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ABSTRACT 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kvinnor har framställts i 

landsortspress och hur dess utveckling har sett ut under decennierna 1920, 1950 och 

1980-talet. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på ett jämförande mellan den 

socialdemokratiska tidningen Västerbottens Folkblads texter respektive den moderata 

Norrbottens-Kurirens texter där kvinnor nämns. Frågorna som varit mål att få 

besvarade i undersökningen är hur kvinnor har porträtteras, om det finns någon 

skillnad i respektive tidning och hur utvecklingen har sett ut.  För att det skulle vara 

möjligt att genomföra en sådan här textanalys på ett sakligt sätt så ligger mycket arbete 

bakom att skapa förståelse för hur de historiska aspekterna såg ut under de valda 

decennierna.  

Undersökningen visar att det finns skillnader över hur porträtterandet av kvinnor har 

sett ut hos tidningarna. Den tydligaste tendensen är att under 1920-talet så ville 

Norrbottens-Kuriren ha kvinnorna stående i skuggan förutom när de verkligen 

behövdes medan Västerbottens Folkblad bjöd in dem till politiska debatter. Det som 

främst kommer fram i tidningarnas utveckling är att kvinnor har gått från att nämnas 

genom instruktioner kring politiska frågor på 1920-talet till att få komma fram i 

typiska kvinnoämnen på 1950-talet. Man kan även se att på 1980-talet började kvinnor 

få en större plats i tidningarna och att det blir vanligt att de förekommer i nya ämnen 

såsom sport och ekonomi. Däremot så är normen fortfarande att kvinnor benämns 

utifrån sina egenskaper som just kvinna och vanligtvis utifrån rollen som moder.  
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1.  INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

Den här uppsatsen är en undersökning över hur kvinnor har porträtterats i två 

landsortstidningar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka om det 

finns skillnader i hur kvinnor porträtterats i en socialdemokratisk tidning och i en 

borgerlig tidning. Uppsatsen kommer även att försöka få svar på hur utvecklingen har 

sett ut under tre utvalda decennier.  

Tre decennier då det har skett debatter kring kvinnors sociala roll och rättigheter har 

valts ut för undersökningen, som kommer att studeras med utifrån tidningars 

journalistiska texter från den tiden. Två norrländska landsortstidningar kommer att 

undersökas då det saknas genusundersökningar från norra Sverige. En stor inspiration 

till uppsatsen är historikern Yvonne Hirdmans bok Den socialistiska hemmafrun och 

andra kvinnohistorier (1992) då den behandlar hur kvinnors sociala roll har sett ut från 

sekelskiftet och framåt. Boken talar mycket om hur politiken har kommit att påverka 

kvinnors roll men tar även upp tidsenhetliga diskussioner kring jämställdhet. Tanken 

var att Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier utgångspunkter skulle 

kunna bli en intressant journalistisk uppsats. 

1.2 DISPOSITION 

Uppsatsen kommer att inledas med syfte och frågeställning för att sedan ta upp den 

historiska bakgrunden till de tre valda decennierna. I det avsnittet beskrivs främst 

viktiga skeenden som har påverkat kvinnors ställning i samhället. Anledning till detta 

är så att ni läsare ska få en förståelse för varför dessa decennier är utgångspunkten i 

den här undersökningen. Därefter följer en presentation av tidigare forskning och om 

den teori som tillämpas. Sedan följer en presentation av metod och material och 

avgränsningar. Detta följes av själva undersökningen som är indelad i avsnitt utifrån 

varje decennium till en sammanfattning och reflektion. Avslutningen kommer att ske 

med en friare reflektion och förslag på framtida forskning inom det här området.  
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor framställts i landsortspressen under 

1920, 1950 och 1980-talet. Undersökningen kommer att utföras genom att jämföra hur 

kvinnor porträtterades i en tidning med en tydlig socialdemokratisk inriktning, 

Västerbottens Folkblad, respektive en borgerlig, Norrbottens Kuriren, och att studera 

hur utvecklingen har skett. 

För att få svar på den övergripande frågeställningen så har den delats upp i fyra 

delfrågor. 

• Finns det skillnader i hur kvinnor framställdes och hur ser dessa skillnader ut i 

sådana fall? 

• Hur ser utvecklingen ut för kvinnobilden i respektive tidning?  

• Vad har tidningarna gemensamt i sin utveckling? Vad skiljer dem från varandra? 

• I vilket sammanhang fick kvinnor komma till tals i tidningarna? 
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2. HISTORISK BAKGRUND 

Under 1900-talets första och andra decennier skedde det stora händelser. Första 

världskriget resulterade i att männen sändes ut i krig vilket gjorde att kvinnor fick ta 

över deras arbeten. Kvinnorörelser världen över hade under ett halvt sekel kämpat för 

kvinnlig rösträtt och att kvinnors sociala rättigheter skulle öka. När de fick möjlighet 

att vara ute och arbeta och socialisera sig stärktes deras röster och framgången för 

kvinnors rättigheter blev starkare.1 Även etableringen av kvinnorörelser i Sverige 

började växa strax efter sekelskiftet och en av de större rörelserna var Landsföreningen 

för kvinnans politiska rösträtt. Föreningen kom att domineras av kvinnor med hög 

utbildningen från den övre medelklassen som kom att visa sitt misstycke för kvinnor 

från underklassen då de i många fall såg ner på dessa kvinnor och menade att de inte 

skulle tillhöra samma föreningar.2 Särartsfeministen Ellen Key gick dock mot sina 

väninnor från medelklassen och blev under den här tiden ett ansikte utåt för den 

socialistiska kvinnan. Key pläderade för att kvinnor skulle få en möjlighet att arbeta 

under förutsättningen att de först och främst var en moder till sina barn och tog sig, 

som hon uttryckte det, ett naturenligt kvinnoarbete. Ellen Keys åsikter kom att gå 

under namnet samhällsmodern.3 Key var däremot kritisk till att borgerliga kvinnor tog 

sig ett arbete för att vara med i kvinnokampen, då hon menade att dessa kvinnor tog 

upp jobb som andra var i verkligt behov av.4 Socialdemokrater i stort var däremot 

positiva till att kvinnor fick möjligheten att arbeta då de var övertygade om att det 

skulle stärka kvinnors sociala rättigheter.5 Någon tanke om att utveckla specifika 

kvinnofrågor ansågs inte nödvändigt från varken socialdemokrater eller högerpolitiker 

då det hade krävt en radikalisering av det politiska och kommunalpolitiska 

programmet. Radikaliseringen skulle ha inneburit att kvinnor fick en betydligt större 

och mer framträdande roll i politiska frågor.6 Under 1900-talet pågick även en annan 

debatt, nämligen om det skulle införas ett alkoholförbud eller ej. IOGT (Före detta 

Independent Order of Good Templars numera International Organisation of Good 

                                                        
1 Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm: Carlsson 
Bokförlag, 1992, s. 168. 

2 Möller, Tommy, Svensk politisk historia, Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 77. 
3 Sjövall Björn förord i Key Ellen, Missbrukad kvinnokraft – kvinnopsykologi, Stockholm: Logos, 1981 
(1896), s.XX. 
4 Ibid, s. 85. 
5 Hirdman, Yvonne, Folkhemstanken och kvinnorna, Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan, 1993, 
s. 8. 
6 Möller, Tommy, 2007, s.76. 
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Templars) var under 1900-talets närmaste decennier den största massorganisationen. 

Nykterhetsorganisationen hade en tydlig vänsterpolitisk profil som vid den här tiden 

innefattade både socialister och liberaler. Då IOGT var en rörelse som strävade efter att 

gynna ideologiska föreställningar främst inom arbetarklassen och den lägre 

medelklassen resulterade det i att majoriteten av medlemmarna kom just från dessa 

samhällsklasser.7 Organisationen stod bakom sina medlemmar genom att lyfta politiska 

frågor riktade mot högern.8 

Under 1950-talet kom landsbygden att ha en avgörande roll för den ekonomiska 

tillväxten då fler människor bodde där än inne i städerna. Samtidigt rådde det en brist 

på kvinnor på landsbygden då allt fler valde att fly från ödet som piga och flyttade in 

till städer för att ta andra arbeten. Uppskattningsvis fanns 25 procent av arbetskraften 

inom jordbruket, 43 procent inom industri/hantverk, 23 procent inom handel och drygt 

10 procent arbetade i yrken, som räknades till den offentliga sektorn. I och med att en 

välfärdsstat började blomstra kom en tillgång som fri läkarvård, mödrapenning och 

barnbidrag. Kvinnor ansågs överflödiga på arbetsmarknaden och fick istället en given 

roll som hemmafru medan männen fick uppgiften att försörja familjen. 9 I början av 

1950-talet var det endast 15 procent av alla gifta kvinnor som arbetade.10 Man gick 

alltså från 1920-talets viktiga förutsättning att kvinnan skulle få möjlighet att jobba och 

förändrade det till att de skulle sköta hemmet istället. Samtidigt började politiken att 

ändra form, istället för att fokusera på klassfrågor och arbete ville politiker lägga fokus 

på vad det moderna Sverige skulle erbjuda sitt folk. Exempelvis ville de borgerliga 

partierna fokusera på att få folket att vara mindre beroende av staten.11 

På 1980-talet präglades jämställdhetsdebatten kring diskussioner om makt och det 

ekonomiska tillståndet i Sverige. Den största anledningen till detta var att det hade 

börjat utvecklas så kallade kvinnoyrken, det vill säga yrken som oftast låg inom den 

offentliga sektorn som städerska, sjuksköterska, köksbiträden, barnsköterskor. Av de 

30 vanligaste yrkena i Sverige var 18 av dem mansdominerade med 85 procent. I de 

                                                        
7 Edquist, Samuel, Nyktra svenskar – Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879–1918, 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2001, s. 13. 

8 Edquist, Samuel, 2001, s. 88. 
9 Hirdman, Yvonne, 1992, s.199f. 
10 Göransson, Anita, Maktens kön, Falun: Nya Doxa, 2007, s. 92. 

11  Möller, Tommy, 2007, s. 148f. 
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utnämnda kvinnoyrkena var kvinnor en majoritet med 93 procent. Att arbeten som togs 

upp av män var betydligt fler och bättre avlönade resulterade även i en inkomstskillnad 

mellan könen. Medelinkomsten låg hos kvinnor i åldern 20 till 64 år på 72 500 kronor 

per år. Hos män i samma åldersgrupp låg den på 92 000 kronor per år. Bristen på 

kvinnliga ombud i kommittéer och i stora organisationer startade en ny form av debatt 

där man ansåg att kvinnan var det bortglömda könet. Kvinnor fick sin egen spelplan 

inom det kulturella kapitalet som är betydligt mindre än mäns spelplan. Män fick även 

ta del av en betydligt större och bättre spelplan som dessutom uppmärksammades då 

det var männen som ägde majoriteten av det kulturella kapitalet.12 

3. TEORETISK RAM/TIDIGARE FORSKNING 

Hirdmans genusteori beskriver kön som något biologiskt människor föds med och 

genus som en utomstående faktor som bildas och formas i det sociala livet. Man kan 

uttrycka det som att genus står för allt det ickekroppsliga och efter en strävan att förstå 

hur tankar/föreställningar/vanor påverkar oss. Det är även genus som sätter in oss i 

stereotypa föreställningar.13 Hirdman har i sin genusteori utvecklat tre formler som 

spelar på temat Hon. Den första är att kvinnor agerar som kontext till man, nämligen 

icke man och är därför icke mänsklig. Denna formel har fått namnet A – icke A och är 

även grundformeln. För att beskriva denna formel kan man gå tillbaka till antiken och 

se i funderingarna kring människans förhållande till gudarna, till naturen och till djuren 

där Hon är den icke närvarande. Tänkandet i detta präglades av vad som skiljde 

människan från det djuriska, där kvinnor är formlösa medan männen har en tydlig 

form. Den andra formeln är att kvinnor skapades av mannens revben och var den 

mindre fulländade skapelsen, i bibeln fick hon namnet maninna. Den formeln kallas A 

– a, det vill säga mannen och den lilla mannen (maninnan). Det lilla a är en 

ofullgången man där det fattas något, berättade Aristoteles och den föreställningen 

ekade in i medeltiden. Det ofullgångna utmärkte sig genom mindre 

förstånd/kontroll/själ och mer av det kroppsliga och köttsliga. Kvinnan var därför mer 

vildsint och mer sexuellt intresserad och ständigt otillfredsställd. 14  Slutligen den sista 

formeln, A – B, som skiljer kvinnor från män då kvinnor är annorlunda och 

                                                        
12 Hirdman, Yvonne, 1992, s. 223ff. 
13 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga form. 2:5 [rev.] uppl., Egypten: Liber Ab, 
2010, s., 13f. 

14 Hirdman, Yvonne, 2010, s., 26ff. 
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frånskiljande. Kvinnor och män är inte samma sort med olika variationer utan helt 

olika arter. Filosofen Jean Jacques Rousseau är den person som oftast har fått ge sin 

röst åt denna formel. Han menade att kvinnor och män ska artskiljas då det medför att 

män och kvinnor inte kan jämföras med varandra, då kvinnor är ojämförbara med 

männen. Även Charles Darwin hade tankar kring könen i sin evolutionsteori från 1871 

som främst växte fram ur fortplantningen. Darwin menar att när kampen att få sprida 

sin säd, uppstod även en kamp mellan männen där de starkaste fick fortplanta sig. I och 

med detta utvecklade männen, som kom att prägla mänsklighetens utvecklingshistoria, 

under en lång tid förmågor som att jaga, slåss och utveckla redskap och vapen. Under 

denna utvecklingsperiod växte även kvinnors uppgift fram, att föda och uppföda och 

att behaga för att bli vald till att uppfylla sin uppgift. Det innebar i sin tur att 

utvecklingen har fokuserat på kvinnors kroppar och därför har kvinnor inte utvecklat 

samma inre egenskaper som män.15  

Tidigare forskning som är värd att nämna är Birgitta Ney och Kristina Lundgrens bok 

Tidningskvinnor 1690 – 1960 (2000) där de presenterar ett urval av svenska kvinnliga 

journalister som har utmärkt sig inom svensk journalistik under 300 år. Huvudsyftet 

med boken är att ge ett exempel på den journalistik som dessa kvinnor har bedrivit och 

att visa hur kvinnor har funnits med diskussioner kring samhällsfrågor. Forskarna 

påpekar att antalet kvinnliga journalister har varit färre än de manliga men de var 

däremot inte så få och så marginaliserade som forskarna först trodde. Tvärtom har 

kvinnor bidragit till det dagliga redaktionella arbetet och till en utveckling av 

journalistiken såsom mer specificerade typer av journalistik, som det sociala 

reportaget, aktiv journalistik och porträttintervjun. Resultatet av forskningen kan även 

utge ett mönster för faktorer som präglade kvinnors journalistik. Bland annat att 

kvinnor hade oftast sin första yrkeserfarenhet i skolvärlden som lärarinna eller 

skolföreståndare. Att kvinnor anställdes berodde främst på att de var språkkunniga. 

Flera av kvinnorna som nämns i boken hade även en akademisk examen när de började 

arbeta som reporter. Just tack vare kvinnors språkkunnighet och sociala tillhörighet 

fick de ofta uppgiften att intervjua utländska celebriteter. Forskarna till boken tar även 

frågan hur det kommer sig att dessa överklasskvinnor valde ett så starkt socialt 

engagemang och att de hade som mål att upplysa Sverige.  

                                                        

15 Hirdman, Yvonne, 2010, s., 36f. 
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Ann-Katrin Hatje skrev uppsatsen Från översättarinnor till ”pennskaft” – kvinnliga 

pionjärer i pressen till boken Källor till den svenska historien (1993) där hon berättar 

om hur kvinnor fick möjligheten att jobba som journalist och även som chef på 

tidningsredaktioner. Hatje beskriver även hur kvinnoämnen tillkom och hur de 

påverkade i vissa fall de kvinnliga journalisterna från att få en möjlighet att jobba som 

allmänreporter. Hatje tar även upp att professor John Landquist (man till Elin Wägner) 

ansåg att de kvinnliga journalisterna inte var feminister och rösträttskämpar utan 

journalister som drömde om att bli författare. Hatje menar att detta inte stämmer utan 

att kvinnliga journalister var visst journalister och att det var även deras engagemang 

som resulterade till ett ökat kvinnoinflytande i samhället.  

Forskaren Kerstin Engström undersökte i sin avhandling hur kön framställs inom 

journalistik med hjälp av kvalitativ och kvantitativ textanalys. Utgångspunkten i 

hennes forskning var att belysa föreställningar om kön och genus i forskningsrelaterad 

journalistik. Huvudfrågan i hennes arbete är vilka vetenskapliga förklaringar och 

teorier som får framträda starkast respektive svagast inom journalistiken och hur det 

påverkar den forskningsrelaterade journalistiken. Kerstin Engström kan i sin studie se 

ett samspel mellan forskningstraditioner och genrekonventioner i produktionen av 

köndiskurser. Studien visar också att medielogiken och institutionella 

genrekonventioner bidrar till en reproduktion av vetenskap och forskning inom olika 

världar och kulturer. Det bidrar i sin tur till att studier och människor är funna i olika 

medieområden och har olika kunskap och föreställningar kring kön. 

Annan forskning som är likasinnad med min är Jan Ekecrantzs och Tom Olssons bok 

Det redigerade samhället – om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 

informerade förnuftets historia (1998).  Boken är en sammanfattning av textanalyser 

gjorda på utvalda svenska tidningars texter. Boken har som mål att belysa en 

utveckling av mediernas strävan efter en högre statsmakt från början av 1900-talet och 

framåt och om tidningarna följer vissa mönster. Det min forskning har som likheter 

med Ekecrantz och Olssons är ett insamlande utav tidningstexter som sedan undersöks 

genom kvalitativ textanalys.  
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4. METOD OCH MATERIAL  

Peter Esaiasson med fler beskriver forskning som något empiriskt i den betydelsen att 

man som forskare utför en undersökning objektivt och att man inte ska förvänta sig ett 

visst resultat.16 Uppsatsen utgår dock från hypotesen att det finns en utveckling för hur 

kvinnor har framställts i landsortspress.  

Undersökning baseras på en kvalitativ textanalys, ett tillvägagångssätt där det 

väsentligaste innehållet i texter tas undersöks genom en noggrann djupläsning av 

texters delar, helhet och den kontext vari den ingår.17 För att det ska vara möjligt att 

utföra en sådan här undersökning på ett så sakligt och objektivt sätt som möjligt måste 

sociala faktorer från den aktuella tiden man valt respekteras. Man måste även ha sin 

egen förförståelse och kunskap i åtanke då man utför undersökningen.18 För att utföra 

undersökningen utifrån detta har ett urval av journalistforskaren Britt Hulténs 

omfattande frågor för en systematisk textanalys valts att tillämpas.19 Dessa frågor har 

valts ut: 

I vilken genre är texten skriven? 

Britt Hultén menar att detta är en viktig inledningsfråga eftersom den styr hela 

texttolkningen. Exempelvis innehåller ett reportage miljöbeskrivning då reportern har 

varit på plats och är ofta mer detaljerad medan en notis ofta saknar detta och fokuserar 

på det väsentliga. 

Vilket syfte har texten? 

En text kan både ha ett dolt och ett öppet syfte och i vissa fall kan dessa två syften 

skilja sig från varandra. Ibland kan det dolda syftet vara till större hjälp för 

textanalysen. Detta är en viktig fråga att kunna besvara då den kan hjälpa en att 

upptäcka just det dolda syftet med texten. 

Vad handlar texten om? 

Den här frågan ska fungera som en beskrivning av vad textens grundhandling är. 

                                                        
16 Esaiasson, Peter, m.fl. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad [rev.] 
uppl.Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2010, s. 35. 

17 Ibid, s. 237. 
18 Hultén, Britt, Journalistikanalys – en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 7. 

19 Hultén, Britt, 2000, s. 96ff. 
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Frågan kan underlätta för tolkaren om texten inte följer en röd tråd. Frågan är också till 

stor hjälp om man ska jämföra flera texter, vilket är aktuellt i den här uppsatsen. 

Hur ser människorna i texten ut? 

Detta är en avgörande fråga för min undersökning då den innefattar att ta reda på vilka 

människorna i texten är. I vilken egenskap beskrivs de? Vilka benämningar knyts de 

till? Talade de i direkt eller indirekt form? Vad får de säga? På vilket sätt får de 

komma till tals? Finns det följdfrågor och hur ser de ut? Vilka saknas? Finns det 

beskrivningar av yttre/inre egenskaper och i så fall hur ser dessa ut? Vad gör 

människorna i texten? Finns det huvudroller/biroller i texten? Hur ser relationen 

mellan journalisten och de som framträder i texten ut? 

Dessa frågor kommer att fungera som tydliga riktlinjer för min textanalys.  

I Det redigerade samhället – om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 

informerade förnuftets historia väljer forskarna ut hur de ska genomföra sin 

undersökning genom att bestämma en viss tidsperiod under de år de har valt.20 Den här 

metoden har anammats genom att perioden 1 till 8 september för varje år under de 

decennier kommer undersökas, det vill säga år 1920, 1921, 1922 etcetera fram till 1930 

och 1950 fram till 1960, 1980 fram till 1990. Perioden 1 till 8 september valdes 

eftersom det är den månaden då det sker kommunval och riksdagsval var fjärde år. 

Totalt undersöktes 241 texter. Vad som var problematiskt vid genomgången av 

tidningarna var att bestämma vad som var av värde att ta med och inte ta med. Ett 

beslut togs att notiser fick väljas bort då de i längden inte skulle tillföra särskilt mycket 

till undersökningen.  

Valda tidningar för undersökningen är Västerbottens Folkblad, en socialdemokratisk 

tidning som grundades 1917 och har Umeå som utgivningsort, med en 

nyhetsbevakning som täcker hela Västerbotten. Tidningen stöddes i början av 1920-

talet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (i dag Vänsterpartiet), vilket gjorde att 

tidningen fick öknamnet Bolsjevikbladet av bland annat sin konkurrent Västerbottens-

Kuriren.21 1927 hade Västerbottens Folkblad en upplaga på 6 500 exemplar och kom 

                                                        
20 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, 2010, s. 17. 
21Umeås historia, 2011-04-28, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/umeashistoria/19002001.4.b
bd1b101a585d704800065898.html 
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ut sex dagar i veckan. Tidningen växte sedan till att ha en upplaga på 15 200 år 1955.22 

1989 hade tidningen en upplaga på 24 205 upplagor per dag.23 

Den andra tidningen är Norrbottens-Kuriren, en obunden moderattidning som 

grundades 1861 och har Luleå som utgivningsort och täcker hela Norrbotten.24 

Norrbottens-Kuriren gick 1920 till att bli en moderat tidning från att ha varit national 

liberal. Tidningen hade 1925 en upplaga på 10 300 exemplar och växte till 20 300 

exemplar år 1955. 1989 hade tidningen en upplaga på 33 176 exemplar per dag.25 

Norrbottens-Kuriren uppmärksammades stort under 1940-talet då en journalist från 

tidningen tillsammans med Luleås polischef och allmänna åklagare utförde ett 

bombattentat mot den kommunistiska tidningen Norrskensflamman. Motivet till dådet 

var att de högerradikala gärningsmännen hade en tydlig rädsla för kommunismen och 

fruktade att den skulle spridas.26 

4.1 AVGRÄNSNINGAR  

Det är endast journalistiska texter i respektive tidning som kommer att analyseras. 

Texter som reklam och debattartiklar skrivna av politiska partier har valts bort. Texter 

från nyhetsbyråer kommer inte heller att behandlas i undersökningen. Utrikesnyheter 

kommer inte att behandlas då det här arbetet går ut på att undersöka norrländska 

lokaltidningars textinnehåll och deras bild av kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Tollin, Sven, Svensk dagspress 1900-1967, Stockholm: TU:s Förlag AB, 1967, s. 124.  
23 Norrbottens-Kuriren, 1 september, 1989. 
24 Om Norrbottens-Kuriren, 2011-04-28, http://www.kuriren.nu/kontakt/ 
25 Norrbottens-Kuriren, 1 september, 1989. 
 
26 Boëthius, Maria-Pia, Heder och Samvete, Stockholm: Ordfront, 1999, s. 45. 
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5. RESULTAT OCH SAMMANSTÄLLNING 

Kapitlet är upplagt efter tidslinje där 1920-talet får ta plats först och etablera en grund 

för undersökningens resultat och sammanställning. Därefter kommer presentationen av 

1950-talet och hur utvecklingarna ser ut där jämfört med hur de såg ut 30 år tidigare. 

Efter det byggs kapitlet upp med 1980-talet som bygger vidare på utvecklingens 

förändringar och utvecklingar. 

5.1 1920-talet  

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte nya tidningar fram som kom 

att ha en partipolitisk profil. De nya socialdemokratiska tidningarna, såsom 

Västerbottens Folkblad, var helt och hållet knuten till partiet och ett naturligt resultat 

av detta var att tidningarnas innehåll skulle spegla partiorganisationen. En avspegling 

av partiorganisationen började även bli vanlig inom de nya borgerliga tidningarna som 

ofta fick bidrag utav sina läsare. Det gjorde att tidningarna fick ett stort kapital vilket 

resulterade i att de växte sig starka.27  

1919 sker ett viktigt framsteg för kvinnors sociala rättigheter och för landets politik då 

riksdagen beslutar att kvinnor ska få rätten att rösta i kommunala val och i 

riksdagsval.28 Det här kom att påverka tidningarnas innehåll och en del av innehållet 

börjar rikta sig till kvinnor. Vanligt innehåll i Västerbottens Folkblad och Norrbottens-

Kuriren blev debatter som handlade om kvinnor var lösningen/hotet för att kunna få 

igenom ett alkoholförbud och om de skulle kunna hjälpa till att förbättra ekonomin. 

Debatter som dessa startade redan i samband med kommunalvalet år 1920. En artikel i 

Västerbottens Folkblad den 1 september 1920 handlade om att kvinnor bjöds in till 

riksdagsval i en kritisk period med depression hängande över sig men också om att 

kvinnor kommer ha en avgörande roll i kampen mot alkohol. Skribenten pläderar för 

att kvinnor ska rösta på det socialdemokratiska arbetarepartiet då det är ett parti som 

tycker att det är en självklarhet att kvinnor ska få vara med i diskussionen om en 

alkohollagstiftning. Skribenten menar att de borgerliga är suputer som anser att 

kvinnor inte kan rösta om något som gäller alkohol då det är något kvinnor inte förstår 

                                                        
27 Hadenius, Stig m.fl., Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern [rev.] uppl., Falun: 
Ekerlids Förlag, 2008, s. 63f. 

28 Möller, Tommy, 2007, s. 76. 
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sig på.29 I en annan artikel i Västerbottens Folkblad drygt ett år senare och fem dagar 

före riksdagsvalet, uppmuntrar en kvinnlig skribent andra kvinnor till att stödja 

socialismen genom att rösta på socialdemokratiskt arbetareparti. Skribenten menar att 

socialismen är för ett alkoholförbud, vilket kommer se till att kvinnors hem inte blir 

förstörda på grund av en alkoholiserad make. Kvinnor måste göra sin medborgerliga 

plikt genom att rösta och rösta smart för att kunna ha ett fortsatt tryggt hem att sköta 

och vistas i.30 En annan kvinnlig skribent i Västerbottens Folkblad uppmuntrar 

socialismens kvinnor till att rösta eftersom det är ett privilegium som de borgerliga 

kvinnorna kommer ta till vara på och just därför måste socialismens kvinnor göra det 

samma.31  

Till skillnad från Västerbottens Folkblad har Norrbottens-Kuriren få artiklar under 

kommunvalet 1920 och riksdagsvalet 1921 som handlar om kvinnor som 

förstagångsväljare och för fram direktioner för hur kvinnor ska rösta. Dock har en man 

vid namn Carl Boberg skrivit en artikel gällande detta den 3 september år 1921. Han 

menar att kvinnor inte ska engagera sig i politiken då det är en rå och brutal värld utan 

istället fokusera på en högre uppgift (föda och uppfostra barn) och stanna i hemmet. 

Dock måste skribenten upplysa de borgerliga kvinnorna om att de inte ska låta sig luras 

till att ”rösta hemskt” genom att rösta på socialdemokratiskt arbetareparti bara för att 

det är ett parti som är för ett alkoholförbud. Skribenten anser att kvinnor lätt kan få för 

sig att ett alkoholförbud ska göra hemmamiljön bättre då det skulle innebära att deras 

makar höll sig nyktra vilket i sin tur kan locka kvinnor till att rösta fel. Däremot tror 

skribenten inte att kvinnor verkligen kommer att rösta på socialdemokratiskt 

arbetareparti eftersom kvinnor har en tendens att vara mer konservativa än män och 

därför kommer de att rösta borgerligt.32 Som tidigare nämnts var många socialister och 

liberaler medlemmar av IOGT vilket är en nykterhetsorganisation som förespråkade ett 

alkoholförbud och som kritiserade högern. Ett naturligt resultat av detta blev att 

vänstern kämpade för att alkoholförbud medan högern var emot det. Den 27 augusti 
                                                        
29 ”Det finnes underliga djur i vår herres hage”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 1 september, 
1920. 

30 ”Sveriges kvinnor äro nu med ansvariga inför landets öde”, Västerbottens Folkblad, Emilie Rathou, 6 
september, 1921. 

31 ”En politisk debut”, Västerbottens Folkblad, Marie Johansson, 3 september, 1921. 

32 ”Kvinnorna och valet”, Norrbottens-Kuriren, Carl Boberg, 3 september, 1921. 
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1922 röstade Sveriges män och kvinnor vid en folkomröstning om ett alkoholförbud.33 

Förslaget förlorade med 49.01 procent mot 50.99 procent. Det gick inte heller att se 

någon skillnad mellan hur kvinnor och män röstat då andelen som röstade nej var 59 

procent hos båda könen.34 

Många artiklar i tidningarna som riktade sig till kvinnor handlar om att uppmana dem 

till att göra sin medborgerliga plikt genom att rösta. De kvinnor som inte kan lämna 

hemmet ska be sin make att rösta för dem. Detta var något som kom i samband med 

valet år 1921 just med syftet att gifta kvinnor som har svårt att lämna hemmet ska 

skicka sin man istället.35 Åtta år efter att det första riksdagsvalet där kvinnor har fått 

rösta har ägt rum så är frågan kring huruvida kvinnor hör hemma i politiken eller inte 

fortfarande aktuell. I Norrbottens-Kuriren har en okänd skribent skrivit att det har 

hållits politiska föredrag för Sveriges kvinnor inför det kommande 

riksdagsmannavalet. Skribenten ifrågasätter dock att politiska kvinnor ska ha en 

jämbördig ställning med mannen och ställer även frågan om kvinnors rösträtt 

möjligtvis är olämplig men nyttig i vissa fall. Det huvudsakliga budskapet med artikeln 

är att egentligen ska kvinnor inte syssla med politik då det är något som är ”inte roligt” 

utan istället vara hemma med barnen. Däremot ska man bjuda in kvinnor till att göra en 

insats i politiken men ”bara när det behövs”, det vill säga när man befinner sig i en 

politisk kris och behöver kvinnors röst för att få ett större stöd.36 Journalistiken på 

1920-talet ger en tydlig bild av den ”naturliga ordningen” där kvinnor vistas i hemmet 

där hon föder och sköter barn medan männen får ägna sig åt annat, i detta fall politik. 

Och om kvinnor fyller sin givna uppgift kommer hon att tas om hand av sin make.37 

Vad som är tydligt hos både Västerbottens Folkblad och Norrbottens-Kuriren vid den 

här tiden är att det är två politiskt aktiva och stödjande tidningar. Majoriteten av 

innehållet i tidningarna, främst i de längre texterna, har en politisk anknytning. Medan 

Norrbottens-Kuriren uppmanar sina läsare att ”frukta socialiseringen” och göra sin 

plikt genom att rösta borgerligt, uppmanar Västerbottens Folkblad sina läsare till att 

                                                        
33 IOGT-NTO:s historia, 2011-05-15, http://www.iogt.se/Om-IOGT-NTO/IOGT-NTOs-historia/. 
34 Sveriges första folkomröstning (bilaga för slutresultat av folkomröstningen), 2011-05-15, 
http://www.folkirorelse.se/pages.asp?PageID=46. 
35 ”Kvinnor och män gå därvid för första gången till ett rent politiskt val”, Norrbottens-Kuriren, skribent 
okänd, 6 september, 1921. 

36 ”Sveriges kvinnor måste göra sin plikt”, skribent okänd, 8 september, 1928. 
37 Hirdman, Yvonne, 2010, s. 80. 
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enas och säga ifrån. Något som däremot skiljer tidningarna åt i sina uppmaningar är att 

Västerbottens Folkblad tilltalar kvinnor som kamrater och bjuder in dem till den enade 

kampen och till sitt ”broderskap”. Tidningen har också en specifik del i varje nummer 

med namnet ”kvinnogörelsen”, där man tar upp väsentliga frågor kring kvinnor och 

gör ett försök att få fler att sympatisera med socialismen. Sidor som riktar sig endast 

till kvinnor förekommer inte i Norrbottens-Kuriren.  

Under 1920-talet skiljde sig Västerbottens Folkblad och Norrbottens-Kuriren från 

storstadstidningar. Tidningar som Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen och Svenska 

Dagbladet hade en betydligt mer öppen syn för kvinnor som medarbetare under 1920-

talet. Tidningarna hade ett antal kvinnliga journalister som fick ärofyllda uppgifter 

såsom att skriva samhällsreportage och även skriva artiklar gällande politiska frågor. 

Storstadstidningarna hade även kvinnliga utrikeskorrespondenter som rapporterade 

regelbundet till tidningarna. Det var som utrikeskorrespondenter kvinnliga journalister 

fick den ledande rollen då deras språkkunskaper var betydligt högre än männens.38 Att 

kvinnor fick en chans till att skriva kan man inte se några tendenser på i Västerbottens 

Folkblad och Norrbottens-Kuriren då det finns ingenting som tyder på att någon 

kvinna var med och påverkade tidningarnas innehåll. Utan i Västerbottens Folkblad 

och Norrbottens-Kuriren var kvinnor det kön som skulle stå i skuggan medan männen 

stod i ljuset. 

De texter där kvinnor främst nämns är i familjetragedier, såsom att en ”själsjuk” 

kvinna tar livet av sitt barn och försökte sedan att ta sitt eget liv.39 Eller att frun blir 

skjuten av sin förtvivlade man. 40 Kvinnorna i familjetragedierna har sällan en 

huvudroll i texten utan det som betonas i dessa texter är hennes man och kringliggande 

faktorer, såsom mannens yrke, var de bor och hur många barn de har. Kvinnor 

benämns sällan vid namn, möjligtvis efternamn, utan främst som ”fru”.  

Tidningarna hade på 1920-talet inte någon specifik sportdel men de rapporterades om 

händelser inom ämnet. Kvinnor är i princip helt exkluderade från sporttexterna. Dock 

                                                        
38 Lundgren, Kristina & Ney, Birgitta, Tidningskvinnor 1690 – 1960, Lund, Studentlitteratur, 2000, s. 

122ff.  
39 ”Blodigt drama i Lycksele”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, VF, 4 september, 1926. 

40 ”Ruskigt familjedrama i Stockholm”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 5 september, 1922. 
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gör båda tidningarna en uppseendeväckande handling när de rapporterar om 

damolympiaden som ägde rum 1926.  I Västerbottens Folkblad har tidningen ett 

reportage på två sidor den 2 september där skribenten beskriver hur kvinnorna har 

tävlat duktigt och framgångsrikt medan deras män har suttit på läktaren och huttrat i 

kylan.41 Tävlingarna nämns även i Norrbottens-Kuriren med en stor bild och bildtext 

där tidningen berättar att det skett en damolympiad i Stockholm och att deltagarna står 

utanför centralstationen på bilden.42 

Två artiklar i Västerbottens Folkblad den 3 och 7 september 1920 sticker ut från det 

annars så vanliga textinnehållet gällande kvinnor. Skribenten till den första artikeln 

skriver om hur unga män går på dans och roar sig kravlöst med varandra och i 

sällskapet av unga töser. Töserna som får möjlighet att umgås med de unga männen 

ska skatta sig lyckliga. Texten skulle lätt kunna tolkas som en fräck förolämpning mot 

kvinnor om det inte hade varit för att den abrupt ändrar sin innebörd till att kritisera 

kvinnors angivna roller genom att påpeka att dessa är förtryckande och 

gammelmodiga. Skribenten påpekar även att unga män har i jämförelse med sitt 

motsatta kön betydligt bättre möjligheter för att leva självständigt i framtiden.43 Dock 

så är det männen som har huvudrollen i den här texten även om den är menad att 

handla om en kamp för kvinnors rättigheter. I den andra artikeln talar skribenten 

”Homolutus kusin” om unga män och kvinnors funderingar kring deras framtid. 

Skribenten menar att kvinnors framtid är bestämd medan männens är ljus och full av 

möjligheter. Den här artikeln skiljer sig från den första då den ger både kvinnor och 

män huvudrollen och samma villkor. Dock påpekar skribenten att han är en man som 

”står närmre männen eftersom han själv är man och kan relatera till dem”.44 

Norrbottens-Kuriren har den 1 september 1922 en artikel angående vad män önskar för 

egenskaper hos deras blivande makar. Män önskar sig blyghet, uppriktighet, 

naturlighet och godhet. En man som har fått frågan om bästa egenskaper menar dock 

att det är inte lönt att bedöma nutidens kvinnor då de inte har någon godhet. Skribenten 

avslutar med att påpeka att det är konstigt att unga män inte önskar skönhet hos sin 
                                                        
41 ”Damtävlingarna i Stockholm”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 2 september, 1926. 

42 ”Damolympiaden i Stockholm”, Norrbottens-Kuriren, 4 september, 1926. 
43 ”I bläckhornets skugga”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 3 september, 1920. 

44 ”I bläckhornets skugga”, Västerbottens Folkblad, Homolutus kusin, 7 september, 1920. 
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blivande fru. Även här skiljer sig tidningarna åt då Västerbottens Folkblad inte har 

texter gällande kvinnors yttre attribut. 

Det är en klar avskiljning mellan män och kvinnor under 1920-talet, då män får skriva 

texterna i tidningarna och de har huvudrollen i artiklarna medan kvinnor sällan nämns 

och när de gör det som nämns det i debatter som leds av män. Det är även män som 

säger sitt om kvinnor och ger dem instruktioner. Männen är med andra ord normen och 

kvinnan icke normen som får stå i bakgrunden och bli styrd av männen. Hirdmans 

melodier på temat Hon handlar just om detta, att kvinnor är det svagare icke 

fullkomliga könet som är beroende av männen, det vill säga, de som har makten.45  

5.2 1950-talet 

Under 1950-talet växer sig ekonomin starkare och behovet av kvinnor inom 

exportindustrin blir allt vanligare. Antalet registrerade arbetande kvinnor har aldrig 

varit så stort tidigare. Även antalet gifta kvinnor som arbetar växer. Den socialistiska 

tanken om ”även kvinnor” startar en diskussion kring om kvinnor ska få samma 

förutsättningar som män inom arbetslivet.46 Man kan även börja se en utveckling för 

att kvinnor börjar få mer plats och utrymme i Västerbottens Folkblad och Norrbottens-

Kuriren till skillnad från den nästintill obefintliga plats de fick under 1920-talet. 

Det politiska fortsätter att sätta sin prägel på tidningarnas innehåll, Norrbottens-

Kuriren kritiserar socialiseringen och Västerbottens Folkblad uppmanar sina läsare till 

att stödja arbetarepartiet. Till skillnad från på 1920-talet, där man talade främst om att 

hålla kvinnorna långt borta från politiken så låter man dem nu komma till tals i artiklar, 

reportage och genom debatter. Norrbottens-Kuriren lyfter fram hur mycket deras 

högerkvinnor betyder för dem genom att flitigt använda dem i sin propaganda mot 

socialiseringen. Bland annat kritiserar Norrbottens-Kuriren arbetarepartiets kvinnor i 

en artikel den 1 september år 1952 då de ”vägrade” att ställa upp på en radiodebatt mot 

högerkvinnorna. Skribenten citerar också högerkvinnorna som är helt och hållet emot 

den skattehöjning som arbetarepartiet är för och menar att de inte vill att Sverige ska 

vara en förmyndarstat. Utan högern vill tro på människorna själva och inte på 

byråkraterna. Norrbottens-Kuriren kritiserar arbetarekvinnorna och menar att de 

                                                        
45 Hirdman, Yvonne, 2010, s. 26ff. 
46 Hirdman, Yvonne, 2010, s. 158f. 
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kommer med undanflykter och nästintill ljuger i sin propaganda.47 Tidningen gör även 

reportage om att kvinnor fördjupar sig alltmer i politiken och i aktuella samhällsfrågor 

och rapporterar om vad högerns kvinnoförbund diskuterat om på deras möten. En fråga 

som tidningen skriver om är att högerkvinnorna oroar sig för ökningen av sjukskrivna 

och specifikt sjukskrivna kvinnor då de har lättare att bli sjuka av sitt arbete.48 I dessa 

texter är det ovanligt med direkta citat från kvinnor utan det förekommer främst i 

artiklar om en specifik politiskt medlem. Västerbottens Folkblad har en sådan artikel 

när tidningen har träffat Astrid Lindekvist, en av socialdemokratiskt arbetarepartis 

aktiva kvinnor på busstationen i Skellefteå för en snabb intervju. Hon får komma till 

tals och har huvudrollen i intervjun. Texten handlar helt och hållet om henne och det 

arbete hon gör för sitt parti och hennes uppmuntran för läsarna att rösta på 

arbetarepartiet. Det går att utläsa en klar beundran från reporterns håll i texten.49 

De politiskt präglade texterna har dock tonats ner betydligt från 1920-talet och fokuset 

på kvinnor har slutat att domineras av direktioner om vilket parti kvinnor ska rösta på. 

Tidningarna har istället gått över till att lyfta fram typiska kvinnoämnen, som man 

förväntar sig att kvinnor vill läsa om såsom skönhet, mode, matlagning etcetera. Bland 

annat har mode tillkommit som ett kontinuerligt ämne i båda tidningarna och de har 

varsin kvinnosida där man skriver om mode och pyssel och har krönikor skrivna av 

kvinnliga läsare. I Norrbottens-Kuriren har dessa krönikor fått namnet ”kvinnor har 

ordet” och förekommer i tidningens del ”söndagsläsning”, som kommer ut tillsammans 

med lördagstidningen. Västerbottens Folkblad har ”Märthas söndagsmat”, där en 

kvinna delar med sig utav sina recept. Tidningarna börjar även uppmärksamma 

kvinnor som tagit en yrkesexamen. I Västerbottens Folkblad den 4 september 1951 

hyllar man fem hemvårdarinnor som har tagit sin examen efter en femton månaders 

lång utbildning inom skola och sjukhus. Skribenten påpekar att dessa nyexaminerade 

hemvårdarinnor är väl värda respekt och att det inte kommer att bli ”någon konst för 

dessa flickor att få jobb”. Skribenten är inte heller sen med att påpeka att för de som är 

intresserade av att bli hemvårdarinnor är viktiga förutsättningar ett gott huvud, gott 

                                                        
47 ”Kvinnodebatten i radio”, Norrbottens-Kuriren, skribent okänd, 1 september, 1953.  

48 ”Samhällsdebatten kvar i högerns kvinnokretsar”, Norrbottens-Kuriren, skribent okänd, 1 september, 
1953. 

49 ”I förbifarten”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 4 september, 1950. 
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hjärta och god hälsa.50 Under 1950-talet kan man se att en stereotyp bild av kvinnor 

växer sig allt starkare och ger kvinnor tydliga regler för hur de ska uppföra sig, vad de 

ska läsa om, hur de ska tycka och tänka och givetvis hur de ska se ut.51 Det här syntes 

även under 1920-talet men handlade då främst om hur kvinnor skulle tycka i politiska 

frågor. 

Redan under första världskriget ökade efterfrågan på tips och råd kring mathushållning 

i tidningar då tillgången på livsmedel och varor var knappt. Det resulterade i sin tur till 

att intresset för artiklar om mathushållning ökade och tidningar besvarade intresset 

genom att låta sina kvinnliga journalister skriva artiklar gällande detta. Att kvinnor 

skulle skriva om det som kom att kallas kvinnoämnen, det vill säga mat, hushåll, hem, 

barn och mode var givet då det var det kvinnor förstod sig på. Det ledde i sin tur till att 

bli en kvinnofälla för begåvade kvinnliga journalister som, istället för att få möjlighet 

till att skriva om andra ämnen blev de fast i kvinnoämnena.52 Det här blir signifikant 

för 1950-talet då Västerbottens Folkblad och Norrbottens-Kuriren börjar bjuda in 

kvinnor till att synas i tidningarna utifrån kvinnoämnena. Såsom att 600 husmödrar i 

Umeå får hjälp av specerister för att finna ”mannens hjärta genom magen” och får även 

möjlighet att roa sig på husmodersafton.53 Eller att en damskräddare får lära ut 

modenyheter till kvinnliga skräddare. Märkbart är att i den här texten förekommer det 

citat från den kvinnliga damskräddaren som undervisar. Hon menar att kvinnliga 

skräddare tar alldeles för dåligt betalt när de utför ett arbete. Så dåligt att de inte kan 

leva på sitt arbete utan istället måste förlita sig på sin man. Den kvinnliga skräddaren 

uppmanar alla andra kvinnliga skräddare till att våga ta mer betalt och till alla att förstå 

att skräddarsydda kläder faktiskt är dyrare än konfektionskläder.54 

 

                                                        
50 ”Hemvårdarinnan värd respekt för sin hemvårdande insats”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 4 
september, 1951. 
51 Hirdman, Yvonne, 2010, s. 13f. 
52 Hatje, Ann-Katrin, Från översättarinnor till ”pennskaft” – kvinnliga pionjärer i pressen (ingår i 

Källor till den svenska historien), Västervik: Stockholm Riksarkivet, 1993, s. 178. 

53 ”600 husmödrar i Umeå hos stadens specerister”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 3 
september, 1957. 
54 ”Damskräddare lär nyheter i Luleå”, Norrbottens-Kuriren, skribent okänd, 5 september, 1953. 
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Det som dock får sin största genomslagskraft under 1950-talet är att ordet kvinna får en 

ny betydelse. Att lyfta fram kvinnans sexualitet och göra det till en vetenskap blir 

mode.55 Både Västerbottens Folkblad och Norrbottens-Kuriren tar till vara på detta 

och tidningarna börjar ha bilder på blivande kvinnliga filmstjärnor där de unga 

kvinnorna beskrivs som en skönhet/söt/ljuv och att en lysande framtid väntar dem tack 

vare deras utseende. Tidningarna börjar även rapportera från revyföreställningar där 

”sex flickor med sex” uppträder och där reportern beskriver hur männen fluktande tar 

sig en titt under flickornas kjolar.56 Tidningarna börjar också uppmuntra kvinnor till att 

vårda sitt utseende genom att rapportera om de senaste trenderna inom hårfärg och 

vilka utav dessa som passar bäst på norrländska kvinnor som vill liva upp sig själva 

under de kalla vintermånaderna.57 Tidningarna rapporterar även om det senaste modet 

från Paris och vad kvinnor förväntas att bära för kläder. Trots att kvinnor får komma 

till tals i tidningarna utifrån sina egenskaper som sömmerska, politiker eller lärarinna 

så blir ändå normen för hur de framställs utifrån sin kropp och sitt utseende. Man kan 

alltså se att 1950-talet blir ett årtionde där mäns begär ska stillas genom att man 

uppmuntrar kvinnor till att vårda sitt utseende och ta tillfället att visa upp sig. Männen 

ordnar världen efter sina begär och kvinnor får ansvaret för att stilla begären.58  

5.3 1980-talet 

Under 1980-talet blev en ekonomisk kris ett faktum vilket resulterade i att 

arbetslösheten, återigen, växte och inflationen ökade. Det här gjorde i sin tur att stora 

motsättningar skapades mellan höger- och vänsterpartierna i Sverige. Moderaterna 

växte sig starkare och gick hårt fram i sin kritik mot välfärdstaten.59 Det här påverkade 

även den svenska journalistiken till att gå från samhällsanpassning till 

samhällspåverkan. Bevakningen av hårda nyheter såsom politik, ekonomi och 

näringsliv ökar medan de mjukare såsom olyckor brott och sociala frågor minskar.60  

Norrbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad följer i princip samma mall för vad 

kvinnor förväntas att vilja läsa om och vilka texter som de ska få förekomma i som de 
                                                        
55 Hirdman, Yvonne, 1992, s. 203. 

56 ”Sex flickor med sex i klangerevyn”, Västerbottens Folkblad, skribent okänd, 4 september, 1953. 
57 ”Vackra glada färger i Norrlandstösens hår”, Norrbottens-Kuriren, skribent okänd, 6 september, 1958. 

58 Hirdman, Yvonne, 1992, s. 52f. 
59 Möller, Tommy, 2007, s. 215.  
60 Hadenius, Stig, m.fl., 2008, s. 263. 
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gjorde under 1950-talet, det vill säga mode/skönhet/matlagning. Ett ämne som 

fortfarande fyller majoriteten av texter där kvinnor förekommer är om orättvisor, där 

kvinnor får beklaga sig. Oftast handlar texterna om kvinnor som benämns i egenskap 

av mamma och som är upprörda över något gällande barnomsorgen eller om kvinnor 

som är sjuka, vanligtvis på grund av sitt arbete. Man kan se att det är en tydlig skillnad 

mellan antalet kvinnor som speglas i tidningarna som en individ med sjukdom än 

antalet män (som är obefintlig). Detta kan man koppla till att det finns en förutbestämd 

uppfattning om kvinnor som det svagare könet och därmed också det mer sjukliga.61 

Man kan också se att de sjuka kvinnorna som benämns i tidningarnas texter vanligtvis 

har blivit det, enligt texternas utsago, på grund utav deras avsaknad av fysisk styrka. 

Exempelvis som städerskor på ett sjukhus speglas som utbrända individer på grund av 

sin tunga arbetsuppgift. Än en gång blir bilden av kvinnor som svaga individer 

förstärkt.   

Dock börjar man även kunna se att kvinnor får komma fram i andra ämnen. En naturlig 

följd av den ekonomiska krisen blir att Norrbottens-Kuriren och Västerbottens 

Folkblads innehåll cirkulerar främst kring ekonomiska frågor såsom nedskärningar i 

fabriker, arbetslöshet och besparingar. Även kvinnor börjar synas i dessa texter och får 

bli en naturlig del utav detta. Bland annat är en stor och utdragen debatt i båda 

tidningarna diskussionerna om integrerad städning. Städerskor kommer att få göra mer 

i sitt arbete än att bara städa som exempelvis att låsa dörrar och packa upp varor. 

Artiklarna i tidningarna varvas med att de kvinnliga städerskorna och att landstinget får 

säga sitt, ett exempel är när Svenska kommunalarbetareförbundet går in i striden och 

lovar att kämpa mot landstingets besparingar. I den här artikeln beskrivs städerskorna 

som starka och beredda på att kämpa för att inte krävas på mer arbete på samma tid 

som tidigare.62 Den här debatten där just upprörda kvinnliga städerskor står upp mot 

staten är talande för 1980-talet. Det är ett årtionde då Sverige är ett könssegregerat land 

och där antalet kvinnor dominerar inom offentliga arbeten.63 

Ett annat ämne som kvinnor börjar synas i är sport. En märkbar skillnad från tidigare år 

är att Norrbottens-Kuriren har nästintill lika många reportage om kvinnliga 
                                                        
61 Engström Kerstin, Genus & genrer - forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, Umeå 
Universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2008, s. 147. 
62 ”Fackstyrelsen: vi är inte rädda”, Norrbottens-Kuriren, Anders Johansson, 6 september, 1984. 

63 Hirdman, Yvonne, 1992, s. 223. 
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sportutövare som manliga på sina sportsidor där de kvinnliga utövarna hyllas och 

beskrivs som framgångsrika och duktiga sportutövare. Tidningen visar även en positiv 

syn på att kvinnor får en allt större och naturligare roll inom sport.64 I Västerbottens 

Folkblad kan man inte se någon skillnad på antalet kvinnliga sportutövare om man 

jämför med 1950-talet (antalet är med andra ord fortsatt lågt). Däremot skiljer sig 

Västerbottens Folkblad från Norrbottens-Kuriren då Västerbottens Folkblad har börjat 

ägna energi till att uppmärksamma kvinnors sociala rättigheter och kvinnofrågor. 

Bland annat har tidningen den 2 september 1983 en artikelserie om en fotograf som tar 

bilder på lättklädda unga kvinnor. Reportrarna ställer fotografen mot väggen genom att 

ställa raka och obekväma frågor. Det reportrarna strävar efter är att ifrågasätta 

flickfotografens yrke.65 Dee följer även med på en fotografering och intervjuar den 

unga kvinnan som agerar modell. Reportrarna ställer frågor till modellen, som varför 

hon har valt det här yrket och om hon inte önskar sig ett annat jobb och lyfter fram det 

negativa med hennes yrkesval. Det dolda budskapet i den här artikelserien är att 

kvinnor inte ska låta sig luras in i en bransch som denna.66 Västerbottens Folkblad 

skriver även flitigt om kvinnoföreningar som kämpar för jämställdhet och precis som 

på 1920-talet får dessa kvinnor föra fram ett budskap. Den här gången handlar det dock 

om att kvinnor måste lära sig att bli starkare och säga ifrån. Kvinnor måste även bli 

mer medvetna om sina villkor för att det ska vara möjligt att få till ett jämställt 

samhälle.67 

Även om de båda tidningarna har utvecklat sitt porträtterande av kvinnor fortsätter de 

att göra skillnader. Exempelvis har både Norrbottens-Kuriren och Västerbottens 

Folkblad en följetong under varje år från 1980-talet med reportage av jägare (män) 

som står och poserar med sitt gevär och ser farliga ut och benämns som ”jägarnas 

konung”. I de två artiklar där kvinnliga jägare benämns står de och ser söta och 

oskyldiga ut och reportrarna bakom texten menar att det är något helt fantastiskt att 

även kvinnor kan jaga. Ett annat exempel på att tidningarna gör skillnad på män och 

                                                        
64 ”Ä-N-T-L-I-G-E-N – bowlingdamerna får egen serie”, Norrbottens-Kuriren, Stefan Olsson, 1 
september, 1983. 

65 ”Stjärt och bröst är hans jobb”, Västerbottens Folkblad, Mona Lundqvist & Henry Wikström, 3 
september, 1983. 
66 ”Lena utvikningstjej: nog vet jag vad bilderna används till”, Västerbottens Folkblad, Mona Lundqvist 
& Henry Wikström, 3 september, 1983. 
67 ”Systrar-kamrater nu ska det ställas krav”, Västerbottens Folkblad, Marianne Lundström, 1 
september, 1981. 
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kvinnor är att kvinnor får förekomma på bild och män får förekomma i text. Det är 

även fler direkta citat från män, oavsett vad texterna handlar om. Man kan alltså se att 

även om Västerbottens Folkblad vill uppmärksamma viktiga kvinnofrågor och 

Norrbottens-Kuriren bjuder in kvinnor till andra ämnen såsom sport, så finns normer 

ändå kvar. Normer som att kvinnor ska skiljas från männen då de är olika.68 

5.4 SAMMANFATTNING 

På 1920-talet kan man se att kvinnor började förekomma allt mer i tidningarna. 

Däremot var det inte med hjälp av direkta citat, bilder eller något liknande utan främst 

texter som riktade sig till kvinnor och debatter kring hur kvinnor ska tycka och tänka. 

Det skedde i samband med att kvinnor fick sin rösträtt och fungerade främst som 

anvisningar för hur de skulle rösta. Man kunde tydligt se att den ”naturliga ordningen” 

som Hirdman talar om följdes under 1920-talet då en debatt utbröt om huruvida 

kvinnor var lämpliga att ge sig in i politiken, och man fokuserade på kvinnors naturliga 

roll i hemmet som barnaföderska och barnuppfostrare.  Dock så skiljde sig 

Norrbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad från varandra då Norrbottens-

Kuriren ville att kvinnor skulle avgränsas inom det politiska och oftast få stå i skuggan 

medan Västerbottens Folkblad ville ha med kvinnor i alla politiska debatter.  

Under 1950-talet fortsatte tidningarna med den politiska debatten och uppmuntran för 

att få kvinnor att engagera sig på rätt sätt i politiken. Då förståelsen för att kvinnor 

kunde vara med och förändra växte. Tidningarna började även ta till vara på vad de 

trodde att kvinnor skulle vilja läsa om, såsom mode/skönhet/matlagning och det var i 

dessa texter som kvinnor vanligast förekom i.  

Kvinnans sexualitet blev en stor påverkan på tidningarnas innehåll och tidningarna 

började därför uppmärksamma kvinnor på ett nytt sätt och benämna dem utifrån deras 

yttre attribut. Bilden av hur en typisk kvinna skulle se ut, uppföra sig och tänka växte 

sig starkare.  

Under 1980-talet fortsätter trenden med att ge kvinnor det tidningarna förväntade att de 

ska vilja läsa om. Kvinnor började även bli en naturlig del i texter som handlar om 

ekonomiska frågor, dock oftast genom att de får förekomma på bild medan männen får 

förekomma i text. I Norrbottens-Kuriren har även kvinnor blivit en naturlig del av 

                                                        
68 Hirdman, Yvonne, 1992, s. 28f. 
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sportsidorna och hyllas och framställs där på samma sätt som män. Västerbottens 

Folkblad försöker att inrikta sig på kvinnofrågor istället.  

Även om tidningarna väljer att lyfta fram kvinnor i hårda ämnen som exempelvis 

politik och ekonomi så hamnar de i skymundan då männen oftast har huvudrollen i 

texten medan kvinnor vanligtvis får förekomma på foton. Porträtterandet av kvinnor 

som svaga och oskyldiga finns fortfarande kvar, detta kan man främst få bekräftat i alla 

texter som skrivs om sjuka kvinnor. Än en gång får man Hirdmans teori om kvinnor 

som det svagare könet besvarad.  

Undersökningen visar att landsortspressen hade en helt annan syn på hur kvinnor 

skulle få vara med och påverka tidningarnas innehåll till skillnad från storstadspress. I 

storstadspress anställde man kvinnor som journalister för att främst skriva om 

kvinnoämnen men de fick även skriva samhällsreportage och en chans till att vara 

tidningarnas utrikeskorrespondent. Det här förekommer inte i vare sig Västerbottens 

Folkblad eller Norrbottens-Kuriren. 
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6. SLUTSATS SAMT DISKUSSION 

Historiska skeenden såsom kvinnans rösträtt och upptäckten att kvinnor har en egen 

sexualitet har haft en påverkan på journalistiken och dess innehåll men även över hur 

kvinnor ska porträtteras och hur de fått komma fram.  

Huruvida om undersökningen bevisar en skillnad i hur kvinnor har framställts och hur 

utvecklingen har sett ut i en socialdemokratisk respektive borgerlig tidning är dock 

svårt att få ett svar på i en så pass begränsad undersökning som denna. Skulle en 

likadan undersökning utföras med ett större urval av material och på en längre tid inom 

det här området skulle man möjligtvis få detta tydligare bekräftat eller dementerat. Vad 

den här undersökningen däremot visar är att det finns tendenser som pekar på att det 

har varit så att tidningarna porträtterade kvinnor på olika sätt, bland annat hur 

tidningarna under 1920-talet ville att kvinnor skulle förhålla sig till politik. 

Norrbottens-Kuriren ville att kvinnor skulle kunna få ta del av politiken när det 

behövdes men i andra lägen där det är mindre nödvändigt hålla dem i hemmet då det 

var deras naturliga uppgift för att citera Hirdman: ”den naturliga ordningen”. 

Västerbottens Folkblad ville däremot ha med kvinnor i alla politiska debatter och 

gjorde inte samma skillnader mellan män och kvinnor utan bjöd in kvinnor till ett 

broderskap. Dock så kan man fråga sig varför tidningen bjuder in kvinnor till ett 

broderskap och inte syskonskap. Vad tidningarna har gemensamt är att de inte bjuder 

in kvinnor till att få vara med i debatter utan debatterar kring om huruvida det är bra 

eller dåligt att ha med kvinnor i politiska frågor. Västerbottens Folkblad och 

Norrbottens-Kurirens sätt att utesluta kvinnor under 1920-talet är det årtionde där 

Hirdmans formel A – a lyser starkt. Det vill säga att mannen är det store och kvinnan 

är den lille mannen, den ofullkomlige som skapades av mannens revben och därför inte 

förtjänar att få ta del av viktiga debatter kring samhällets framtid.  

Under 1950-talet är det inte något i tidningarnas innehåll som skiljer dem märkvärt 

från varandra när det gäller hur kvinnor har porträtterats. Båda tidningarna talade om 

och porträtterade främst kvinnor utifrån deras yttre attribut och en affektion för 

kvinnans sexualitet återspeglades allt mer i tidningarna. Detta gynnade stereotypa 

könsroller och kvinnan flyttades allt längre bort från männen då kvinnor blev ett objekt 

man skulle titta på och män subjektet som skulle tänka och agera. Darwins teori om 

kvinnor som fruktbärare som ska locka till sig männen med hjälp av sina kroppar så att 

en fortplantning ska ske blir tydlig under 1950-talet. Formel A – a passar även in här 



  28 

då den talar om kvinnan som den lustfyllda och vildsinta skapelsen som är ständigt 

otillfredsställd. Dock så ska vi komma ihåg att det inte är kvinnor som har blivit så och 

som porträtteras så i tidningar utan männen som skapat dem så utifrån deras egna 

önskningar.  

Under 1980-talet kan syns en skillnad då Västerbottens Folkblad har artiklar och 

reportage med specifika kvinnofrågor och där kvinnor har huvudrollen. Norrbottens-

Kuriren låter kvinnor få en lika stor del som männen i sportdelarna där kvinnor även 

hyllas och har huvudrollen i alla artiklar och reportage. Kvinnor börjar 

uppmärksammas utifrån sociala frågor på 1980-talet då det var en tid då kvinnors 

sociala rättigheter växte. Dock så kan man fortfarande se att det finns tendenser som 

visar att kvinnor ska fortfarande skiljas från männen då de får komma fram i ämnen 

där männen aldrig kommer fram, som exempelvis orättvisor inom skol- eller 

vårdomsorgen.  

Att kvinnor får komma till tals i mjuka ämnen och ämnen som förväntas roa kvinnor är 

inte heller en överraskning då det finns åtskilliga studier som bevisar detta och då detta 

är den norm som vårt samhälle styrs i större utsträckning av. Det vill säga att kvinnor 

är förväntade ambassadörer för hantverk/matlagning/mode och det är även detta som 

kvinnor förväntas att läsa om. I stortstadstidningar under 1900-talet första halva var det 

kvinnor som fick den givna uppgiften att skriva om kvinnoämnen som riktade sig just 

till de kvinnliga läsarna. Om det föll sig så att kvinnor fick en bättre chans att komma 

fram mer på dessa sidor tack vare att det var en kvinnlig journalist som skrev är en 

fråga som är värd att fundera på. För att vända på det så kan bristen av kvinnliga 

journalister på landsortstidningar ha varit en bidragande faktor till att så få kvinnor fick 

komma fram i tidningarna. Något som bör nämnas är att majoriteten av Västerbottens 

Folkblad och Norrbottens-Kurirens texter från 1920 och 1950-talet saknar en byline. 

Att försöka få fram könet på den som skrivit en artikel genom en kvalitativ textanalys 

är omöjligt. Dock så kom det fram under undersökningens gång att vissa texter föll sig 

mer som en text skriven av en kvinna. Ett exempel på detta är artikeln ”Damskräddare 

lär nyheter i Luleå” i Norrbottens-Kuriren den 5 september 1953 där skribenten är 

okänd men har en stark lojalitet till de kvinnliga damskräddarna som intervjuas och 

låter dem komma fram i texten på ett sätt som var ovanligt på den här tiden. Texten har 

även ett dolt budskap som handlar om att kvinnor ska ta för sig mer och våga vara 
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självständiga. Men att sitta och spekulera djupgående i detta är allt för djärvt, dock så 

är det värt att nämnas och att ägna en tanke åt.  

6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Förslag till fortsatt forskning vore först och främst att göra den här undersökningen på 

ett mer omfattande sätt genom att använda sig av en större mängd material och en 

längre tidsepok. Exempelvis genom att jämföra två tidningar med olika politiska 

ställning gentemot varandra under bara ett decennium, som 1920-talet. Eller att göra 

om denna undersökning på samma sätt men att då ha möjligheten att göra den mer 

omfattande. En annan studie som borde genomföras i framtiden är att jämföra hur män 

och kvinnor framställts genom bilder i landsortspress och hur utvecklingen har sett ut. 

En studie som denna är främst möjlig att göra under de senare decennierna då antalet 

bilder i den tidigare halvan av 1900-talet var begränsad i tidningar. En annan 

undersökning som vore intressant är att se hur tidningarnas bild av kvinnor har 

påverkat samhället idag, alltså om tidningar är med och bidrar till att normer skapas 

och hur det sker.  
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