar politikens paradox, nämligen att �samtidigt som kvinnor har mindre 

makt just på grund av sitt kön, erkänns inte könets politiska betydelse�.23 Kön, skriver de 

�måste betraktas som politiskt eftersom kön oupphörligen legitimerar kvinnors underordning 

och mäns överordning�.24 Genom att föra in kön i politiska analyser och på så sätt åskådlig-

göra hur och var formandet och reproduktionen av kön sker blir således könens maktförhål-

lande möjlig att förändra. Yvonne Hirdman har genom lanserandet av begreppet 

�genussystem� och dess logiker/principer, konkretiserat och därmed synliggjort en potentiell 

förändringsväg för dessa maktrelationer.25 Hirdman menar att begreppet genussystem kan 

användas för att förstå och kartlägga de makförhållanden som finns mellan könen i dagens 

samhälle.  

I likhet med Hirdman och många andra feministiskpolitiska teoretiker ses begreppet 

kön/genus och dess innehåll, de olika egenskaper och attribut som ges mannen respektive 

kvinnan i denna uppsats som socialt skapade och därmed också föränderliga. Hirdman sam-

manfattar Simone de Beauvoirs bevingade ord genom �� varken män eller kvinnor föds till 

det, båda skapas�.26 Formandet av genus bygger på ett motsatstänkande, vad Hirdman kallar 

dikotomisering där männen (A) är det positiva och kvinnorna (B) är det negativa och den ex-

ploaterar den biologiska olikheten mellan könen, dvs. att mannen inte kan föda barn.27 Detta 

                                                        
22 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Politikens Paradoxer � en introduktion till feministisk politisk teori. 
Lund: Academia Acta. Andra upplagan. Sid. 12. 
23 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 7. 
24 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 17. 
25 Hirdman, Yvonne, 1988. 
26 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 52. 
27 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 52. 
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betyder att kön eller genus inte är biologiskt betingat. Suzanne Kessler och Wendy McKenna 

hävdar att det socialt skapade könet föregår verkligheten i den mening att de kroppsliga köns-

skillnaderna bestäms av uppfattningen om genus.28 På så sätt, skriver Wendt Höjer och Åse är 

det �vår uppfattning om kön som bestämmer hur vi tolkar verkligheten och inte verkligheten 

som bestämmer vår tolkning�.29 I samma anda vill jag således mena att det är vår kontext-

bundna föreställning om politiker som bestämmer hur vi tolkar verkligheten. 

Systematisering och ordnande är ett genomgående drag genom historien, människor har 

alltid sökt mönster, organiserat, kategoriserat, delat upp och in. Ordnandet underlättar för re-

flexion kring det abstrakta och uppdelningen blir meningsskapande genom att urskiljning av 

motpoler. Som Hirdman skriver �poängen är att vi säger jag � och du � att vi bestämmer oss 

genom att bestämma den andre�.30 I detta systematiserande av verkligheten föds genussyste-

met. Genussystemet skall förstås som en ordningsstruktur av kön och innebär �� en dyna-

misk struktur (system); en beteckning på ett »nätverk« av processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter�.31 Detta system hålls samman av två logiker; dikotomin och hierarkin. Di-

kotomin innebär enligt Hirdman isärhållandet, att manligt och kvinnligt inte bör blandas, hie-

rarkin innefattar tanken om mannen som norm. Dikotomiernas makt ligger sedan i att de i sig 

producerar hierarkin � �det är ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras�, skriver 

Hirdman.32 Isärhållandet sker dagligen, överallt i samhället � i hemmet, på arbetsplatsen, på 

bussen och manifesterar sig i struktureringen av sysslor, platser och egenskaper.33  

Hirdman menar vidare att avlagringarna � genuskontrakten som dessa två logiker skapar 

reproduceras, eller ärvs från generation till generation och att vi alla är medskapare av dessa 

genom vårt eget beteende och tankefigurer.34 �Genussystemets logiker för ett eget liv�, skri-

ver Hirdman.35 Föreställningar om vad �man� och �kvinna� innebär är enligt Hirdman ur-

sprungliga nedärvda bilder som producerats och reproducerats sedan urminnestider. Hirdman 

tänker sig att reproduktionen sker enligt Jürgen Habermas tre olika reproduktionsprocesser, 

där dessa i relation till genusskapandet får följande betydelse: 1) kulturell överlagring = tan-

                                                        
28 Suzanne Kessler och Wendy McKenna i Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 19. 
29 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 19.  
30 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 52. 
31 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 51. 
32 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 52. 
33 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 52. För en diskussion om hur mannen/manlighet och kvinnan/kvinnlighet 
konstitueras se även Fahlgren, Siv, 1998. Diskursanalys, kunskap och kön. Filosofie doktorsavhandling. Umeå: 
Institutionen för socialt arbete, nr: 23. Sid. 12. 
34 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 54. 
35 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 59. 
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kefigurerna, dvs. exempelvis de Aristoteliska genusfigurerna, 2) social integration = institu-

tioner, artefakter, arbetsdelningen mellan könen och 3) socialisering = direkt inlärning.36  

Jag har vidare i analysen använt mig av tidigare forskning som bidrag till min tolkning. 

Jag har dels använt mig av Eileen Drew och Cynthia Fuchs Epsteins kapitel i Mino Vianello 

och Gwen Moores bok Gendering Elites � Economic and Political leadership in 27 Industri-

alised Societies, i vilken ekonomiskt och politiskt ledarskap samt dess förutsättningar, både 

strukturella och informella diskuteras.37 Jag refererar också till Cecilia Åses bok Makten att se 

� om kropp och kvinnlighet i lagens namn, som behandlar hur kropp och kvinnlighet kommer 

till uttryck i ett källmaterial från det svenska polisväsendet.38 

3.3. Diskursanalys 

Diskursanalysen är ett relativt nytt perspektiv på forskning som utvecklades under andra hal-

van av 1900-talet och som starkt förknippas med den franske filosofen och historikern Michel 

Foucault (1926-1984). Diskursanalysen har framförallt använts inom sociologin, men har un-

der senare år blivit alltmer populär som analysverktyg även inom statsvetenskapen. Kortfattat 

kan man säga att en diskursanalys teoretiskt sett innebär ett synsätt där man bryter distinktio-

nen mellan idé och verklighet och väver samman språk och handling - diskursen är verklig-

heten, dvs. sättet att tala om det tolkade.39 Metodologiskt innebär diskursanalysen att man 

undersöker regelbundenheter i olika utsagor, vilka tillsammans sägs utgöra diskursen inom ett 

visst forskningsområde.  

 
3.3.1. Diskursbegreppet 

Definitionen av begreppet diskurs är omdiskuterat och kan skilja sig mellan vem du talar med. 

Diskurs som begrepp har kanske först och främst använts inom lingvistiken. Bonniers svenska 

ordbok definierar diskurs enligt följande: diskurs 1 samtal 2 (filos.) helhet av sammanhäng-

ande uttryck, utsagor o. begrepp (som styr vår verklighetsuppfattning).40 Fortsätter vi sedan 

att söka ordets innebörd i Statsvetenskapligt lexikon kan vi konstatera att termen i dess vidaste 

                                                        
36 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 53. 
37 Vianello, Mino - Moore, Gwen ed. 2000. Gendering Elites � Economic and Political Leadership in 27 
Industrialised Societies. Hampshire: MacMillan Press Ltd. 
38 Åse, Cecilia, 2000. Makten att se � om kropp och kvinnlighet i lagens namn. Malmö: Liber. 
39 Bergström, Göran - Boréus Kristina 2000. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Lund: Studentlitteratur. Sid. 222. 
40 Malmström, Sten � Györki, Iréne � Sjögren, Peter A. 2002. Bonniers Svenska ordbok. Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag AB. Åttonde upplagan. Sid. 110. Se också Foucault, Michel, 1993. Diskursens ordning. 
Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag. 
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bemärkelse används �för att beteckna språkliga undersökningsbegrepp i allmänhet, men enligt 

en snävare definition är en diskurs ett system av utsagor tillhörande samma system�.41 Fou-

cault definierade vidare en diskurs som hela den sociala praktik som frambringar en viss typ 

av yttranden eller skildringar, dvs. ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte 

andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.42 Med andra ord, vad 

som kan sägas � och av vem för att detta skall ses som sanning. Genom att diskursen bestäm-

mer spelreglerna, kontrolleras människor och en indirekt maktutövning kan sägas skapas. 

Diskursen konstitueras- och hålls samman av olika yttranden, skildringar, bilder, tolkningar, 

föreställningar, utsagor och representationer. I relation till metoden och teorin diskursanalys 

används begreppet diskurs i detta vidare begrepp. 

3.3.2. Diskursanalys som teori 
Ett diskursanalysteoretiskt angreppssätt förutsätter en syn på verkligheten som någonting som 

är konstruerat av oss människor. Verkligheten skapas genom social interaktion mellan männi-

skor, och världen är uppbyggd av dessa olika subjektiva verkligheter som, genom att vi verkar 

i enlighet med dessa reproduceras och färgar vår föreställningsvärld. Diskursanalysen tillhan-

dahåller ett redskap/synsätt för att koppla samman denna subjektiva verklighetsvärld med dess 

konsekvenser, dvs. hur vi som människor som lever och verkar i den socialt konstruerade 

subjektiva verkligheten handlar, genom att den inte gör någon åtskillnad mellan vad som sägs 

och görs. Språket ses som meningsskapande och därmed grunden för både våra tankar och 

handlingar. Liksom denna uppsats är många diskursanalytiska undersökningar inriktade på 

makt samt på konstruktionen- och rekonstruktionen av sociala identiteter.43  

Genom att se verkligheten som uppbyggd av olika diskurser kan vi närma oss samhälle-

liga problem på, vad jag menar ett konstruktivt sätt. Det faktum att diskurserna är konstrue-

rade av oss människor innebär att det också är vi som kan förändra dem. Makt, eller möjlig-

heten till förändring blir i detta sammanhang någonting vi gemensamt äger. 

                                                        
41 Goldmann, Kjell - Pedersen, Mogens N - Østerud, Øyvind, red. 1997. Statsvetenskapligt lexikon. Stockholm: 
Universitetsforlaget. Sid. 48. 
42 Michel Foucault i Bergström, Göran - Boréus Kristina 2000. Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. Sid. 225. 
43 För en genomgång av diskursanalysens vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt en sammanställning över 
vad diskursanalysen bör inriktas eller inte inriktas på se Bergström, Göran - Boréus Kristina 2000. Sid. 234-236.  
Se också Hansen, Peo, 2000. Europeans only? Essays on identity politics and the European Union. Umeå: 
Department of Political Science, research report 2000:2, i vilken författaren gör en intressant och lättförståelig 
översikt över hur identitetsskapande kan förstås i relation till diskursanalys. 
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4 MAKT 
Ett genomgående tema för den här uppsatsen är makt. Makt är ett omtvistat begrepp och där-

för finner jag det nödvändigt att lite kort kommentera uppsatsens olika aspekter av makt.  

Makt kan ses som makt över någon eller något � som något man har och eller utövar. 

Makt kan också innebära ett medel att realisera intressen, att kontrollera händelsers utfall och 

konsekvenser. Eller som beslutskraft, kollektiv handlingsförmåga, informationsövertag och 

tillgång till resurser.44 Men makt kan också innefatta en relation utan varken reell aktör eller 

subjekt. Jag ska nedan förklara detta ytterligare genom att förtydliga i vilken mening denna 

uppsats ser på begreppet makt. 

4.1. Makt och diskursanalys 

�Makt finns överallt, men inte för att den omfattar allt utanför att den utgår från allting�.45 Så 

sammanfattar Michel Foucault, diskursanalysens fader sina tankar kring makt. Foucault me-

nar vidare att �makt inte existerar i substantiell mening eller essentiell mening, det finns med 

andra ord inte ett ting eller objekt som skulle vara �makt�. Makt är inte, makt utövas, sam-

manfattar Beronius en av Foucaults grundtankar.46  

Makt i en diskursanalytisk mening existerar således endast som de relationer av över- 

eller underordning som uppstår mellan diskursens representationer/bilder/föreställningar, eller 

ytterst mellan de olika diskurserna. Makt i denna mening handlar om vem som har rätt att 

uttala sig och vad som kan sägas, hur vi får tänka och handla. Detta betyder också att själva 

maktaspekten även rymmer det som inte får sägas, tänkas eller göras. Makt handlar följaktli-

gen om sannings- eller verklighetsskapande, dvs. vilka tolkningar eller representationer som 

skall erkännas som kunskap, och ytterst den rätta kunskapen.47 Det är viktigt att komma ihåg 

att makt i denna mening inte behöver betyda en medveten maktutövning i meningen att aktör 

A har makt över subjekt B utan dennes medgivande, för att använda mig av Lukes klassiska 

                                                        
44 Goldmann, Kjell - Pedersen, Mogens N - Østerud, Øyvind, red. 1997. Sid. 154-156.  
För en utförlig begreppsdefinition se också Hernes, Gudmund, 1995. Makt og avmakt. En begreppsanalyse. 
Oslo: Universitetsforlaget. Fjärde upplagan, och  
Fagelund Knudsen, Olav, 1994. Anarki og felleskap. En innføring i studiet av internatsjonal politikk. Oslo: 
TANO. Sid 25. 
45 Michel Foucault i Neumann, Iver B., 2003. Mening, materialitet, makt. En introduktion till diskursanalys. 
Lund: Studentlitteratur. Sid. 148. 
46 Beronius, Mats, 1986. Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisation. Lund: 
Studentlitteratur. Sid. 22. 
47 Bergström, Göran - Boréus Kristina 2000. Sid. 235. 
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analyser av makt.48 En diskursanalytisk syn på makt skulle istället innebära att A kan ha makt 

över B, där både A och B är omedvetna om maktrelationen. Denna maktrelation är vad Neu-

mann kallar Foucaults fyrdimensionella maktanalys, där fokus ligger på �det som får sakernas 

tillstånd att framstå som normala och därför i viss mening oproblematiska för både A och 

B�.49 Dvs. en typ av maktrelation där både A och B kan vara omedvetna om relationens 

maktdimension. A och B är med detta inte självständiga aktörer, utan kan endast handla och 

vara �fria� inom ramen för de diskurser som konstruerar subjektet.50 Detta tillstånd beror på 

representationernas normalisering � dvs. att vissa representationer, eller verklighetsbilder in-

stitutionaliseras och tas för givna och att man med detta slutar ifrågasätta dessa för att istället 

betrakta dem som sanningar. Detta gör att själva maktrelationen givetvis finns kvar, men att 

varken A, som utövare eller B som mottagare är medveten om dess existens utan snarare ser 

den som något naturligt eller självklart.  

Den dominerande diskursens makt ligger också i att den utestänger andra diskurser. 

Maktutövningen tar sig då uttryck i att utestängningen (permanent eller tillfälligt) av andra 

diskurser innebär att endast en verklighetsuppfattning dominerar. Bergström och Boréus för-

klarar:  
Makt utvecklas istället i relation mellan människor, och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för 
andra och med detta skapas också processer som kan leda till maktrelationernas demontering. Regelsy-
stemet, eller diskursen är dock inte konstant. Inom diskursen pågår en ständig kamp och utmanande av de 
olika representationerna. Diskursen är dynamisk, dvs. regelsystemen förändras.51  
 

Diskursanalysen möjliggör följaktligen genom studiet av en viss diskurs synliggörandet 

av dessa �dolda� maktrelationer vilka annars är svåråtkomliga då de genom vårt beteende 

reproduceras inom och mellan diskurserna.  

Sammanfattningsvis uppfattas makt i det diskursanalytiska perspektivet som en relation, 

det vill säga  makt som sådan existerar inte utan subjekt och uppstår endast då dessa interage-

rar. �Makt, som sådant är således ett tomt begrepp om det inte appliceras på en relation�, skri-

ver Ekman. �Makt finns för att vi människor konstruerat den. Det skulle inte funnits utan re-

lationer�.52  

                                                        
48 Steven Lukes i Neumann, Iver B., 2003. Sid. 141. 
49 Neumann, Iver B., 2003. Sid. 143. 
50 Neumann, Iver B., 2003. Sid. 153. 
51 Bergström, Göran - Boréus Kristina 2000. Sid. 225. 
52 Ekman, Karin, 1998. Sid. 7-8. 
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4.1.1. Media, makt och diskursanalys 
Petersson och Carlberg konstaterar i Makten över tanken att �opinionsbildning (�) handlar 

om förbindelsen mellan världen utanför och bilden inne i våra huvuden�.53 För mig har detta, 

trots brist på intention från författarnas sida ett klart diskursanalytiskt anslag genom att de 

med detta påstående förbinder både tanke och handling. Författarna skriver vidare att 

�opinionsbildning utgörs av en tävlan mellan konkurrerade verklighetsbeskrivningar�, det vill 

säga en kamp mellan olika representationer inom en viss diskurs eller ytterst en kamp mellan 

de olika diskurserna och deras tolkningsföreträde.54 

Petersson och Carlberg talar om aktörers, i detta fall, medias makt över subjektet. I an-

slutning till detta vill jag förtydliga hur denna uppsats förhåller sig till media och makt. Jag 

menar att makt som begrepp inte kan ses som någonting neutralt och konkret. Makt konstitue-

ras av de motsättningar och spänningar som finns inom diskusen. Diskursen, som inte kan 

sägas vara varken aktör eller subjekt, utan snarare själva relationen dessa emellan är alltså 

maktutövandets kärna. Diskursen som sådan skapas alltså i relationer. Den formas av hand-

lingar och tankar och kan ses som en slags mönster av olika viljor, handlingar och tankar un-

der ständig omformning, reproduktion och utmaning. Detta innebär att media, indirekt genom 

dess diskurs inverkan i samhället innehar en maktposition. Medias makt, eller snarare medias 

diskursiva makt/dominans uppfattas i denna uppsats i en diskursanalytisk mening och ligger 

därmed i dess genomslagskraft i samhället i stort, dess förmåga att bestämma dagordningen 

samt dess tolkningsföreträde. Media kan inte ses som en maktutövande aktör � det är inte ak-

tören media som har makten utan de socialt skapade diskurserna. Den verkliga maktrelationen 

ligger i att media når så många människor och kan med detta reproducera sin diskurs samt att 

den mediala diskursens normalisering � skapandet av kunskap och sanning genom medias 

närvaro i alla svenska hem sker i häpnadsväckande snabb takt.  

Wendt Höjer och Åse skriver �förhållandet mellan könen formeras inte bara i de delar 

av samhället som traditionellt betraktas som politiska. Därför måste även samhällsområden 

och förhållanden som i traditionell teori betraktas som icke-politiska analyseras�.55 I denna 

                                                        
53 Petersson, Olof - Carlberg, Ingrid, 1990. Sid. 8. 
54 Om Petersson och Carlberg använt ett diskursanalytiskt angreppssätt hade troligen deras resultat fördjupats 
och utvecklats genom dess fokus på språket som meningsskapande � och därmed ett instrument för 
maktutövning. Se Petersson, Olof - Carlberg, Ingrid, 1990. Sid. 14. 
55 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 12. 
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uppsats handlar detta om att synliggöra hur kön konstrueras i media och hur kön i detta sam-

manhang får berättiga maktskillnader.56 

4.2. Makt och feministisk politisk teori 

Den feministisk politisk teoretiska aspekten av makt representeras i denna uppsats av makt-

relationen mellan genussystemets två logiker: dikotomin och hierarkin. Också i denna mening 

kan makt snarare sägas vara en relationell process. Maktrelationen som genussystemets prin-

ciper producerar (vilka manifesteras genom den socialt skapade över- och underordningen 

mellan könen) är en produkt av nedärvda och socialiserade föreställningar vilka reproducerats 

genration efter generation.57 Hirdman skriver: 
 
Vi kan se att det vardagliga maktbegreppet är synonymt med förmåga/styrka. Det är Zeus 
blixt och Tors hammare, det är Odysseus klurighet och Herkules styrka.  
Dessa kvaliteter, dessa egenskaper är också manliga attribut, det är material av vilket �det 
manliga� skapas, det är faktiskt direkt synonymt med � på samma vardagliga nivå � be-
greppet manlighet. Motsatt kan vi se, att definitionen av begreppet vanmakt också är defi-
nitionen av kvinnlighet: det är det avhängiga, det beroende, det passiva, det är den pro-
grammerade oförmågan. På så sätt kan vi hävda att �makten� har blivit/gjorts/är en manlig 
egenskap, ett manligt attribut, vilket på ett djupt, invävt sätt tycks kunna legitimera mäns 
generella maktposition gentemot kvinnor.58 
 
 
Makt inom genussystemet handlar således i första hand inte om medveten maktutöv-

ning, maktutövningen utspelas mellan hierarkin och dikotomin och subjektet. Mannen kan 

inte ses som en förtryckande aktör � förtrycket står istället genussystemets logiker för. Där-

med inte sagt att män inte utnyttjar denna maktbalans till sin fördel, men den typ av maktut-

övning som denna uppsats analys söker spegla handlar om makt som en relation i vilken man-

nen kan ses som subjektet genom vilket genussystemets makt kanaliseras. Mannen som ut-

övare av den relationella makten behöver således inte vara medveten om sin maktutövning. 

Inte heller subjektet, kvinnan är alltid medveten om denna maktrelation. Föreställningarna om 

vad som är kvinnligt har normaliserats i den grad att kvinnan själv inte känner igen dessa som 

                                                        
56 För en genomgång av forskning kring kvinnliga politiker och media samt dess resultat i Amerika (vilken tjänat 
som en inspiration och fiktivt �bollplank� i denna uppsats) se Greco Larson, Stephanie, 2001. �American 
Women and Politics in the Media: A Review Essay�, i PS: Political Science and Politics, juni 2001, vol. 34, nr: 
2, sid. 227-230. 
57 Hirdman talar om att de s.k. �genuskontrakten�, dvs. de sammanlagda föreställningarna om vad som är 
kvinnligt, respektive manligt �� »ärvs» från den ena generationen till den andra, modern introducerar dottern, 
fadern sonen�. Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 54.  
58 Hirdman, Yvonne, 1987. �Makt och kön�, sid. 188-206, i Petersson, Olof, red. 1989. Maktbegreppet. 
Stockholm: Carlsson Bokförlag. Sid. 195. 
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just föreställningar om kvinnligt, utan ser dessa som en del av hennes självbild.59 Liksom i 

diskursanalysen ses makt således som en relation utan direkta/medvetna aktörer. Utgångs-

punkten då makt i denna uppsats beskrivs ur ett feministiskpolitisk teoretiskt perspektiv är 

sammanfattningsvis att maktrelationen som sådan snarare är ett uttryck för makt som en 

omedveten socialt skapad norm än en medveten handling.  

5 METOD 

5.1. Diskursanalys som metod 

En diskursanalytisk undersökning utgår från att vekligheten är konstruerad av våra egna tolk-

ningar av densamma. Verkligheten kan således aldrig vara objektiv, var människa har sin 

subjektiva verklighet och dessa subjektiva tolkningar utgör följaktligen verkligheten. Ingen-

ting finns alltså �därute� oberoende av oss som uttolkare av verkligheten och vårt sätt att tala 

om denna och handla i enlighet med våra tolkningar.  

I denna subjektiva verklighet blir språket kärnan. Bergstöm och Boréus förklarar detta 

med att �istället för att uppfatta idéer som återspeglingar av den materiella verkligheten, kan 

man se det som att idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar verkligheten. Språket 

återger alltså inte verkligheten utan bidrar till att forma den�.60 Detta innebär sålunda att språ-

ket inte bara är ett medel för kommunikation, utan det formar också vår världsbild. Språket, 

som formas i en social kontext, av oss alla verkar verklighetskonstituerande och är därför 

också både direkt och indirekt ett medel för maktutövning. 

Metodologiskt innebär diskursanalysen att forskaren undersöker, tolkar, problematiserar 

och analyserar regelbundenheter � de socialt skapade representationer, eller om man hellre 

vill bilder, framställningar eller praktiker som ger verkligheten mening � i olika utsagor.61 

Dessa represenationer konstituerar diskursen � den språkliga konstruktionen av verkligheten �

normer, lagar, föreställningar eller censur som i förhållande till aktörerna, vilkas agerande 

                                                        
59 Även Hirdman talar om att kvinnor själva är delaktiga i sitt eget förtryck, trots att de har länge social status. 
Hirdman skriver �Jag menar således att det är både tankefigurernas meningsskapande makt, i den sociala 
integrationen och i socialiseringen, dvs. på alla dessa tre nivåer , som svaren finns varför kvinnor funnit sig i att 
definiera sig som den lägre sorten. Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 53-54. 
60 Bergström, Göran - Boréus Kristina 2000. Sid. 221. 
61 Goldmann, Kjell - Pedersen, Mogens N - Østerud, Øyvind, red. 1997. Sid. 48-49. 
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enbart ses som produkter av de handlingsmöjligheter som ges inom diskursens ramar, ges 

företräde i analysen.62  

5.2. Material och urval 

Mitt materiel för denna studie består av 20 olika artiklar som på ett eller annat sätt behandlar 

kvinnliga politiker. Jag har tidsmässigt begränsat mig så tillvida att artiklarna är publicerade 

mellan den 16 november 2003 och den 16 november 2005. Jag har begräsat min undersökning 

till skrivna, svenska medier och har, med hjälp av sökmonitorn Presstext samt Kungliga bibli-

otekets samlingar undersökt 22 olika tidningar och tidskrifter.  

Sökmonitorn Presstext söker i följande publikationer: DN, Expressen, GT, KvP, Bonni-

ers Lexikon, Dagens Arbete, Dagens IT, Hufvudstadsbladet, Jusektidningen, Lön & jobb, MJ, 

Privata Affärer, Resumé, Skolvärlden, Tidningen Vi och Veckans Affärer. Då jag sökt efter 

artiklar genom Presstext har jag sökt på följande ord: kvinna, politik, politiker, kvinnliga po-

litiker samt regering. Av träffarna var 13 stycken intervjuer av vilka jag använt mig av 10. Jag 

har också undersökt tidningarna Tara, Amelia, Elle, Damernas Värld, Chef samt Femina. 

Bland dessa tidningar fann jag 14 artiklar som handlade om kvinnliga politiker. Jag har använt 

10 av dessa. 

För att ytterligare begränsa urvalet har jag valt att fokusera undersökningen på artiklar 

där politikern är �huvudperson�, dvs. artiklar i form av personporträtt eller intervjuer. Jag har 

valt bort artiklar till vilka politikern själv medverkat som författare, de artiklar där politikerns 

namn endast nämns utan övriga kommentarer samt de artiklar i vilka journalistens frågor inte 

redovisades. Ett flertal av artiklarna handlade om Anna Lindh, då dessa inte skrivits av jour-

nalister utan i första hand av Anna Lindhs vänner och/eller familj har jag valt bort dessa 

också. Jag har dessutom valt att inte använda mig de artiklar som handlar om Margareta Win-

berg då ingen av artiklarna behandlat henne som politiker i någon allmän mening utan i första 

hand som ambassadör.  

Avgränsningen har främst gjorts av praktiska skäl och jag menar ändå att jag genom 

mångfalden av publikationer ha täckt ett brett urval av olika typer av publikationer, vilket 

självklart berikar själva analysen. 

                                                        
62 Bergström, Göran - Boréus Kristina 2000. Sid. 236. 
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5.3. Uppläggning och genomförande 

I analysen ligger fokus på den diskursiva maktutövning vilken konkretiseras genom applice-

ringen av Hirdmans genussystematik på de valda representationerna av kvinnliga politiker. 

Genom att undersöka den mediala diskursen om kvinnliga politiker är avsikten att i represen-

tationerna lyckas urskilja de dominerande föreställningar om manligt och kvinnligt som får 

sitt uttryck genom artiklarna och som sedan sammantaget i formen av den mediala diskursen 

om kvinnliga politiker, ges utrymme till påverkan i det offentliga rummet. Artiklarna ses följ-

aktligen ytterst, genom sin diskurs som maktavspeglande och verklighetskonstruerande.  

Jag är medveten om att materialet som sådant, och därmed mitt urval självklart påverkat 

vilka representationer jag funnit i texten och med detta ytterst min analys. Om jag hade valt en 

annan tidsperiod, andra sökord eller andra tidningar hade min empiriska analys kunnat se an-

norlunda ut. Med hänvisning till min teoretiska och metodologiska utgångspunkt anser jag 

mig emellertid ha funnit mönster och regelbundenheter i de framställningar av kvinnliga poli-

tiker som presenteras i artiklarna jag använt och anser därför att jag kan tala om en diskurs. 

Samtidigt inser jag att diskursens representationer också till viss del är valda- och bör tolkas 

utifrån min förförståelse av- och kunskap om könsmaktsordningen och dess uttryck. Denna 

förförståelse har troligen påverkat både hur jag läst artiklarna och i slutänden analysen. 

Paul Valéry har sagt �il n�y pas de vrai sens d�un texte�.63 Jag tolkar detta som att en 

text ges mening av dess uttolkare. Författaren kan ha en mening, men texten i sig kan få eget 

liv beroende på vem som läser den och i vilket sammanhang � texten ges således olika inne-

börd eller mening beroende på kontext och/eller uttolkare. Det finns alltså ingen sann eller 

riktig tolkning av en text.64 När det gäller tolkning i denna uppsats måste jag därmed ta i be-

räkning att jag själv är en del i-, skapad av-, och medskapare av diskursen, vilket gör tolk-

ningen mer komplex. Jag är dessutom genom denna uppsats del i, skapad av-, och medskapare 

av den vetenskapliga diskussionen kring kön, vilken i uppsatsen kan sägas utmana den medi-

ala diskursen. Uppsatsens värde ligger i försöket att i kritiskteoretisk tradition synliggöra den 

mediala diskursens maktrelationer. Uppsatsens legitimitet ligger således både i dess försök att 

uppmärksamma oss på samhälleliga maktstrukturer och genom diskursanalysens redskap 

medvetandegöra oss om vår egen del i diskursen och dess skapande.  

                                                        
63 Paul Valéry i Eco, Umberto, 1992. Interpretation and overinterpretation. Cambridge: Cambridge University 
Press. Sid. 35. 
64 För min förståelse av hur texter kan tolkas, övertolkas, misstolkas och missbrukas har Umberto Eco och 
Michael Walzers tankar legat till grund. Se Eco, Umberto, 1992. och  
Walzer, Michael, 1987. Interpretation and Social Criticism. Cambridge: Harvard University Press. 
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Inför analysen av materialet har jag studerat och läst igenom artiklarna noga, flertalet 

gånger. Utifrån dessa har jag sedan samlat citat som bildat mönster, eller teman i utsagorna 

kring kvinnliga politiker. Dessa regelbundenheter, eller representationer bildar noderna i det 

nät som kan sägas vara diskursen. Citaten har grupperats utifrån dess karaktär och de olika 

grupperna av citat bildar sedan olika representationer eller bilder av den kvinnliga politikern. 

På grund av platsbrist har jag valt att inte återge samtliga represenationer jag funnit i artik-

larna. De representationer som skildras genom analysen har jag valt då jag anser att de är rep-

resenativa för det �tal� som förs om de kvinnliga politikerna också i de övriga representatio-

nerna. Citaten som presenteras i analysen utgör därmed också endast ett axplock ur varje 

grupp eller representation och används för att illustrera och presentera representationernas och 

diskursens regelbundenheter. Representationerna beskrivs och analyseras utifrån Hirdmans 

genussystems två logiker: hierarkin och dikotomin, och de valda citaten syftar således till att 

öka analysens genomskinlighet och slutligen göra det möjligt för läsaren att bedöma huruvida 

mina tolkningar är rimliga. I vissa fall har jag också använt mig av kompletterande material 

som bidrag till min tolkning (se teoriavsnittet). 

6 EMPIRISK ANALYS 
Inledningsvis vill jag påminna om de två bärande logikerna i det meningsbärande nätverk av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar vilket Hirdman kallar genussystem 

samt dessas makthållande funktioner. Dikotomin, eller isärhållningen innebär föreställningen 

om att manligt och kvinnligt inte ska blandas. Det förmodas följaktligen finnas vissa särskilda 

platser, egenskaper och sysslor som är kvinnliga liksom det finns motsvarande manliga � 

kvinnorna bör hålla sig till sin domän och männen till sin. Den andra logiken är hierarkin, 

eller idén om den manliga normen. Mannen är den som är människa och utgör därmed mått-

stocken för det som skall anses som normalt och allmängiltigt.65 Analysen kombinerar dessa 

två logiker som tillsammans skapar en maktstruktur med diskursanalysens tankar om makt.  

Makt i en diskursanalytisk mening handlar om att urskilja relationen, eller språket inom 

diskursen och vilka bilder eller föreställningar detta skapar. Språket får genom sin meningsbä-

rande funktion en maktaspekt då detta dikterar diskursens gränser, dvs. vad som är normalt 

eller vedertagen kunskap inom diskursen. Ytterst manifesterar sig detta språkligt som det som 

sägs, men också det som inte sägs � detta utgör också analysens diskursiva struktur. Analy-

                                                        
65 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 51. 
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sens avsikt är följaktligen att urskilja olika maktstrukturer inom den mediala diskursen kring 

kvinnliga politiker, samt i den mån det är möjligt, också förklara och konkretisera dessa ge-

nom tillämpning av Hirdmans genussystematik.  

Avslutningsvis vill jag återigen påminna läsaren om att jag valt att lyfta fram vissa re-

presentationer med hjälp av särskilda citat. Analysdelen nedan kan således inte anses täcka 

samtliga representationer jag funnit i texterna, utan jag har särskilt valt att lyfta fram dessa  

representationer � samt att illustrerar dessa med hjälp av några citat, därför att de är tydliga.  

Liknande resonemang förs även i andra representationer om politikerna, men på grund av 

platsbrist har jag valt att endast visa de jag anser är särskilt tydliga. Jag börjar med att pre-

sentera representationen som jag kallar politikern som huvud, för att sedan gå vidare till repre-

senationerna politikern som kropp, politikern som känslomänniska, politikern som kvinnornas 

politiker samt slutligen politikern som någons. 

6.1. Politikern som huvud 

Politikern är skärpt, bestämd, rak, kunnig, engagerad, närvarande, skicklig och klar. Hon om-

nämns nästan uteslutande i positiva ordalag. Journalisterna förefaller varken ifrågasätta- eller 

jämföra  hennes kompetens med manliga kollegors. Däremot frågar sig journalisterna varför 

hon är politiker. Hon är ju så enormt stressad och pressad. Är det verkligen är värt det, med 

allting som hon måste offra? Varför utsätter hon sig för detta? Är det verkligen värt 70-tim-

marsveckorna, hotbreven och stressen? Vill politikern egentligen inte bara slappna av, och 

vad vill hon göra när hon slutar med politiken? För hon ska väl inte vara politiker i hela sitt 

liv? Och hur påverkas egentligen hennes familj?  

Men mitt i alltihopa förefaller journalisterna också vara noga med att framställa politi-

kern som en kvinna som du och jag, som vem som helst. Hon är ingen superkvinna som klarar 

av att jonglera vardagens bekymmer med lätthet. Hon måste också vara noga med att träna, 

hon har också dåligt samvete över att hon inte hinner spendera så mycket tid med barnen som 

hon skulle önska. Hon kämpar med relationen familj kontra arbete, men hon har också kon-

struktiva lösningar på problemet. Margot Wallström säger själv � Den där känslan att man 

borde hinna mer, motionera mer, vara på jobbet mer, vara hemma mer, den har jag också�.66 I 

en annan artikel skildras hon genom följande meningar �Redan som kulturminister i mitten på 

1990-talet, såg Margot Wallström fördelarna med den nya tekniken och genomdrev att få 

                                                        
66 Oskarsson, Marie, 2004. �Årets kvinnor 2004�, i Damernas Värld, december 2004, nr: 13, sid. 29. 
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jobba hemifrån Karlstad några dagar i veckan, för att kunna vara mer med familjen�.67 Lusten 

att arbeta och ansvaret för familjen är en motsättning som flera av artiklarna behandlar. Ge-

nom dikotomins/isärhållningens logik har den naturliga platsen för kvinnan blivit hemmet. 

Denna logik har blivit så starkt socialiserat i det kvinnliga medvetandet att så snart hon bryter 

isärhållandet och tar sig in på mannens domän, i arbetslivet får dåligt samvete över att hon 

inte befinner sig hemma. 

6.2. Politikern som kropp 

Häpnadsväckande ofta kommenterar journalisten politikerns utseende. Kommentarerna är inte 

knutna till texten som exempelvis i meningen �politikern ser trött ut efter gårdagens valvaka� 

(mitt exempel), och har därmed varken någon relevant relation till- eller fyller någon illustre-

rande funktion i förhållande till artikelns huvudtema. �Hon är liten och nätt med en stadig och 

smula nyfiken, spelande blick, kvick till analys och inte utan självironi�, kommenterar exem-

pelvis en journalist Nyamko Sabuni, riksdagsledamot för Folkpartiet.68 Inte sällan är det också 

politikernas klädsel som omtalas. Accessoarer i form av hjärtbroscher, vilka benämns som 

turbroscher och handväskor med fjärilsmönster av typen som journalisten �inte sett maken 

till�.69  

Också här kan vi se att bilden media målar upp av den kvinnliga politikern förstärker 

återgivningen av den kvinnliga politikern som just kvinna. Kvinnor �ska� till exempel, enligt 

den gängse normen vara intresserade av sitt utseende �  kläder och accessoarer är viktiga för 

hennes identitet. Wendt Höjer och Åse skriver �Kvinnokroppen formeras ständigt som den 

avvikande och specifika, i motsats till den generella� Oberoende hur kvinnokroppen genom 

historien har beskrivits och konstruerats har den använts för att berättiga kvinnors underord-

ning�.70 Artiklarnas fokusering på politikerns kropp och utseende istället för hennes arbete 

leder till att hon förtingligas och sexualiseras. Att i artikeln beskriva politikerns yttre, hur hon 

är klädd, hur hennes handväska ser ut förskjuter fokus från henne som politiker till henne som 

kvinna. Referenserna gör att man inte kan undkomma att förstå att hon är kvinna. Och kvin-

nan som är politiker frångår normen, hon är politiker och kvinna. 

                                                        
67 Rosell, Annika, 2004. �Helgonet. Margot Wallström � ledarstilsligans nya etta!�, i Chef, nr: 8 2004, sid. 26-
30. 
68 Bratt, Peter, 2004. �NYA SVENSKARNA I RIKSDAGEN: Dotter till vänsterman ny skarp röst  Folkpartiet�, 
i Dagens Nyheter 2004-01-08. 
69 Kellberg, Christina, 2004. �SÖNDAGSINTERVJUN. �Förväntningarna är omöjliga att leva upp till�, i 
Dagens Nyheter 2004-06-06. 
70 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 17. 
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Stundom verkar dessutom de fysiska attributen närmast ses som ett hinder för politi-

kern. En motsättning mellan kropp och intellekt, något som tydligt visas i artikeln om en cen-

terpartistisk riksdagledamot �Lena Ek, som med sin blonda och ruschiga framtoning närmast 

verkar som urtypen för en centerpartistisk bondmora, har nämligen ett akademiskt förflutet 

som lektor i juridik vid Lunds Universitet�.71 

Politikern reduceras alltså till sin kropp. Cecilia Åse tar i boken Makten att se � om 

kropp och kvinnlighet i lagens namn sin utgångspunkt i att relationen mellan kvinnor och män 

kan förstås som en förkroppsligad maktordning, hon menar med andra ord att kvinnokroppen 

används för att underordna kvinnor.72 Åse skriver �kroppen är maktordningens nav på så sätt 

att det som är oss själva � vår kropp � fås att legitimera vår egen underordning�.73 Hon menar 

vidare att �maktordningen tar kroppen i besittning�.74 Liksom de kvinnliga poliserna i Åses 

studie blir också de kvinnliga politikernas kön explicit benämnt genom att hon hela tiden före-

faller få tala för och till kvinnor och hon gör detta iklädd kvinnliga fysiska attribut. Det går 

inte att missta sig på att hon är kvinna. Hon är politiker, men hon är också kvinna. Hon av-

skiljs därigenom från kollektivet politiker, från normen. 

6.3. Politikern som känslomänniska 

Och känslomänniska är hon, politikern. Det är många känslor. Hon är rasande. Men hon är 

också mycket omtänksam. Politikerns humör, humörsvängningar eller brist på humörsväng-

ningar kommenteras och ifrågasätts. En politiker ska inte vara en känslomänniska. En politi-

ker ska vara rak, diplomatisk och förnuftig. Men kvinnlighet har historiskt associerats attribut 

som känslighet, skörhet och hjälplöshet, medan mannens roll har varit att ta hand om kvinnan 

och enligt klassiska hjältesagor rädda henne från allt ont i världen. En kvinnlig politiker utgör 

således bara genom sin existens en paradox. 

Kvinnor har också genom den politiska idéhistorien associerats med kroppslighet, oför-

nuft och det icke-politiska. För Aristoteles blev kvinnan genom sin gravida kropp synonym 

med natur och okontrollerbarhet. Platon menade att kvinnan stod närmare oförnuftet, det 

kroppsliga och det köttsliga än mannen.75 Kvinnan var inte rationell, och därför inte menad 

för politisk aktivitet, hon styrdes helt enkel för mycket av sina egna känslor. Och än idag finns 
                                                        
71 Hedström, Ingrid - Kanvall, Petra, 2004. �TOPPKANDIDATEN (c). LENA EK. Bondmoran Ek på 
hemmaplan�, i Dagens Nyheter 2004-05-24. 
72 Åse, Cecilia, 2000. Sid. 9. 
73 Åse, Cecilia, 2000. Sid. 9. 
74 Åse, Cecilia, 2000. Sid. 9. 
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alltså den här representationen kvar i den bild som visas av kvinnliga politiker. Hon är en 

känslomänniska, detta framhålls inte med nödvändighet som en negativ egenskap, men fak-

tum kvarstår dock, bara att kommentera politikern som en person som styrs av sina känslor 

tyder på rester av urgamla maktstrukturer. En journalist skriver till exempel �Då blev Margot 

Wallström svart i ögonen. Och när hon blir det, är hon inte lätt att tas med, berättar en av hen-

nes tidigare medarbetare. �När blicken mörknar, då blir hon envis som en gris.�76 Ulrika Mes-

sing är ytterligare en politiker vars sinnesstämningar omtalas, hon ��kan konsten att leva sig 

in i en handling. Ibland gråter hon en skvätt när personerna far illa. Oftare skrattar hon fram-

för bladen, ibland med sönerna som sällskap�.77 

Den kvinnliga politikern är sålunda någon som styrs av sina känslor, något en politiker 

inte ska göra. Men när politikern uppträder som den könlösa, rationella politikern, beskrivs 

hon ända inte som denna. Om Marita Ulvskog skrivs det till exempel �Så här på tu man hand 

gör du ett sympatiskt intryck, men när jag hör dig besvara frågor i radion gör du inte det. För 

du inleder ofta svaren med ett blodisande hånfullt litet skratt�. När den kvinnliga politikern 

agerar känslolöst, rationellt � alltså som en politisk varelse i klassisk politisk teoretisk me-

ning, bryter hon föreställningen om hur en kvinna skall vara, samtidigt som hon trampar in på 

männens område. Istället för att beskrivas i positiva ordalag, som effektiv och förnuftlig an-

vänds istället ord som för tankarna till kyla och stränghet. För den kvinnliga politikern har 

frångått sin kvinnliga varma och omtänksamma sida, och som vi tidigare konstaterat kan hon i 

egenskap av att vara kvinna aldrig vara den där rationella, könlösa politiska varelsen, istället 

blir hon då kall, moralisk, maktlysten och beräknande. 

En politiker ska, och kan enligt klassisk politisk teori inte vara en känslomänniska. Den 

politiska individen ska vara en kropps- och könlös, rationell varelse. I den mediala diskursen 

kring kvinnliga politiker associeras hon emellertid med attribut som rent historiskt har stått i 

motsatsförhållande till politik. Detta föranleder att bilden av henne som politisk varelse kan 

sägas ifrågasätts av maktordningen. Den kvinnliga politikern blir genom fokuseringen på 

hennes känslor således föremål för genussystemets maktkanaler i den mening att hon ses 

frångå den manliga normen. Att känslorna får en framträdande roll i framställningen av den 

kvinnliga politikern ger en försvagad bild av henne som, i första hand politiker. Om en politi-

ker inte kan vara känslosam, följer enligt den givna logiken att den kvinnliga, känslosamma 

politikern inte kan vara politiker. Kvar står alltså kvinnlig, en kvinna kan vara känslosam, hon 

                                                                                                                                                                             
75 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 10-11. 
76 Rosell, Annika, 2004. �Helgonet. Margot Wallström � ledarstilsligans nya etta!�, i Chef, nr: 8 2004, sid. 26-
30. 
77 Engvall, Caroline, 2004. �Jag har alltid en bok i handväskan�, i Damernas Värld, augusti 2004, nr: 8, sid. 28. 
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till och med förutsätts vara det och den kvinnliga politikern reduceras följaktligen ytterst till 

sitt kön. Hon är kvinna. Representationen framställer henne inte bara som politiker, utan just 

som kvinnlig politiker. 

6.3.1. � och omtänksam och omhändertagande 
Den kvinnliga politikern är också omtänksam. Medan manliga politiker kanske i första hand 

associeras med maktutövning så förefaller journalisterna vara noga med att framställa den 

kvinnliga politikern som en omtänksam och omhändertagande politiker. Denna bild menar jag 

kan kopplas till isärhållandet i meningen att kvinnan ses som moder. Än en gång har politi-

kerns biologiska kön fått spela en avgörande roll i hur hon framställs. Den rationella politi-

kern kontraseras mot den omtänksamma medmänniskan.  

Wendt Höjer och Åse refererar till Carole Pateman vars tankat kan sammanfattas som 

att kvinnor inte är fullvärdiga medborgare i den moderna staten genom att mannens och kvin-

nans medborgerliga skyldigheter skiljer sig åt. Mannens yttersta skyldighet, att försvara staten 

med sitt liv, motsvaras av kvinnan av en skyldighet att ge liv, föda barn.78 Det naturgivna, att 

kvinnan till skillnad från mannen kan föda barn blir ytterst politiskt. Kvinnan associeras med 

sin gravida kropp, med moderlighet som i sin tur kopplas till omtänksamhet och omhänderta-

gande.  

Genom att se den kvinnliga politiker som den omhändertagande modern frångår hon 

inte bara normen utan får också i förhållande till den manliga politikern en lägre position rent 

hierarkisk. Möjligen är det också här som kvinnliga politiker länge brottats med svårigheter 

att få tillgång till de �manliga domänerna� inom politiken. Politiken delas ofta in i �mjuka� 

och �hårda� frågor � där de �mjuka� anses höra till den kvinnliga politiska sfären och arbete 

inom dessa områden ses inte statusfyllt. Mycket mer prestige ligger det istället i att arbeta 

med de manliga �hårda� frågorna. Skattepolitik har till exempel länge setts som en manlig 

�hård� fråga och kvinnliga politiker har i första hand fått tillträde till de �mjuka� områdena 

som exempelvis utbildning eller hälsa.79 Mino Vianello och Gwen Moore visar i en undersök-

ning av 27 industrialiserade länder bland annat att kvinnor fortfarande är överrepresenterade i 

familj- och kulturutskott, trots att både manliga och kvinnliga politiker enligt undersökningen 

föredrog att arbeta med internationella relationer, ekonomi- och skattepolitik. De manliga 

                                                        
78 Carole Pateman i Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 57. 
79 Drew, Eileen, 2000. �Career Trajectories: Convergence or Divergence?�, i Vianello, Mino - Moore, Gwen ed. 
2000. Sid. 59. 
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politikerna fick i högre utsträckning än kvinnorna arbeta med sitt förstahandsval.80 Kvinnorna 

upplevde dessutom att de var tvungna att arbeta mycket hårdare än sina manliga motsvarig-

heter för att få tillträde till denna typ av utskott.81 Kvinnan ses som omtänksam och omhän-

dertagande av naturen, och därför reduceras hennes politiska fält. Den diskursiva fokuse-

ringen på den kvinnliga politikern som omtänksam och omhändertagande riskerar således att 

ytterligare förstärka dessa tendenser. Att vara omtänksam och omhändertagande är någonting 

som ses som klassiska kvinnliga attribut, de kopplas samman med kvinnans biologiska kön � 

kvinnan som moder. Bilden av den kvinnliga politikern som omtänksam kan således ses som 

en produkt av särhållandets logik.  

Den kvinnliga politikern är inte bara omtänksam som människa, i relationen till sina 

medmänniskor, hon för också en omtänksam politik. Nyamko Sabuni sägs exempelvis vara 

emot bidragsberoendet i Sverige inte av omsorg om bidragen, utan om människorna.82 Men 

den kvinnliga politikern är självklart också omtänksam i sitt privatliv. En artikel berättar om 

hur Margot Wallström och hennes familj varit kontaktperson åt en föräldralös somalisk 

pojke.83 En annan om hur Lena Ek och hennes man haft estniska, lettiska och ryska prakti-

kanter i sitt jordbruk som efter parets hjälp kunnat åka hem och starta upp egna framgångsrika 

företag.84 Slutligen är de kvinnliga politikerna också omtänksamma i sin vardag, som ledare. 

Detta manifesteras i artikel som handlar om Margot Wallström och hennes ledarstil som be-

skriv som följer �Margot Wallströms förmåga att se sina medarbetare är en egenskap många 

vill lyfta fram. Möjligen är det därför det är svårt att få ett svar på frågan om Margot Wall-

ström har några brister som chef. Alla höjer henne till skyarna: lyhörd, närvarande, informell, 

kommunikativ, målinriktad, godmodig, charmig och med en välgörande distans både till sig 

själv och jobbet�.85  

                                                        
80 Drew, Eileen, 2000. �Career Trajectories: Convergence or Divergence?�, i Vianello, Mino - Moore, Gwen ed. 
2000. Sid. 61. 
81 Fuchs Epstein, Cynthia. �Foreword�, i Vianello, Mino - Moore, Gwen ed. 2000. Sid. XV. 
82 Bratt, Peter, 2004. �NYA SVENSKARNA I RIKSDAGEN: Dotter till vänsterman ny skarp röst  Folkpartiet�, 
i Dagens Nyheter 2004-01-08. 
83 Kellberg, Christina, 2004. �SÖNDAGSINTERVJUN. �Förväntningarna är omöjliga att leva upp till�, i 
Dagens Nyheter 2004-06-06. 
84 Hedström, Ingrid - Kanvall, Petra, 2004. �TOPPKANDIDATEN (c). LENA EK. Bondmoran Ek på 
hemmaplan�, i Dagens Nyheter 2004-05-24. 
85 Rosell, Annika, 2004. �Helgonet. Margot Wallström � ledarstilsligans nya etta!�, i Chef, nr: 8 2004, sid. 26-
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6.4. Politikern som kvinnornas politiker 

Den kvinnliga politikern framställs inte som någon främmande fågel i just de politiska sam-

manhangen. Tvärtom förefaller hon anses vara minst lika kompetent och kunnig som sina 

manliga motsvarigheter. Skiljelinjen går istället i det att hon är kvinna. Hon är kompetent, 

skicklig, driftig och kvinna. Hon är politiker och kvinna. 

Journalisterna förfaller koppla samman hennes biologiska kön med hennes förmodade 

politiska dagordning. Politikerna ses som representanter för andra kvinnor. I kraft av deras 

kön, inte deras åsikter skall de representera andra kvinnor. Politikerns väntas besvara frågor 

om kvinnors organisering, kommentera presumtiva kvinnopartier (detta var innan FI), samt 

räkna upp egna kvinnliga förebilder.  

Politikerna ger också själva uttryck för att de hoppas inspirera andra kvinnor i deras 

vardag. �Jag hoppas att jag kan vara en god representant för kvinnor. Det finns så många 

kvinnor inom EU som inte känner sig representerade. Det svartnar ju för ögonen av alla ko-

stymer när man ser EU-politiker samlade�, säger Margot Wallström och hon fortsätter �Jag 

önskar att fler kvinnor kunde känna att de har makt, och vara stolta över det de gör�.86 

Journalisterna kommenterar också indirekt att de kvinnliga politikerna är i minoritet. 

Genom citatet �hon har visserligen fört en egen personvalskampanj men hon var placerad på 

folkpartiets lista på valbar plats. Där hamnade hon främst för att hon är kapabel men även för 

att hon är ung, kvinna och invandrare� anar man att journalisten ser det som att Nyamko Sa-

buni frångår den politiska normen, att en politiker i första hand är äldre, man och svensk.87 

Hirdman skriver att �isärhållandets �lag� finns överallt, både vad gäller fysisk och psykisk 

ordning. Den strukturerar sysslor, platser och egenskaper�.88Trots att den kvinnliga politikern 

framställs som kompetent och skicklig står det ändå klart att hon är inne på mannens domä-

ner. Hon är en kunnig, duktig politiker och hon är kvinna. 

6.5. Politiken som någons� 

�På Snättringe IP utanför Stockholm står Ylva Johansson och hejar på sin dotter Lotten i 

Hammarbys lag för tioåringar. Det hjälper möjligen: tjejerna slår Stuvsta IF med 6-2. Nästa 

dag vinner sonen Kims lag med 11-0. Den nya vård- och omsorgsministern är fotbollsmamma 

� det är Bajen som gäller � och när hon beskriver varför låter det som en framtida 
                                                        
86 Oskarsson, Marie, 2004. �Årets kvinnor 2004�, i Damernas Värld, december 2004, nr: 13, sid. 29. 
87 Bratt, Peter, 2004. �NYA SVENSKARNA I RIKSDAGEN: Dotter till vänsterman ny skarp röst  Folkpartiet�, 
i Dagens Nyheter 2004-01-08. 
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uppskolning av politiker (vilket hon förnekar): -Man lär sig jobba i ett lag. Och man lär sig att 

både vinna och förlora.�89  

Så börjar en journalist vad som ska vara en presentation av Ylva Johansson som precis 

blivit utnämnd till ny vård- och omsorgsminister i Dagens Nyheter. Citatet handlar i första 

hand om den kvinnliga politikern som mamma och kan ses som representativt för i stort sett 

samtliga artiklar jag undersökt. Referenserna till familj och framförallt barn görs lö-

pande/genomgående i artiklarna och får ofta framträdande plats, antingen kvantitativt genom 

att en stor del av artikeln ägnas åt just detta, eller genom att referenserna görs tidigt i texten, 

ofta har man redan innan politikerns karriärbana presenteras hunnit avklara om hon har barn, 

hur många och om hon är gift eller inte. Den kvinnliga politikern presenteras således ständigt 

i förhållande till någon annan. Oavsett vad artikeln eller artikelserien vid första anblick synes 

handla om, hur kända svenskar firar midsommar, nya svenskar i riksdagen eller maktkvinnor 

under ett visst år framställs politikern alltid som någons mamma, hustru eller till och med 

dotter. 

6.5.1. � mamma� 
 �Den 35-åriga småbarnsföräldern Katarina Berggren blir kommunstyrelsens ordförande.�90 

Citatet är hämtat från en artikel i Dagens Nyheter som handlar om att Botkyrkas kommunsty-

relse byts ut. Då journalisten talar om den nya ordföranden i kommunstyrelsen, Katarina 

Berggren verkar denne mest vara bekymrad över hur hon skall klara av den höga arbetsbe-

lastningen. Journalisten jämför den nya kommunstyrelseordföranden med den förre, en me-

delålders man. Jämförelsens kärna ligger i att den nya kommunstyrelseordföranden förutom 

sitt arbete också har en familj att ta hänsyn till, något journalisten anser vara ett hinder för de 

långa arbetsdagar som den förre kommunstyrelseordföranden hade. Journalisten förefaller på 

så sätt intresserad av hur politikern ska klara av sitt jobb, vilket ju kan uppfattas som relevant 

i sammanhanget � däremot verkar denne även minst lika oroliga för hur politikern ska klara 

av �sitt andra jobb� � som mamma och hustru. Detta är en bild som återkommer i flera av 

artiklarna. Hur kommer familjen påverkas av det nya jobbet? Är barntillsynen ordnad? Ställer 

far- och/eller morföräldrar upp som barnvakt, eller är det enbart maken som numera skall 

hämta på dagis? Vad ska politikern skära ner på för att hinna med både sitt politiska uppdrag 

                                                                                                                                                                             
88 Hirdman, Yvonne, 1988. Sid. 52. 
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och familjen? Och i de familjer där maken verkar ta ett större ansvar för barn och hem, hur 

påverkar detta familjelivet? Tycker hon själv att hon är en bra mamma? 

I artikeln om Katarina Berggren blir den kvinnliga politikerns avvikande från normen 

särskilt tydlig då journalisten explicit jämför hennes framtida chanser att göra ett gott jobb � 

trots att hon också är småbarnsförälder, med den föregående manlige medelålders kommun-

styrelseordföranden. Logiken som Hirdman kallar hierarkin, nämligen att mannen är norm � 

det är män som är människor, därmed utgör de normen för det normala och allmängiltiga, är 

tydliga i journalistens jämförelser och resonemang. 

Politikern definieras också utifrån dikotomin, isärhållandet: manligt och kvinnligt ska 

inte blandas. Hirdman beskriver arbetsdelningen som följer: kvinna = inomhus/hus/privat = 

arbeten förknippade med huset, man = utomhus/torget/offentligt = arbeten förknippade med 

torget.91 Kvinnans förmåga att föda barn gör att hon kopplas till hemmet medan mannen ses 

som försörjare. Då detta förhållande ändras � den kvinnliga politikern arbetar ju faktiskt med 

någonting, och hon arbetar kanske till och med ganska mycket, blir balansen i förhållandet 

rubbad. Kvinnan ses också som försörjare, men detta till trots är det forfarande hon som i 

första hand kopplas till hemmet. Den kvinnliga politikern har släppts in på mannens domän, 

men hon hålls samtidigt kvar i kvinnans. Politikern kan således ses som en symbol för �det 

dubbla arbetet� där hon har lika stark koppling till yrkeslivet som mannen, men fortgår att 

vara den som i första hand ses som ansvarig för hem och barn. Journalisterna är därtill inte 

bara oroade över politikernas befintliga familjer, de är också oroade över politikernas framtida 

familjebildning. Birgitta Ohlsson får till exempel frågan om hon inte vill ha barn.92 Kvinnan 

inte bara förväntas vilja ha barn, journalisterna är också intresserade av när hon vill ha barn då 

detta förväntas bli ett hinder för hennes framtida yrkesutövning. 

6.5.2. � hustru� 
�Han har givit upp sin egen karriär och flyttat med för att vara hemmapappa när hon fått nya 

jobb och klättrat i karriären. Idag börjar Margot Wallström, 50, sitt nya EU-toppjobb, medan 

hennes Håkan sköter hemmet. �Utan Håkans stöd hade mitt jobb inte varit möjligt, säger hon 

till expressen. I fem år har hon varit EU:s miljökommissionär. Under de åren har Håkan, tidi-

gare byggnadssnickare, stannat hemma och skött sönerna Victor och Erik.�93 

                                                        
91 Hirdman, Yvonne, 1987. Sid. 197-198. 
92 Wåhlander, Nenne, 2005. �Jag är en Volvo-villa-vovve-typ!�, i Amelia, mars 2005, nr: 6, sid. 119-120. 
93 Schönstedt, Tommy, 2004.�Han gav upp sin karriär för Margot. �Utan Håkans stöd hade mitt jobb varit 
omöjligt�, i Expressen 2004-11-22. 
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Isärhållandet ifrågasätts här också från �motsatt� håll. Margot Wallströms man har, en-

ligt artikeln huvudansvaret för barn och hem, han har till och med gett upp sin egen karriär 

som byggnadssnickare för att följa Margot och stötta henne i hennes arbete. Varför är det över 

huvud taget viktigt att tala om vem som sköter hemmet? Jo, just därför att det är ett avsteg 

från det normala. Isärhållningens princip ifrågasätts då Margot helt plötsligt har sitt huvudan-

svar utanför hemmet, och Håkan tar hand om barn och hem. Det manliga och kvinnliga inte 

bara blandas, de byter också plats! Och detta skifte, där isärhållningen också implicerar ett 

maktskifte, ett skifte i hierarkin förefaller intressera journalisterna särskilt mycket. Det kan ju 

inte gått smärtfritt, förefaller journalisten insinuera� Är Håkan ändå inte lite avundsjuk på 

Margot som får gå på alla fina middagar?  

6.5.3. � och dotter. 
Underligt nog koppas den kvinnliga politikern också samman med den öviga familjen. Hon är 

någons dotter, och hon är politiker. Journalisterna ber henne kommentera hur hon formats 

som person, och vilka personer i hennes närhet som inspirerat henne. Den kvinnliga politi-

kerns personlighet och politiska kompetens framställs inte bara som frukten av hårt arbete, 

vilja och skicklighet � det är också någonting hon �ärvt�. Hon har ärvt fritidsintressen, olika 

personliga egenskaper, politiska åsikter och intressen. Hon definieras stundtals utifrån sina 

föräldrar, som Nyamko Sabuni som i en artikel i Dagens Nyheter presenteras som �dotter till 

vänsterman�.94 Eller, som i en artikel om Maud Olofsson i tidningen Tara så sammankopplar 

journalisten Olofssons berättelse om att hennes pappa alltid peppade henne och hennes syskon 

att våga saker, att försöka � även om det kanske handlade om något de var lite rädda för med 

hennes förmåga och mod att �våga ta plats och hävda sig som kvinnlig partiledare i det annars 

gubbiga borgerliga blocket��.95 Och det är fädernas roll för sina döttrars utveckling som får 

den största platsen. Den kvinnliga politikern är inte enbart politiker på egna villkor, hon har 

vägletts av att vara någons dotter. 

                                                        
94 Bratt, Peter, 2004. �NYA SVENSKARNA I RIKSDAGEN: Dotter till vänsterman ny skarp röst  Folkpartiet�, 
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95 Lundgren, Pia, 2005. �Jag tränar för att orka vara partiledare�, i Tara, december-januari 2004/2005, nr: 1, sid. 
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7 SLUTDISKUSSION 
Diskussionen kring �kön� som begrepp, vad kön innebär, och dess eventuella konsekvenser är 

omdebatterat. Enligt en essentialistisk syn ser man kön som biologiskt betingat. Detta innebär 

att man anser att vi föds till antingen män eller kvinnor och att vårt kön också är bärare av 

olika egenskaper, förmågor och handlingar. Ett exempel på en sådan föreställning är att män 

av naturen är logiska och rationella, därmed blir manligt också synonymt med logiskt tän-

kande och rationalitet. Ett motsvarande exempel är att kvinnor är omsorgstagande.  

Även inom feministisk forskning är kön, om man kan tala om kön som sådant och hur 

den konkreta könsskillnaden ska förstås omtvistat. En konstruktivistisk syn på kön, något som 

denna uppsats omsluter, innebär att manligt och kvinnligt skapas. I detta sammanhang an-

vänds ofta begreppet genus � vilket betecknar den sociala innebörden eller tolkningen av bi-

ologiskt kön.96 Enligt antropologen Gayle Rubin kan man tala om kön som sådant. Wendt 

Höjer och Åse sammanfattar det som att Rubin ser det som att �� genussystemet utgörs av de 

sociala förhållanden som har sin grund i biologiskt kön.97 Vad som räknas som kön och dess 

egenskaper � de sociala villkor och förutsättningar som könet implicerar skapas utifrån sam-

hällets uppfattningar om kön, vilket också innebär att definitionen kan skilja sig åt då  tankar 

kring kön är kulturellt- och tidsmässigt bundna. Kön/genus förstås enligt denna definition som 

den sociala återspeglingen av en biologisk könsskillnad. Könet existerar således och samhäl-

lets förväntningar på män respektive kvinnor skapar genussystemet. Men kön kan också ses 

som någonting helt och hållet konstruerat. Enligt denna definition kan biologin inte ensamt 

bestämma könstillhörigheten, inga fysiologiska kriterium kan ses som dikotoma. �Alla män 

producerar inte spermier, alla kvinnor producerar inte ägg�, som Wendt Höjer och Åse skri-

ver.98 Genus ses inte som den sociala tolkningen av det biologiska könet. Kroppsliga köns-

skillnader anses tvärtom vara bestämda av de socialt skapade föreställningarna om manligt 

och kvinnligt (se även referenserna till Kessler och McKenna på sidan 10). Genus föregår, 

och skapar i denna mening verkligheten.  

Denna diskussion om kön kan sammanfattas i att det finns tre, fundamentalt olika sätt 

att se på kön, nämligen som biologiskt determinerande, som socialt skapat och slutligen som 

verklighetskonstruerande. Var i diskussionen återfinns då den mediala diskursen? 

Utifrån analysens reslutat kan vi konstatera att den mediala diskursen om kvinnliga po-

litiker befinner sig på, vad jag menar den allra lägsta, minst problematiserade och reflekterade 

                                                        
96 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 18. 
97 Gayle Rubin i Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 18. 
98 Wendt Höjer, Maria - Åse, Cecilia, 1996. Sid. 19. 
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nivån av medvetenhet, kunskap och insikt om vad kön är. Den mediala diskursen om kvinn-

liga politiker framställer politikern som en produkt av hennes biologiska kön. Genussystemets 

två logiker återfinns genomgående i diskursen � i egenskap av att vara kvinna förutsätts poli-

tikern ha vissa egenskaper, vara, tänka och se ut på ett visst sätt och hon förutsätts också 

handla i enlighet med dessa förutsättningar. Hon ställs också genom detta kön ideligen i oppo-

sition till mannen. Kön är relation och kvinnligt och manligt skapas i samspel. Identiteten 

kvinna blir inte möjlig om mannen inte finns. En typ av �vi� och �dom� mentalitet som mani-

festeras i att hon ständigt jämförs med mannen �människan och därmed ses som en abnorma-

litet, den avvikande. Pierre Bourdieu sammanfattar detta tillstånd genom följande rader: �Det 

utmärkande för de dominerande är att de är i stånd att få sitt eget särskilda sätt att vara erkänt 

som allmängiltigt. Vad det än gäller är definitionen av färdighet full av manliga implikationer 

som har egenheten att inte tyckas vara manliga�.99  

De olika diskurserna går också in i varandra. Den mediala diskursen av kvinnan inrym-

mer även den mediala diskursen om den kvinnliga politikern, liksom den mediala diskursen 

kring kvinnliga politiker är inbäddad i den mediala diskursen kring politiker. Det är då dessa 

olika representationer skiljer sig, eller till och med står i motsatsförhållande till varandra som 

vi kan tala om en maktrelation inom diskursen. Vad händer om den mediala bilden av kvinnan 

inte stämmer överens med den mediala bilden av den kvinnliga politikern? Journalisterna fö-

refaller hela tiden ställa sig frågan om hon i första hand är kvinna eller politiker?  

Mot bakgrund av analysens resultat beskriver sammanfattningsvis den mediala diskur-

sen genomgående den kvinnliga politikern på ett sätt som, på det allra mest naiva och minst 

tänkande viset betonar hennes biologiska kön. Den kvinnliga politikern framställs ständigt 

som politiker och kvinna och reduceras ytterst genom detta till sitt biologiska kön. 

För att anknyta till inledningens resonemang om den demokratiska aspekten av de do-

minerande könsstereotypa maktordningarna, vilka nekar kvinnor samma förutsättningar som 

män, vill jag också lyfta fram att genussystemet verkar maktordnande inte bara i förhållande 

till kvinnan. Genom isärhållningen och de föreställningar som den manliga normens logik 

laddas med blir också mannen föremål för maktstrukturerna. Liksom dikotomin dikterar kvin-

nans platser och egenskaper dikterar den samtidigt mannens. Också mannen förväntas hålla 

sig till sin domän. Detta kan gälla till exempel att mannens plats är i yrkeslivet och kvinnans i 

hemmet. Det skulle därför vara intressant att undersöka den mediala diskursen om manliga 

politiker. Vilka förställningar om och förväntningar finns på den manliga politikern? Och kan 

                                                        
99 Pierre Bourdieu i Eduards, Maud, 2002. Sid. 18. 
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dessa liksom bilderna av de kvinnliga politikerna förstås mot en bakgrund av socialt konstrue-

rade könsstereotyper?  

Det skulle också vara intressant att titta närmare på om det är någon skillnad i hur poli-

tikerna framställs av kvinnliga respektive manliga journalister. Borde inte de kvinnliga jour-

nalisterna, som kvinnor vara varse- och därmed undvika de könsstereotypa föreställningar 

som ligger till grund för den kvinnliga underordningen? Vid en överblick av mitt material kan 

jag konstatera att det inte förefaller finnas några uppenbara skillnader i hur kvinnliga och 

manliga journalister framställer kvinnliga politiker. En djupare analys av materialet och dess 

diskurs kan möjligen uppvisa nyansskillnader i framställningen, varför det skulle vara intres-

sant att studera också detta närmare. I skrivande stund förefaller dock den sammantagna bil-

den ytterligare framhålla diskursens meningsskapande kraft, vikten av att synliggöra denna 

och tillika medvetandegöra människor om deras roll i produktionen och reproduktionen. 

Det diskursanalytiska synsättet menar att vi alla, mer eller mindre medvetet och i högre 

eller lägre grad när och reproducerar diskursen � diskursen sedimenteras, ofta utan att vara vi 

är medvetna om detta. Vi tror oss endast framhålla sanningen, det normala. Enbart genom att 

vi blir uppmärksammade på att vår sanning, det �normala� endast är en konstruktion, något vi 

tillsammans skapat kan vi också inse att denna konstruktion är föränderlig. Det naturgivna går 

inte att förändra, det socialt konstruerade är däremot föränderligt, bara man är medveten om 

dess existens. Om vi talar om kvinnliga politiker på ett visst sätt, så kan vi därmed lika gärna 

tala om dem på ett annat sätt, ett sätt som leder till andra implikationer vilka har möjlighet att 

förändra de socialt skapade strukturer som jag vill kalla diskurser. Jag hoppas att jag genom 

att synligöra den mediala diskursen om kvinnliga politiker samt de maktstrukturer som mani-

festerar sig i över- och underordning mellan könen har inspirerat till reflektion kring den en-

skilda individens roll i produktionen och reproduktionen av diskursen. Jag hoppas också att 

läsaren kommer att förhålla sig kritiskt granskande till media. 

Slutligen skulle jag vilja avsluta med ett citat från en av artiklarna om folkpartisten Bir-

gitta Ohlsson som jag tycker passar bra i sammanhanget �Att vara kvinna är att gå omkring i 

för trånga skor. Att vara feminist är att förstå att det inte är fötterna som är för stora utan 

skorna som är för små�. 100 Jag hoppas att jag genom synliggörandet av den mediala diskur-

sen om kvinnliga politiker har visat just detta. 

                                                        
100 Wåhlander, Nenne, 2005. �Jag är en Volvo-villa-vovve-typ!�, i Amelia, mars 2005, nr: 6, sid. 119-120. 
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