
 

 

 

 

Mannen valde, kvinnan svalde 

– en studie om hur män och kvinnor framställs i 

personporträtt i landsortspress 

 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Journalistik | HT-terminen 2012 

Programmet Journalistik och multimedia 

Av: di Corsi, Jesper och Stjernberg, Robin 

Handledare: Lundgren, Kristina 

Examinator: Gardeström, Elin 
 



 1 

Abstract 

Personporträttet som genre, då framför allt i landsortspress, är ett relativt outforskat 

område inom medieforskningen. Syftet med studien är att undersöka hur journalister 

framställer män och kvinnor för sina läsare, eftersom  vi anser att journalister bör vara 

medvetna om hur framställningar reproducerar normer som i sin tur inte ifrågasätter 

gällande maktstrukturer,  och har ett ansvar att reflektera över detta.  Vår hypotes är att 

män och kvinnor framställs olika på grund av vilket kön de har. 

 

Med en grund i social konstruktivism och genusvetenskap, har vi gjort en kvalitativ 

textanalys på 17 personporträtt i de så kallade “familjesidorna” i tidningarna Västerbottens-

Kuriren och Borås Tidning. 

 

Vi undersökte under en tvåveckorsperiod vilka tillskrivna egenskaper, utifrån traditionella 

manliga och kvinnliga stereotyper, som finns i dessa personporträtt. Genom fyra steg; 

råanalys, textanalys, skribentanalys och tidningsanalys, identifierade vi ett flertal mönster i 

personporträtten. Män framställs som aktiva, initiativtagande och framför allt definieras de 

utifrån vilket yrke de har eller har haft. Kvinnor framställs som passiva, i det privata och 

definieras utifrån sina intressen och passioner.  

 

Resultaten av analysen visar att vår hypotes stämmer till hög grad men att det krävs 

ytterligare forskning på området. Även om analysen leder fram till ett tydligt resultat, visade 

den att fler perspektiv än genus spelar roll i hur personporträtten framställer män och 

kvinnor. Ålder, etnicitet och klass är andra aspekter som bör tas i beaktning i framtida 

studier.  

 

 

 

 

Nyckelord: Dagspress, genus, journalistik, landsortspress, personporträtt, stereotyper.  

 



 2 

Män jobbar, kvinnor väver - i svensk landsortspress  

 

Män och kvinnor är fortfarande kvar i traditionella könsroller. I alla fall när de 

framställs i svensk landsortspress.  
 

Jämställdhetsdiskussionen inom svensk journalistik har tidigare fokuserat på fördelningen 

mellan män och kvinnor, både bakom pennan och på pappret. Att se hur många kvinnor som 

framställs i reportage, artiklar och intervjuer, och hur många som skriver dem, har varit 

varit syftet inom forskningsfältet.  

 

Det som en däremot inte har diskuterat i samma utsträckning är hur män och kvinnor 

faktiskt framställs i medier. I kandidatuppsatsen ‘Mannen valde, kvinnan svalde’ har vi 

studerat personporträtt i svensk landsortpress med syftet att undersöka om och i sådana fall 

i vilken utsträckning kvinnor och män framställs utifrån könsstereotyper. 

 

Studien visar hur stora skillnaderna fortfarande är. Männen framställs som i kontroll och 

styrande över sitt eget öde medan kvinnan får vara den direkta motsatsen. Fast i offerrollen, 

utan möjlighet att påverka sin situation. Stor skillnad finns det också i vilken kontext 

personerna framställs i. Att vara man är synonymt med att arbeta medan kvinnorna 

definieras utifrån sina intressen och passioner.  

 

Studien tar fasta på att journalister måste vara medvetna om vilket ansvar yrket för med sig. 

Landsortspressens personporträtt förmedlar bilder av normen, och genom dessa 

framställningar reproduceras synen på vad som antas vara kvinnligt och manligt. Vi frågar 

oss i uppsatsen vilka konsekvenser dessa framställningar får för arbetet mot ett jämlikt 

samhälle, och menar att så länge män och kvinnor framställs ur dessa stereotypa 

föreställningar, måste journalisterna bli mer medvetna om vilken makt de har. 

 

Robin Stjernberg, Jesper di Corsi, Södertörns Högskola 
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Förord  

Under arbetet med uppsatsen har vi upprepade gånger mötts av förvåning över att två män 

vill skriva om journalistik ur ett genusperspektiv. För oss var det aldrig märkvärdigt, utan vi 

såg det som en utmärkt chans att få djupare inblick i genusteori och förstå hur 

föreställningar påverkar vår syn på andra.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Kristina Lundgren, som bidragit med många 

tankeväckande diskussioner och väglett oss genom uppsatsen.  

 

Robin Stjernberg och Jesper di Corsi, Januari 2013 
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1. Inledning 

 

Medan mannen går till arbetet stannar kvinnan hemma för att ta hand om barnen och 

hushållet. Bilden är gammal, traditionstyngd och bygger på att biologiska skillnader ger 

olika förutsättningar beroende på vilket kön du har. Även om det inte är en representativ 

bild av verkligheten i dag så tror vi att det är en bild som fortfarande, medvetet eller 

omedveten, framställs i medierna.  

Den här studien är gjord ur ett språkvetenskapligt och konstruktivistisk 

medieperspektiv, vilket innebär att vi är intresserade av att studera hur medier genom 

språket skapar en uppfattning om verkligheten, och hur språket samtidigt  kan förändra de 

konstruktioner som bär upp den.  

Journalisten regisserar innehållet utifrån sin egen bild av hur verkligheten är beskaffad 

genom att hen bestämmer vem som får komma till tals, vilka ord, vilka och vems pratminus 

som i slutändan publiceras. 

För att studera detta så har vi valt att göra det ur ett genusperspektiv eftersom vi anser 

att kön är ett bra exempel där egenskaper tillskrivs en grupp människor. Vi skulle lika gärna 

kunna göra det ur ett klass- eller etnicitetsperspektiv, eller ännu bättre, ur ett 

intersektionellt perspektiv.  Men för att tydligare kunna göra det mätbart och på grund av 

studiens omfattning har vi valt att studera hur män och kvinnor framställs. 

Vår erfarenhet av svensk dagspress är att det finns en tanke om att jämställdhet skall 

genomsyra tidningen, men i realiteten så kommer man inte längre än att uppmärksamma 

vilka som skriver och räkna hur många kvinnor och män som får komma till tals. Allt för 

sällan ligger fokus på hur kvinnor och män verkligen framställs. Detta tillsammans med att 

landsortspressen är ett område som är relativt outforskat gör vårt material intressant att 

undersöka.   

I de fall där en har studerat hur kvinnor och män framställs har det ofta varit fokuserat på 

storstadspress. Men i landsortspressen är det kanske ännu viktigare, då vi anser att de som 

framställs i medier ännu mer blir en representation av de som bor på orten och inte för att 

de är kända, framgångsrika eller unika.  

Vi har en hypotes om att journalister helt enkelt inte är medvetna om de stereotyper de 

förmedlar genom sina texter. Vi anser dock att journalister har ett ansvar att vara medvetna 

om makten de har att påverka normer och värderingar i samhället.  
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2. Bakgrund  

 

Vi lever i en kultur där mediers definitioner av världen blir alltmer avgörande för vårt sätt att se såväl 

vårt eget samhälle som andras, såväl oss själva som andra. Här produceras föreställningar om hur 

världen är eller borde vara som vi sedan tar till oss - Anja Hirdman, Tilltalande bilder. 
1 

 

Tidig feministisk medieforskning fokuserade i första hand på att kartlägga sexismen i 

medier. Utgångspunkten var att den bild av kvinnan som visades upp i medierna var 

felaktig, och att den borde ersättas med en mer sanningsenlig bild. Problemet med den 

utgångspunkten är att den då också utgår från att det finns en sann eller en äkta bild av hur 

en kvinna är. Det innebär också att ur det perspektivet är journalistiken inte mer än en 

spegelbild av hur samhället ser ut.2 

Anja Hirdman har i avhandlingen Tilltalande bilder studerat hur män och kvinnor 

framställs i veckomagasin ur ett konstruktivistiskt medieperspektiv.3 

Inom den socialkonstruktivistiska medieforskningen, som också denna uppsats utgår 

från, ser en istället på representationer som en aktiv process där framställningarna i sig 

skapar betydelse.4 Detta innebär att journalistiken aktivt framställer människor utifrån 

stereotypa föreställningar samtidigt som de själva är med och konstruerar dessa.  

Nationalencyklopedin definierar stereotyper som “En uppsättning av starkt förenklade 

föreställningar om en viss företeelse särskilt i fråga om en viss kategori människor”.5 I den 

här uppsatsen använder vi stereotyper när vi syftar på förenklade föreställningar om de två 

könskategorierna man och kvinna. En viktig aspekt när vi tittar på detta är att vi även 

studerar hur det som bryter mot idealet också befäster könsrollerna. Men tilltalet i texterna 

fungerar också som ett sätt för journalisten ett skapa en intimitet med publiken. En slags vi-

känsla som bygger på att publiken kan förvänta sig hur en text ser ut eller hur en människa 

kommer att framställas.6 

I den här uppsatsen kommer vi studera hur journalistiken framställer kvinnligt och 

manligt i landsortspressens familjesidor. Vi upplever att familjesidorna som genre har fått 

                                                 
1
 Hirdman, A. Tilltalande bilder, s. 6. 

2
 Ibid, s. 14.  

3
 Ibid, s. 14. 

4
 Ibid s. 14. 

5
 Stereotyper, Nationalencyklopedin,s, 241, band 17.  

6
 Hirdman, A. Tilltalande bilder, s. 19. 
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ett upplyft på senare år och i flera tidningar så finns det dagligen ett personporträtt på 

någon från orten.  

Personporträttet som genre är intressant att titta på eftersom vi har iakttagit att den 

leder till högre representation av den “vanliga” människan på orten. Men personporträttet 

har också en annorlunda medielogik i jämförelse med resten av tidningen.  

Den finlandssvenska medieforskaren Jonita Siivonen har i sin avhandling Stor Anna, liten 

Anna och tio andra personporträtt - Om innehållsliga och språkliga mönster i en mediegenres 

kvinnobeskrivningar från 1999 studerat hur kvinnor framställs i personporträtt i de största 

dagstidningarna i Sverige och Finland. Men Siivonen har också studerat hur 

personporträttet som genre skiljer sig från nyhetsjournalistiken. De största skillnaderna 

identifierar Siivonen som att personporträttet står relativt självständigt i jämfört med 

nyhetstexten. “Oavsett vad som tidigare skrivits, vad som skrivs nu eller vad som kommer 

att skrivas. Huvudpersonen behöver heller inte tillhöra tidningen vanliga aktörsgalleri.”7 

Personporträttet är alltså, menar hon, fristående från resten av nyhetsflödet.  

 

 

                                                 
7
 Siivonen, J. Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och språkliga mönster i 

en mediegenres kvinnobeskrivningar, s. 13.  
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 3. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur medier framställer män och kvinnor utifrån 

kulturellt tillskrivna egenskaper och förväntningar.  

 Vi har en hypotes om att journalister, medvetet eller omedvetet, framställer människor 

olika beroende på vilket kön de har. Framför allt i personporträtt. 

 Anledningen till studiens avgränsning till landsortspress, är att landsortspressens 

personporträtt inte bygger på huvudpersonens framgångar, eller att hen är unik i jämförelse 

med andra, utan att hen representerar de så kallade vanliga människorna på orten.  

Syftet är alltså att studera hur män och kvinnor framställs i landsortspressens 

personporträtt, och om vår hypotes visar sig stämma; att det finns en skillnad, använda 

resultatet för att uppmärksamma och skapa en högre medvetenhet kring detta bland 

journalister.  

 

Frågeställning: 
– Hur framställer en genre som personporträttet människor i svensk landsortspress utifrån 

könstillhörighet? 

– Vilka skillnader respektive likheter finns i hur män och kvinnor beskrivs? 
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4. Teoretisk utgångspunkt, definition och tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras teorier och tidigare forskning som uppsatsen utgår ifrån för 

skapa en operationaliserbar modell för att analysera materialet och dra generella slutsatser.  

4.1 Socialkonstruktivism och kritisk textanalys 

Samspelet mellan språk och verklighet är grundläggande för analysen i den här uppsatsen. 

Socialkonstruktivism som perspektiv utgår från att verkligheten är en reflektion av språket 

eller att verkligheten är en språklig konstruktion. För att studera detta använder vi oss av 

ett eget begrepp som vi valt att kalla kritisk textanalys. Det utgår från lingvistikern Roger 

Fowlers kritiska lingvistik och den kvalitativa innehållsanalysen. 

 Fowler menar att eftersom språket är socialt betingat går det inte att betrakta som ett 

autonomt system. Olika människor uppfattar språket olika och tillgången till språket 

påverkas av vilket social kapital användaren har tillgång till. I likhet med 

socialkonstruktivismen menar Fowler att texten och kontexten påverkar varandra, i båda 

riktningar. Texten kan omforma samhället samtidigt som texten formas av samhällets 

normer och värderingar.  

Därför menar Fowler att det inte finns något neutralt språk, det språk som journalister 

använder bär alltid på implicita värderingar och normer. Språket är alltid kopplat till 

maktrelationer och ideologier, vad som kan kallas rådande diskurser.8 

Den kritiska textanalysen tillåter oss att identifiera dessa. 

 

4.2 Kön och Genus 

Med hjälp av språket skapar, förstärker (eller undergräver) vi föreställningar om oss själva som 

sammanfaller med vad samhället förväntar av en kvinna eller man. Vi gör kön -Milles, Språk och kön.
9
  

4.2.1 Att göra kön 

Språksociologerna West och Zimmerman införde begreppet “doing gender” för att förklara 

de komplexa processer som vi genom språkhandlingar ofta omedvetet använder för att 

                                                 
8
 Fowler, R. Language in the News, s. 36-37. 

9
 Edlund, A. Erson, E. Milles, K. Språk och kön, s. 13. 
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stärka rådande normer och identiteter.10 Att göra kön, förklaras i boken Språk & kön, som en 

process där vi skapar våra identiteter utifrån en ständig yttre påverkan, vi förstår vad som 

förväntas av oss utifrån vilket biologisk kön vi tillhör och skaffar oss färdigheter för att 

framställa oss som man eller kvinna.11 Dessa normer tar vi in genom den kultur vi tillhör, 

genom medier och i samverkan med andra individer och grupper.   

4.2.2. Genus  

Genus härstammar från latin med betydelsen sort eller släkte.12 I den här uppsatsen 

används genus för att förklara hur det sociala könet formas utifrån kulturella och 

traditionella könsroller. Begreppet hämtades som en svensk översättning från det engelska 

ordet gender och gav forskningen ett verktyg för att skilja det biologiskt givna från det 

kulturellt tillskapade könet. Samtidigt kan det användas för att analysera relationen mellan 

män och kvinnor på såväl individnivå som gruppnivå13, och visar då på att det finns en 

hierarkisk strukturell ordning mellan könen, ett så kallat genussystem.  

Genussystemet kan enligt Yvonne Hirdman, som var en av de som införde begreppet i 

Sverige, förklaras med två principer. Isärhållningens princip och den manliga normens 

primat. Det innebär att det finns en hierarkisk ordning mellan könen där män har makten 

och anses som norm, medan det kvinnliga är det avvikande. De två könen åtskiljs genom 

olika aktivitetssfärer och att de tillskrivs olika egenskaper.14 

När Yvonne Hirdman diskuterar teorin om mannen som norm blir kvinnan inte bara 

ofullständig – hon besitter också egenskaper som mannen saknar och inte heller vill ha.15 

Detta motsatsförhållande, som Hirdman tar upp, härledde Asta Ekenvall redan 1966 i sin 

avhandling Manligt och kvinnligt: idéhistoriska studier, till en enkel modell med ursprung 

hos den antika, filosofiska skolan pythagoréerna:16 

 

HAN   HON 

Liv   Död 

Ljus   Mörker 

                                                 
10

 Edlund, A. Erson, E. Milles, K. Språk och kön, s.38 
11

 Edlund, A. Erson, E. Milles, K. Språk och kön, s. 38-39 
12

 Genus, Nationalencyklopedin, s, 403, band 7. 
13

 Ibid, s. 29. 
14

 Gemzöe, L. Feminism, s. 93.  
15

 Hirdman, Y. Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 36. 
16

 Ibid, s 36 
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Kraft   Svaghet 

Ande   Materia 

Ren   Oren 

 

4.3 Bildanalys 

Liksom texten så talar bilden till oss mer än att endast vara en spegling av verkligheten. I 

bilden finns det olika meddelanden som talar till betraktaren på olika nivåer. På den 

denotativa nivån visar bilden det faktiska objektet, det som bilden föreställer. På den 

konnotativa nivån hittar vi det som bilden symboliserar. Detta påverkar intrycket och vilka 

implicita budskap som finns i bilden.  

Terje Hillesund har i Står det noe nytt? – innforing i analyse av aviser og nyheter 

identifierat sex delar som han ser som relevanta för att analysera bilden.   

 

1. Det omedelbara intrycket.     

2. Den denotativa nivån.  

3. Kompositionsnivån.  

4. Den konnotativa nivån.  

5. Den ideologiska nivån.  

6. Bilden i kontexten.17 

 

Dessa punkter ligger till grund för den bildanalys vi gör tillsammans med texterna i den här 

uppsatsen. Vi analyserar främst bilderna som en del av helheten bild och text tillsammans. 

 Framför allt studerar vi bildens komposition och då framför allt betraktarens position 

utifrån personen på bilden. Tas bilden i ett underifrån-perspektiv ger det intrycket av att 

personen har auktoritet och makt. Tagen ur ett ovanifrån-perspektivet blir intrycket det 

motsatta.18 

Även objektets kroppsretorik har stor betydelse för betraktarens intryck. Gestikulerande 

med händerna kan ge uttryck för engagemang, kraft och kontroll.  Medan till exempel en 

hand under hakan ger uttryck för eftertänksamhet och koncentration.19 

                                                 
17

 Hillesund, T. Står det noe nytt? – innforing i analyse av aviser og nyheter, s. 72-76. 
18

 Hirdman, A. Tilltalande bilder, s. 49. 
19

 Ibid, s. 49. 
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4.4 Personporträtt 

Jonita Siivonen skriver i sin avhandling Stor Anna, liten Anna och tio andra personporträtt - 

Om innehållsliga och språkliga mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar20 att 

personporträttet, till skillnad från den mesta andra journalistiken, inte beskriver exempelvis 

en politisk motsättning utan att motsättningen och den eventuella konflikten alltid finns i 

huvudaktörens (personen som porträttet handlar om) inre och i dennes historia. Personen i 

fråga blir alltså inte en källa eller aktör i konflikten utan personen själv lyfts fram som 

artikelns huvudsakliga syfte.   

Siivonen definierar i sin avhandling personporträtt efter dessa punkter: 

 

o Texten har en enda huvudperson.  

o Huvudpersonen citeras minst en gång med pratminus (det vill säga anföringsstreck).  

o Huvudpersonen finns på bild. Om det förekommer fler personer på bilden så är 

huvudpersonen i fokus.  

o Något om personens livsberättelse (biografi) finns med i texten. Men  

o livsbeskrivningen behöver inte vara av privat karaktär, den kan också vara offentlig 

och till exempel vara en karriärbeskrivning. 21 

 

I personporträtt finns det utrymme för att en person ska hamna i fokus och gestaltas som en 

person i sig snarare än som en källa till en sakfråga.  

                                                 
20

 Siivonen, J. Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och språkliga mönster i 

en mediegenres kvinnobeskrivningar, s. 57. 
21

 Siivonen, J. Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och språkliga mönster i 

en mediegenres kvinnobeskrivningar, s. 77. 
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5. Material och metod 

 

5.1 Val av metod 

Vi har använt oss av en kritisk textanalys för att undersöka texterna som studien bygger på. 

Den kritiska textanalysen syftar till att fånga in helheten i texten och den kontext som den 

ingår i. Det innebär att det antas gå att hitta delar i texten som är viktigare än andra.  

5. 2 Urval 

Valet av källa för analysenheterna är landsortspress då det är ett förhållandevis outforskat 

område inom såväl medie- som genusforskning. Det finns ett antal uppsatser som studerat 

hur makthavare framställs ur ett genusperspektiv i de rikstäckande tidningarna så som 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.22 Däremot saknas kunskap 

om landsortspress ur ett genusperspektiv.  

Vårt första mål var att ta fram vilka tidningar som var aktuella att hämta material ifrån 

till analysen. Då vi använde oss av ett slumpmässigt urval bestämde vi oss för tre variabler: 

    

o Tidningarna ska husera och fokusera på mindre orter, alltså inga av Sveriges tre 

största städer – Stockholm, Göteborg och Malmö. 

o Tidningarna ska ha en utgivningstakt på fem eller sex nummer i veckan. 

o Tidningarna får inte ges ut i större upplaga än 50 000 exemplar per dag. 

 

Utifrån dessa variabler och det faktum att tidningarna måste innehålla personporträtt av 

något slag fick vi fram Piteå-Tidningen och Enköpingsposten.  

När vi letade efter personporträtt utgick vi från Siivonens definition. Vi märkte under vår 

egen provstudie att de så kallade “Familjesidorna” i lokaltidningarna gav mest resultat – där 

framställs frekvent minst en person med en längre artikel.  

  Vi gjorde en provstudie på två veckor för att få en bredare bild av vilka tidningar som 

hade det innehåll vi letade efter. Efter ett besök på tidningsarkivet på Stockholms 

stadsbibliotek visade det sig att varken Piteå-Tidningen eller Enköpingsposten publicerar 

personporträtt av något slag förutom vid speciella händelser och tillfällen. Ett sådant kan 

                                                 
22

 Linder, K. Ringström. Fagerlund, J. Hårda män och leende kvinnor: en studie om hur dagspress skildrar 

makthavare. 
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vara i kultur- och nöjesavdelningen men då detta gick emot vår grundtanke om att se hur 

tidningarna gestaltar privatpersoner, och inte kändisar och verksamma artister av något 

slag, så bytte vi ut dessa två mot Västerbottens-Kuriren och Borås Tidning. De två 

tidningarna har båda uppslag med fokus på privatpersoner – i Borås Tidning heter de 

“Personligt”, medan sidorna i Västerbottens-Kuriren går under vinjetten “Familj”.    

Vi valde att undersöka alla tidningarna som gavs ut under en tvåveckorsperiod på 

Stadsbibliotekets tidningsavdelning i Stockholm. Vi ansåg inte att det hade någon särskild 

relevans vilken tidsperiod studien skulle omfatta, förutom att perioden skulle vara aktuell, 

och valde därför veckorna 44 och 45, alltså två veckor innan vi påbörjade detta arbete. Från 

den 29 oktober till den 11 november. Under denna period hittade vi 17 artiklar i 

familjesidorna: 8 från Västerbottens-Kuriren och 9 från Borås Tidning. 

 

5.3 Modell för analys 

Eftersom uppsatsen inspirerats av Jonita Siivonens forskning om hur kvinnor porträtteras i 

medier så har vi valt att anamma en del av de verktyg som ligger till grund för hennes 

analys. Siivonens modell syftar till att studera och identifiera omtal och kontext i 

personporträtt.  

För att att analysera texterna så utförligt som möjligt och skapa en lätt mall att följa i 

uppsatsen bestämde vi oss för att dela upp analysen i fyra delar. Modellen utgår från 

tidigare forskning; Fowler, Siivonen, Y. Hirdman, A. Hirdman, Milles, men har gjorts om till 

en egen modell, för att svara på studiens frågeställning.  Detta är vad vi kallar en 

fyrstegsmodell för att analysera personporträtt i dagstidningar.: 

 

1. Råanalys (vårt eget arbetsmaterial, exempel finns som bilaga) 

2. Text- och bildanalys 

3. Skribentanalys 

4. Tidningsanalys 

 

I råanalysen tittar vi på på det omedelbara intrycket och sätter oss in i texternas 

strukturella uppbyggnader och det tematiska i dem. Vi har valt att utgå från Siivonens 

modell, som beskrivs i uppsatsens teoridel, för att i vår råanalys kunna identifiera vissa 
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genretypiska fenomen, men modifiera den för att den bättre ska passa till ändamålet.  Så här 

ser vår modell för en råanalys ut:    

 

o Allmän beskrivning  

o Bildbeskrivning 

o Omtal, beskrivningar  

o Anföringsutryck  

o Förändringsfaktorer 

o Motsättningar 

o Resor  

o Omnämningar bipersoner  

o Tiden, rummet   

o Faktaruta  

o Övrigt  

  

Råanalysen ligger sedan till grund för textanalysen, där vi tittar mer på helheten och hur 

huvudpersonerna i porträtten tillskrivs egenskaper utifrån vilket kön de har.  

Utifrån isärhållande av könen som beskrivs i uppsatsens teoridel, besitter kvinnan 

egenskaper som inte ses önskvärda medan de samtidigt är i motsats till de egenskaper 

mannen besitter. Vi utgick från detta förhållande som urtypen av könsstereotyper och tog 

utifrån Fowler, Hirdman, och Milles forskning och resultat fram en egen lista av 

föreställningar, anpassad till ett modernare språkbruk: 

 

MANLIGT    KVINNLIGT   

Rationell    Känslosam 

Aktiv     Passiv 

Individuell   Familjär 

Offentlig    Privat 

 

Med rationell syftar vi på att personen framställs utifrån att hen tar rationella beslut som 

grundar sig i logik medan det känslosamma är det motsatta. Med aktiv menar vi att 

personens beslut och händelser som påverkat personen framställs som aktiva, vilket oftast 

går att identifiera i skribentens val av verb. En person som framställs som passiv beskrivs 
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som att hen inte har kunnat påverka händelser och beslut. Skillnaden mellan individuell och 

familjär, är att i det förstnämnda är inidividen i fokus och familjen hamnar i andra hand 

medan när personen beskrivs familjärt är hen i första hand styrd av familjen. Den som 

framställs som offentlig beskriv i sammanhang som är offentliga, som yrkesliv, skola eller 

andra offentliga sammanhang, och den som framställs ur ett privat perspektiv, beskrivs i 

den privata sfären, och då oftast i hemmet.  

I den stereotypa bilden ses alltså mannen som iniativtagande, individuell och 

kontrollerande medan kvinnan är familjefokuserad, privat och styrs av sin biologiska natur.  

I dag används genus främst för att betona skillnaderna mellan det biologiska och det 

socialt konstruerade. Det socialt konstruerade härstammar från traditioner och kulturella 

faktorer, och vad som ses som manligt och kvinnligt förändras över tiden och ser olika ut 

inom olika kulturer. Tillsammans med texten analyser vi också bilden och sätter in den i 

kontexten.  

Efter textanalysen har vi analyserat de texter som är skrivna av samma skribent mot 

varandra för att komma fram till vilka likheter och skillnader som finns, och för att få en 

djupare förståelse för respektive skribents sätt att skriva och framställa de olika personerna 

på. Ett antal skribenter har endast skrivit en text var, och i det fallet har vi inte haft 

möjlighet att göra en skribentanalys. Däremot har vi inte lagt fokus på vilket kön skribenten 

har. 

Den fjärde delen går ut på att jämföra alla texter i respektive tidning. Detta för att få en 

övergripande inblick, dra paralleller mellan de olika texterna och kunna urskilja mönster. 

 



 18 

6. Introduktion till och översikt av analysen 

 

Vi har delat upp analysen efter skribenter på respektive tidningar. Detta då väldigt få 

skribenter skriver större delen av innehållet på familjesidorna och att det gör analysen mer 

läsvänlig. Vi börjar med Västerbottens-Kuriren och analyserar text efter text från varje 

skribent. Därefter analyserar vi texterna mot varandra, för att se om likheter och/eller 

skillnader märks av. Även om vårt fokus inte ligger vid att leta efter skillnader vid hur 

manliga respektive kvinnliga journalister skriver om de respektive könen så anser vi ändå 

att detta kan vara av intresse och ger mervärde till analysen. Där skribenter endast skrivit 

en text har vi av uppenbara skäl inte haft möjlighet att göra en jämförande analys på samma 

sätt.  

När vi analyserat alla artiklar i en tidning jämför vi sedan de artiklarna mot varandra. Till 

sist, när alla texterna är analyserade, kommer vi titta på de två tidningarna och ställa dem 

mot varandra.  

 Skribenterna benämns i analyserna efter en alfabetisk struktur: Skribent A, Skribent B 

och så vidare. Detta för att lättare strukturera upp analyserna och enkelt kunna se vilken 

tidning de respektive skribenterna kommer ifrån i analyserna. Vi är medvetna om att 

skribenterna redan är offentliga personer, och denna form av anonymisering är endast av 

strukturella skäl.  

6.1 Läsanvisningar 

För att analyserna ska bli mer lättlästa har vi ett antal läsanvisningar. Här följer ett par 

instruktioner för att lättare följa med i analysen.  

 

o Citat i analyserna innehåller utdrag från de respektive texterna.  

o Vi har valt att kursivera anmärkningsvärda ord inuti tidningscitaten för att tydligare 

visa på varför vi valt dessa som exempel. 

o Vi har under analysens gång valt att förkorta de båda tidningarna namn: 

Västerbottens-Kuriren förkortas som VK och Borås Tidning förkortas som BT. 

o När vi talar om “pratminus” syftar vi på det journalistiska begreppet i 

motsatsförhållande till “citat”. Pratminus anses ofta inom journalistiken kunna 

användas för att ta fram det viktiga i vad som sägs istället för att ordagrant återge det 

som sagts. 
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6.2 Västerbottens-Kuriren 

I Västerbottens-Kuriren finns det åtta personporträtt under den valda tidsperioden och vi 

valde att analysera alla, då de föll innanför ramen för vår definition av ett analyserbart 

personporträtt. 

Tidningen ges ut fem dagar i veckan och 2011 var tidningens upplaga 33 500 exemplar.23 

Tidningen har Umeå med omnejd som främsta utgivningsort. Chefredaktör och ansvarig 

utgivare är Ingvar Näslund. Redaktör för familjesidorna är Bibi Karbin. 

6.3 Borås Tidning 

I Borås Tidning finns det nio personporträtt under den valda tidsperioden och vi valde att 

analysera åtta stycken. Det nionde föll inte inom ramen för vår definition av ett analysbart 

personporträtt då det endast bestod av pratminus.  

Tidningen ges ut sju dagar i veckan och 2011 var tidningens upplaga 44 800 exemplar.24 

Tidningen har Borås med omnejd som främsta utgivningsort. Chefredaktör och ansvarig 

utgivare är Stefan Eklund. Redaktör för familjesidorna är Gunnel Almart. 

 

                                                 
23

 Tidningsstatistik. Mediefakta. http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=002250 

24
 Tidningsstatistik. Mediefakta. http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000398 
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7. Analys Västerbottens-Kuriren 

 

I VK finns under den valda perioden åtta texter. Texternas personval har en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män – fyra av texterna handlar om män, fyra om kvinnor. 

7.1 Skribent A 

Första skribenten är Jeanette Johnsson som från och med nu kommer benämnas Skribent A i 

analyserna. Skribent A har skrivit två texter: “Mitt ursprung är min drivkraft” och Får det att 

spira i bistert klimat. Den första texten handlar om en man och den andra om en kvinna. 

7.1.1 “Mitt ursprung är min drivkraft” 

Tomas Colbengtson är lärare på Konstfack i Stockholm. Textens största fokus ligger på 

varför huvudpersonen lyckats som konstnär men också på hans samiska ursprung och 

relationen till sin hemort.  

Tomas beskrivs som både aktiv och individuell i sitt yrkesliv, där han själv tagit de beslut 

som gjort att han hamnat där han nu är. Texten säger att “... han tröttnade ...” på sitt förra 

jobb och att han fått arbeta hårt för att ta sig dit han är nu. Nu är Tomas den lyckade 

konstnären, vilket uttalas väldigt tydligt som “... en framgångsrik glaskonstnär ...” i 

ingressen. Tomas framställs som rationell i sitt yrke – “Han tycker att det är viktigt att 

eleverna testar olika material...”. Däremot framställs han samtidigt som känslosam, när 

texten går in på ursprunget och hur viktig hemstaden är för honom – “Han är Tärnabo i själ 

och hjärta”. Något som är anmärkningsvärt är att hans familj inte nämns i texten, vilket får 

honom att framstå som än mer individuell.  

Texten fokuserar på huvudpersonens offentliga roll, som konstnär och som lärare, och 

lämnar det privata utanför.  

Bilden till texten visar Tomas sittandes på en pall poserande framför sina konstverk. Han 

tittar in i kameran och ger uttryck för självsäkerhet. Bilden är tagen ur ett ovanifrån-

perspektiv vilket förstärker det intrycket. Att hans yrke representeras i bilden ger uttryck 

för att yrket definierar Tomas som person. 
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7.1.2 Får det att spira i bistert klimat 

Alice Dahlberg är pensionerad förskolelärare. Texten är en livsbeskrivning där fokus ligger 

på vilka hennes intressen är i dag.  

I inledningen av texten beskrivs det hur Alice hamnade i Tärnaby genom jobbet och hur 

hon där träffade sin man. I texten framställs hon som känslosam då hon bröt upp en tidigare 

förlovning för att gifta sig med en annan man, och att hon agerar utifrån känslan snarare än 

förnuftet.  

I den här delen av texten framställs hon som passiv i skuggan av både ödet och sin man. 

Till exempel, “... hamnade i Tärnaby ...”, “Alice hade tur som jobbade på Skytteanska skolan 

...”, “Han drog med Alice på många motionslopp.”. Men i den andra delen av texten förändras 

beskrivningen av Alice, och det upplevs mer som att nu är det hon som styr.  Då läggs fokus 

istället på hennes intressen och på det privata, där mycket handlar om hennes relation till 

den bortgångna maken, och vad hon tycker om att göra hemma.  

Vinkeln i personporträttet är hur Alice spenderar sin tid och hennes intresse för odling, 

pyssel och bakning. “Alice gillar nämligen att pyssla”, “Alice Dahlberg älskar att pyssla.”. Hon 

blir på så vis väldigt känslosam. Mycket fokus läggs på det privata och yrket beskrivs endast 

som en förändringsfaktor som ledde till att hon flyttade till Tärnaby vilket i sin tur ledde till 

att hon träffade sin man. Mannen är väldigt aktiv och spelar en stor roll i texten. Alice 

relation till maken är det centrala, såväl medan han var i livet som efter det att han gick bort.  

Bilden visar Alice i sitt växthus. Bilden är tagen från sidan men Alice tittar över axeln in i 

kameran och ler. Alice har solglasögon vilket ger uttryck för distans mellan henne och 

betraktaren.  

 

7.1.3 Jämförande analys av Skribent A 

Den första texten handlar om Tomas, konstnär och framgångsrik. Den andra texten handlar 

om Alice, änka med stort intresse för odling. Den stora skillnaden mellan texterna är att han 

framställs som individuellt och styrande över sitt eget öde, medan hon framställs som offer 

för sitt eget öde där familjen och relationen till maken är det centrala. Tomas beskrivs i det 

offentliga rummet medan Alice i hemmets privata sfär. Om hans fritidsintressen får vi inget 

veta medan hennes sådana intressen är i fokus.  I artikelns faktaruta listas hans yrke före 

familjen medan det i hennes är tvärtom.  
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7.2 Skribent B 

Andra skribenten är Inger Nilsson som från och med nu kommer benämnas Skribent B i 

analyserna. Skribent B har skrivit tre texter: Vill ägna sig åt sport och djur, Tar upp kampen 

mot sexslaveri och Fortsätter att ta sig ton i körerna. De två första texterna handlar om 

kvinnor och den sista om en man. 

7.2.1 Vill ägna sig åt djur och sport 

Karin Sjöberg är en gymnasieelev som flyttat hem till Vilhelmina efter att ha spenderat ett år 

på idrottsgymnasium i Stockholm och ett år i Spanien. Anledning till porträttet är att hon 

skall fylla 18 år. Textens fokus ligger på att beskriva vem Karin är och hur hon ser på 

framtiden.  

 Texten framställer henne framfr allt i det offentliga, till exempel vad hon vill jobba med i 

framtiden. 

 Karin framställs i texten som aktiv, rationell och individuell. Skribenten beskriver henne 

som en person som “... tar initiativ ...” och att  “... det verkar ändå inte omöjligt för Karin att 

lösa problemet”. Till exempel valde hon själv att flytta bort från Vilhelmina och studera i 

Stockholm och sedan utomlands. Familjen nämns endast i korta ordalag, och istället ligger 

fokus på hennes aktiva val. Till exempel används aktiva verb i meningar som beskriver 

förändringar i hennes liv. Som att “... hon startade ett innebandylag ...”, ”... lämnade Spanien 

…”, “... for till Alicante för att lära sig spanska och utveckla sig ...”.    

Bilden är ett privat fotografi, men det hör ändå till artikeln och påverkar läsaren när den 

möter artikeln. Karin står centralt i bilden och är fotograferad ur ett underifrån-perspektiv. 

Det tillsammans med att Karin inte tittar in i kameran utan har blicken i fjärran, ger 

intrycket att Karin vet vart hon ska och vad hon ska göra.  

 

7.2.2 Tar upp kampen mot sexslaveri 

Anna Andersson är en läkare i njurmedicin som arbetar ideellt mot sexslaveri framför allt i 

Thailand. Texten fokuserar väldigt lite på henne utan tar upp hur utbrett problemet med 

sexslaveri är världen över och hur Anna har engagerat sig i att motarbeta det – “... har 

engagerat sig mot slaveriet ...”. Hon framställs som väldigt aktiv, då det var hon själv som 

valde att sätta sig in i problemen, ta kontakt med organisationer i Thailand och sedan åka dit 

– “Hemma i Umeå gör Anna Andersson vad hon kan för att påverka.” och “Anna tar också 
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chansen ...”. Texten skiljer sig från det vanliga personporträttet eftersom texten snarare 

handlar om sexslaveri och inte om Anna. När Anna omtalas gör hon det i egenskap av 

talesperson för den sak hon kämpar för. Hon säger att hon tidigare kände sig maktlös och 

därför inte engagerat sig i frågan.  

 Bilden visar Anna som sitter bakom ett bord, tittar in i kameran och ler. Hon har 

händerna under bordet och axlarna är högt upp, något som får henne att framstå stel och 

osäker.  

 

7.2.3 Fortsätter att ta ton i körer 

Ove Edström är pensionär och volontärarbetare inom Svenska kyrkan. Texten fokuserar på 

att han älskar att sjunga i kör, hans volontärarbete och det faktum att han haft ett flertal 

fysiska problem som hindrat honom från att jobba.  

 Det tematiska i texten är det känslosamma i hans val att hjälpa till i kyrkan och numera 

sluta på grund av hälsoproblem – “... många kommer säkert att sakna Ove …”, “... Ove saknar 

säkert kompisarna där... “. 

 Oves familj nämns aldrig i texten förutom i faktarutan, och trots att han haft ett antal 

problem med kroppen skrivs det aldrig om vilka som funnits där för honom, bara vilka han 

hjälper och vad han gillar att göra.  

 I texten framställs Ove i sociala sammanhang. Däremot beskrivs hans fysiska problem 

med arbetsskada och hjärtinfarkter utförligt, något som kan anses vara väldigt privat.  

 I bilden står Ove med en kör, och samtliga i kören tittar snett bredvid kameran. Ove 

klappar händerna och har halvöppen mun. Det är tydligt att det är han som är i centrum i 

bilden. Bilden är tagen i ett litet ovanifrån-perspektiv. Intrycket av bilden är att Ove inte är 

så engagerad som texten säger.  

 

7.2.4 Jämförande analys av Skribent B 

Den första texten handlar om Karin, 18 år, driftig och med en lovande framtid framför sig. 

Den andra texten handlar om Anna, som tagit upp kampen mot sexslaveri, men det är inte 

hon som är den viktigaste ingrediensen i texten utan det hon kämpar för. Den tredje texten 

handlar om Ove, förtidspensionär som trots sin problem, får kraft från kyrkan för att hjälpa 

andra. Karin framställs som rationell, individuell och aktiv medan Anna utgår från sina 
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känslor. Däremot framställs hon som aktiv, och väldigt lite fokus läggs på det familjära. 

Ingen av personerna framställs speciellt familjärt.   

 Karin är den som i texten är mest privat. Anna är offentlig och texten visar knappt något 

från hennes privata sfär. Ove framställs i det offentliga, men ur ett privat perspektiv, och 

texter går in i den privata sfären.  

7.3 Skribent C 

Tredje skribenten är Jessica Tjällman som från och med nu kommer benämnas Skribent C i 

analyserna. Skribent C har bara skrivit en text: “Minnet är fantastiskt bra”. Texten handlar 

om en man. 

 

7.3.1 “Minnet är fantastiskt bra” 

Gunnar Eriksson är pensionär, ska fylla hundra år och uppmärksammas därför av VK. 

Texten är en levnadsförteckning över delar av Gunnars liv, men berättar också om Gunnar i 

dag. Gunnar framställs privat, det är hans familj vi får veta om, inte hans yrkesliv. Intrycket 

av texten är att han är mer känslosam än rationell, han var “... samvetsöm ...” när han 

vägrade vapen.  

Intrycket är att Gunnar är aktiv och har tagit för sig i livet. Han beskrivs som “alert och 

har glimten i ögat”. Intressant är att skribenten trycker på de egenskaper som hon inte 

förväntat sig, som att minnet är bra, han är alert, och så vidare.   

 Gunnars familj hamnar i fokus i texten men hans relationer till dessa beskrivs aldrig 

ingående. Han är under hela berättelsens gång ensam och individuell i sin väg framåt i livet, 

trots fruar och barn.  

På bilden sitter Gunnar vid ett bord, har ena handen på det och den andra knuten i luften. 

Han ser ut att vara arg på något, vilket inte stöds av texten. Eftersom bilden tillsammans 

rubriken är det första vi ser så ger det intrycket av att ‘Gunnar är arg för att någon hävdat 

att hans minne inte alls är bra. Vilket inte är fallet. De gestikulerande händerna ger intrycket 

av att Gunnar är aktiv. 
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7.4 Skribent D 

Fjärde skribenten är Margith Norman som från och med nu kommer benämnas Skribent D i 

analyserna. Skribent D har bara skrivit en text: “Livet är som en trasmatteväv”. Texten 

handlar om en kvinna. 

 

7.4.1 “Livet är som en trasmatteväv” 

Marta Andersson är pensionär, volontärarbetare på sjukhuskyrkan, ska fylla sjuttio år och 

uppmärksammas därför av VK. Fokus i texten ligger främst på hennes yrkeskarriär men 

också lite på familjen. Texten bjuder in i hemmet till det privata men fokuserar sedan på 

hennes offentliga del av livet. I början av texten får vi följa med in i Martas hem. “En behaglig 

stämning möter oss i trerumslägenheten ...” inleder artikeln men efter det att läsaren fått 

veta att maken är död övergår texten till att helt fokusera på det offentliga och lämnar då det 

privata bakom oss.  – “... här fylldes både dag- och kvällstid av många uppdrag.”.  

Marta framställs som individuell i texten och det familjära tar väldigt lite plats. 

Det tematiska i texten är helt klart Martas yrkesliv, men intrycket av texten, ordvalen och 

formatet ger intryck av att Marta egentligen är mer familjär, privat och känslosam. Som 

rubriken “Livet är som en trasmatta”, och i ingressen som inleds med “Omtanken om andra 

har genomsyrat ...” och “... som farmor till Edvin och Ingrid ...”.  

Marta står placerad till vänster i bilden, med blicken riktad mot kameran. Bakom henne 

syns en tavla.  Det är svårt att utläsa Martas minspel. Hon ser neutral ut.  

7.5 Skribent E 

Femte skribenten från VK är Monica Lundqvist som från och med nu kommer benämnas 

Skribent E i analyserna. Skribent E har bara skrivit en text: Sadlade om till grönsaksodlare. 

Texten handlar om en man. 

7.5.1 Sadlade om till grönsaksodlare 

Conny Hägglund är grönsaksodlare och ska fylla sextio år. Han har en bakgrund som VD och 

texten fokuserar på hans framgångsrika liv. Till exempel “Karriären gick spikrakt uppåt ...”. 

Det övergripande intrycket är att Conny framställs i texten som den rationella, offentliga 

företagsledaren. Det är individen som aktivt styrt livet dit han själv ville komma – “sadlade 

Conny om” och “Nyfikenheten är en stor drivkraft.”. Där han själv sa upp sig från en 
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framstående chefsposition för att börja arbeta med grönsaksodling. Det privata får ta väldigt 

lite plats, frun förekommer i texten, men det är inte mer än en parentes i sammanhanget 

 På bilden sitter Conny på knä, håller om sin hund och tittar in i kameran. Han ser glad 

men samtidigt bestämd ut. Conny är aktiv i bilden. Han håller om sin hund och bilden ger ett 

privat intryck, till skillnad från det offentliga i texten.  

7.6 Analys och sammanfattning av Västerbottens-Kuriren 

I Västerbottens-Kuriren finns det åtta texter – fyra om män, fyra om kvinnor. Två av 

männen: Conny och Tomas framställs som framgångsrika, aktiva och individuella. Deras 

relation till familjen utelämnas nästan helt. Yrkeslivet är det som definierar dem. De andra 

två männen i VK – Ove och Gunnar – är fortfarande aktiva och individuella men de 

framställs samtidigt som känslosamma. Dessa två män är också äldre vilket kan påverka hur 

de framställs. Motsatserna till Conny och Tomas finns i texten om Alice. I Alice fall är hon 

den familjära, privata, och passiva. Fokus ligger på familjen och yrkeslivet lämnas helt 

utanför texten. Karin är den yngsta personen som porträtteras i VK och skiljer sig väldigt 

mycket från Alice. Karin är aktiv, rationell och kanske framför allt individuell. Texten om 

Marta skiljer sig från tidningens andra porträtt, genom att texten handlar om det offentliga 

medan formatet på texten ger uttryck för det privata.  Porträttet på Anna handlar i första 

inte om henne, och därför finns väldigt få av de aspekter vi analyserat utifrån. 
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8. Analys Borås Tidning 

 

I Borås Tidning tog vi fram nio texter. Fem stycken texter handlar om kvinnor medan fyra 

handlar om män. 

8.1 Skribent F 

Första skribenten är Pelle Boersma som från och med nu kommer benämnas Skribent F i 

analyserna. Skribent F har skrivit tre texter: Musiken är hennes liv, Flydde till ett lyckligt liv 

och Ett helt yrkesliv med barn. Den första och den sista texten handlar om kvinnor, den 

andra texten om en man. 

8.1.1 Musiken är hennes liv 

Christina Zetterberg är kantor, körledare och fyller fyrtio år. Texten handlar om hennes 

yrkesliv i kyrkan som också är hennes personliga intresse. Det tongivande i texten är hur 

hennes arbetsvardag ser ut. ”Hon går vant upp för trappan”, “som hon gjort hundratals 

gånger tidigare.”. Skribenten framställer henne som offentlig, samtidigt som texten är privat 

då den fokuserar mycket på Christinas tro och relation till kyrkan. Hon ställs som passiv till 

sitt yrkesval, som exempel “föll bitarna på plats” när det handlar om yrket och skribenten 

ifrågasätter gång på gång att yrket verkligen är tillfredsställande. “Trots att hon spelar en del 

psalmer.. .. tröttnar hon aldrig på dem” ,”Hon har inte ens tröttnat på Den blomstertid nu 

kommer,”. Eftersom skribenten ständigt ifrågasätter hennes yrke framstår hon inte som 

rationell. Han förklarar hennes val med en stark tro, “Men Christina har en stark tro” som 

förklaring på varför hon orkar jobba obekväma tider, vilket sedan upprepas i texten. Vilket 

ger intrycket att hon är passiv till sitt val av arbete.  

Eftersom texten fokuserar på hennes yrke blir den automatiskt individuell, och den enda 

gången hon sätts i relation till sin familj handlar det om huruvida hon ska få spela flöjt 

hemma – “men har inte “förhandlat” med familjen ännu...” 

Bilden utspelar sig i kyrkan där Christina leder en barngrupp med en tamburin i handen. 

Hon är aktiv, ser glad ut och hennes fokus är riktat mot barnen. Även om hon är ganska liten 

i bilden så är hon ändå i fokus, då alla andra människor på bilden har blicken riktad mot 

henne.  
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 8.1.2 Flydde till ett lyckligt liv 

Dmitri Doulianinovs är en egenföretagare från Ryssland som fyller 55 år. Texten handlar om 

hans liv i Ryssland, flytten till Sverige och hur mycket han trivs här i dag. Den börjar med att 

Dmitri beskriver hur hans familj blev kidnappad och hur familjen, efter han lyckats få dem 

fria, flyttade till Sverige. Dmitri framställs som individuell och aktiv, han är den som tagit 

både sina egna och familjens beslut – “Dmitri lämnade polisen...” och “han i somras sade upp 

sig...”. Familjen är med i texten, men främst som ett sätt för Dmitri att komma vidare i livet – 

“Genom sin fru hade han kontakt med några ryssar...”. Familjen blir sekundär, där han 

räddar dem, han kommer i kontakt genom frun och han sa till frun att laga “eget bröd 

istället...”. 

Texten fokuserar främst på Dmitris yrkes – “Under 90-talet var han utredare...”, “han fick 

jobb på Ulricehamn Betong...”, Det slutade med att han 2010 startade Norden Möbelbeslag 

HB...”. I det stora hela blir texten ett långt hyllningstal till hur bra han och hans familj haft 

det sedan de kom till Sverige, vilket även rubriken – “Flydde till ett lyckligt liv” – anspelar 

på.   

 På bilden syns Dmitri som håller i en rysk flagga bakom sig. Han tittar in i kameran och 

ler med öppen mun, håller armarna rakt ut uppåt. Perspektivet är lite nedifrån och Dmitri 

ser både lycklig och sympatisk ut.  

 

 8.1.3 Ett helt yrkesliv med barn 

Ingrid är pensionär som fyller 70 år och därför uppmärksammas av BT. Texten fokuserar 

främst på Ingrids arbetsliv och hur hon alltid arbetat med barn och ungdomar. Den går 

också in på hennes privatliv och relationen till maken – “Det blev en prövning för det unga 

paret, som säkert bidragit till att de hållit ihop i alla år.”. 

 Värt att uppmärksamma är att maken både får det första och det sista pratminuset i 

texten, där skribenten går in på familjelivet. Ingrid är i sitt yrkesliv aktiv – “tog även ett 

särskilt ansvar” – medan hon är passiv i familjelivet: “... Ingrid Ottosson hade aldrig hört 

talas om Tranemo men blev kvar resten av livet.”. Däremot blir hon, i jämförelse med 

makens yrkesliv även passiv. “... Sven tog en tjänst som bildlärare.” medan “Nu blev hon 

studierektor...”.  

 Texten börjar i det privata, går över till det offentliga och avslutas sedan i det privata. 

Ingrid framställs som offentlig, aktiv och individuell i sitt yrkesliv, vilket tar upp en stor del 
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av texten, till exempel: “Tio år senare ville hon ha nya utmaningar.”, “Efter ytterligare tio år 

tog hon nästa steg.”. Texten avslutar med att beskriva hur Ingrid haft hjärntumör och 

bröstcancer och en anekdot från ett läkarbesök där läkaren visar sig vara en av Ingrids 

tidigare elever. Både det offentliga och det privata vävs på så vis ihop.  

 Ingrid framställs som nöjd med sitt liv, och att hon är i slutet av det. Hon “... blev kvar 

resten av livet.”. Hennes fysiska ohälsa tas upp och framtiden är aldrig närvarande i texten. 

 Bilden visar Ingrid som tittar in i kameran och ler. Bakgrunden är helt svart och Ingrids 

överkropp och huvud tar upp större delen av ytan. Det ser ut som att fotografen bett Ingrid 

att le innan bilden togs, vilket får hennes leende att se stelt och tillgjort ut. Att bakgrunden 

är helt svart är anmärkningsvärt ur den synvinkeln att texten ger ett intryck av att Ingrid 

levt klart sitt liv. Det svarta kontrasteras dock av att hon känner sig nöjd över sitt liv, 

speciellt yrkeslivet.  

 

8.1.4 Jämförande analys av Skribent F 

Den första texten handlar om Christina som arbetar som kantor. Hennes familjeliv utesluts 

nästan helt och hållet i texten. Den andra texten handlar om Dmitri som flyttat till Sverige 

från Ryssland och fokuserar på hans karriär och framgångar. Den tredje texten handlar om 

pensionären Ingrid och hennes yrkesliv inom skolväsendet.  

Christina framställs som passiv till sitt yrkesval, och skribenten ifrågasätter vid ett flertal 

tillfällen yrkesvalet, vilket får henne att framstå irrationell/känslosam. Texten handlar 

nästan uteslutande om hennes yrke och därför framställs hon som individuell och offentlig. 

Däremot går texten väldigt nära inpå henne och blir aningen privat. Dmitri däremot 

framställs som aktiv och individuell där han har tagit beslut både för sig själv och sin familj. 

Hans familj blir också sekundär och texten fokuserar på hans yrkesliv. Han blir på så vis 

också offentlig, precis som Christina. Däremot framställs han varken som rationell eller 

känslosam. Texten om Ingrid handlar likväl den om hennes yrkesliv, och likt Christina och 

Dmitri framställs hon som offentlig och individuell i det. Dock framställs hon som passiv i 

sitt familjeliv och maken får både inleda och avsluta texten med citat. Även om hon blir 

individuell och aktiv i sitt yrkesliv särskiljs hon från sin make – han tog ett jobb medan hon 

fick ett jobb.  
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De två kvinnorna framställs framför allt som passiva medan mannen blir aktiv. Alla 

texterna handlar först och främst om de olika personernas yrkesliv och alla tre blir därför 

individuella och offentliga.  

8.2 Skribent G 

Andra skribenten från Borås Tidning är Gunnel Almart. Hon kommer i analysen benämnas 

skribent G. Almart har skrivit fyra texter. Vill ge en hjälpande hand, En mästare på vallning, 

Med passion för gamla ur och Ett rikt liv i flygets tjänst. De två förstnämna handlar om 

kvinnor, de andra om män. Gunnel Almart är också redaktör för personligt-sidorna i Borås 

Tidning. 

 

8.2.1 Vill ge en hjälpande hand 

Texten handlar om Anette Ljung och hennes roll som förälder till tvillingbröderna Sebastian 

och Andreas och om hur deras funktionsnedsättning påverkat hennes liv.  

Eftersom fokus i porträttet ligger på hur Anette upplevt rollen som mamma till två barn 

som har allvarliga funktionshinder så blir texten automatiskt väldigt privat. “”Anette suckar 

och tillägger sorgset”, ”Det känns som om jag har döden ständigt sittandes på axeln.”. Det 

offentliga är näst intill obefintligt i texten, med undantag för den förening för föräldrar med 

funktionsnedsatta barn som Anette grundat tillsammans med en vän. Till exempel nämns 

inte huvudpersonens yrkesliv någon gång i texten. Anette framställs väldigt känslosam i 

texten, ett offer för omständigheterna “Hon suckar och tillägger sorgset.”, ”Hon skakar 

uppgivet på huvudet...”, ”För att klara vardagen har Anette i dag hjälp...”.  Samtidigt är Anette 

både passiv och aktiv i texten. Hon är ett offer för omständigheter och “för att klara 

vardagen har Anette hjälp av assistenter”.  “Anledningen att hon klarat sig igenom alla 

svårigheter förklarar hon med att hon inte vet något annat”, men hon är samtidigt aktiv då 

hon använder de erfarenheter och gjort för att hjälpa andra i liknande situationer, “direkt 

utlösande orsaken att hon och väninnan Åsa startade föreningen”.  

 Det mest anmärkningsvärda i texten är att Anettes make inte existerar i texten utan 

endast i faktarutan, då omnämnd som “maken Peter”. Så i brödtexten framställs Anette 

väldigt individuellt men i ett familjärt sammanhang. Rubriken “vill ge en hjälpande hand” är 

något missledande. I brödtexten nämns huvudpersonen arbete med föreningen, men den 
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handlar i första hand om huvudpersonen som ett offer för omständigheter och hur tufft 

hennes liv ser ut i dag, utan att sätta det i perspektiv hur det såg ut innan barnen föddes.  

 På bilden sitter Anette med sina två barn i knät, blundar nästan och pussar på en av sina 

söner. Fotot är taget i hemmamiljö, vilket ger ett privat intryck. Den andra sonen är den 

enda som tittar i kameran. Detta ger intrycket att porträttet i första hand handlar om 

barnen.  

8.2.2 En mästare på vallning 

Texten handlar om Anja Holgersson och hennes passion för vallhundssport. Porträttet är 

skrivet med anledning av att Anja vunnit SM i vallhundssport, och texten fokuserar på 

hennes relation till sporten, till sina hundar och hur hennes vardag ser ut.  

 Även om texten handlar om Anjas framgångar inom vallhundssporten, så ligger fokus på 

Anja relation till hundarna och hur de påverkar hennes vardag och i porträttet är Anja mer 

privat än offentlig. Anjas yrke som veterinär nämns i texten men inte mer än en inramning 

eftersom texten direkt hoppar till “Att Anja skulle ta hem SM var helt otippat”.  

Anja själv omtalas ganska kort i texten, men är passiv ur det perspektivet att allt i hennes 

liv förklaras med att det bara blivit så. “kan sägas vara född in i vallsporten”, “När Anja var 

tolv hade hon sin första egna hund, Svakk”. Texten är väldigt familjär då den beskriver 

hundarna som en del av familjen och hundarna är det mest centrala i Anjas liv. Samtidigt så 

nämns knappt maken och dottern i brödtexten.  

 På bilden sitter Anja på huk och har sina hundar bredvid sig. De sitter ute i naturen och 

framför sig har hon två priser som de vunnit. Anja tittar in i kameran och ler. Intrycket är att 

hundarna är i fokus.  

 Intrycket av texten är att den i första hand handlar om vallhundssport och Anjas 

framgångar inom sporten. Framgången förklaras med den nära relationen hon har till 

hundarna och allt annat i Anjas liv blir sekundärt.  Passionen före plikten. 

8.2.3 Ett rikt liv i flygets tjänst 

Texten handlar om Gunnar Eklund, hans yrkesliv inom flyget och skillnader mellan Sverige 

och USA där han är bosatt. Anledningen till porträttet på Gunnar är att han är född och 

uppvuxen i Borås. Gunnar framställs övervägande offentligt i texten. Skribenten har valt att 

fokusera på Gunnars karriär och de olika platser han fått uppleva genom arbetet. Temat i 

texten är resan genom livet, som “inleddes en 40-årig livsresa i flygets tjänst” men landar i 

att Gunnar nu kommit fram dit han vill i livet, och där är det familjära och privata det 
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centrala, “ägnar han och hustrun dagarna åt att passa barnbarnet”, “barnpassning som 

huvuduppgift”.  

 Gunnar framställs också som väldigt individuell, rationell och aktiv. Det är hans val som 

lett honom där han är nu. ”valde att lämna företaget”, “valde att gå i pension”, “Gunnar 

avancerade...”. Även om familjen nämns mycket i texten är det i Gunnars pratminus de får 

mest plats. I omtalen är det istället individen som är i fokus, och hans val styr familjen.  

 Intrycket av texten är att skribenten vill fokusera på Gunnars yrkeskarriär och förklara 

vad Gunnar gjort, var han är, och hur han hamnat där, medan Gunnar själv är mer 

intresserad av att prata om sin familj, sina övertygelser och värderingar.  

 I bilden sitter Gunnar på en altan, har ett av sina barnbarn i knät och tittar in i kameran 

och ler. Intrycket är att han är väldigt glad och nöjd, bilden är tagen ur ett underifrån-

perspektiv och ger intrycket av att det är en självsäker och avslappnad person på bilden. 

Dock så är fotot privat, och tidningen har inte kunnat påverka kompositionen.  

8.2.4 Med passion för gamla ur 

Porträtten handlar om Heinz Osterloh och hans relation till Sverige, hans väg dit och hans 

intresse för klockor. Texten skiftar mellan det offentliga och det privata, separationer och 

stora förändringar i yrkeslivet används som förklaringar till att Heinz flyttat fram och 

tillbaka mellan Sverige och Tyskland. Heinz framställs som väldigt passiv i texten. “Så 

småningom kunde han öppna en egen verkstad”, “efter en tid blev äktenskapet ohållbart.”, 

“klarade återigen familjens försörjning som urmakare”. 

Intrycket av porträttet är att Heinz är en människa som genomgått många jobbiga saker, 

som han själv haft svårt att kontrollera över. “måste ha ett arbete, och det var inte lätt att 

få.”, “Heinz ser nedstämd ut”.  

 Det mest uppseendeväckande med texten är att den beskriver flera skeenden i Heinz liv 

som varit tunga och deprimerande, utan att försöka förklara varför det gått som det gått, 

”Efter en tid blev äktenskapet ohållbart”, “Men det förhållandet brast efter några år.”. Det 

slutgiltiga intrycket är att skribenten framställer Heinz som en man som inte riktigt lyckas 

nå upp till det som förväntas av honom i rollen som man. Heinz framställs som den som ska 

försörja familjen men inte lyckas med det, och följden blir separationer och andra problem. 

Rubriken tar upp hans intresse och ingressen fokuserar på att han återvänt till Sverige med 

sin nya fru, medan brödtexten framför allt fokuserar på det som varit jobbigt. 
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 På bilden står Heinz till höger och tittar snett bort bredvid kameran. Han ser allvarlig ut 

och har munnen lite öppen. Ljuset ligger starkt på ena sidan av ansiktet vilket skuggar halva 

huvudet. Intrycket av bilden är att den visar upp någonting jobbigt och allvarsamt.  

8.2.5 Jämförande analys Skribent G 

Den första texten handlar om Anette och hennes barn. Hon framställs som privat och 

känslosam. Hon är ett offer för omständigheterna. Hon är individuell på sätt och vis men det 

är det familjära som är viktigast. Barnen är det centrala, det hon lever för.  

Liknande tema finns i den andra texten, om Anja och hennes hundar. Hundarna är det 

centrala och Anja styr sitt liv efter det. Liksom Anette framställs Anja privat, och det 

offentliga är sekundärt. Anja framställs som passiv i texten, som att delarna  i hennes liv 

bara fallit på plats. Yrkesrollen finns med väldigt lite i båda texterna. 

Den tredje texten handlar om Gunnar. Gunnar framställs som offentlig, rationell, 

individuell och aktiv. Han har en framgångsrik karriärsresa bakom sig och det är han själv 

som stått vid rodret.  

Den fjärde texten handlar om Heinz. Han är passiv, känslosam, privat. Men detta 

framställs mycket genom att peka på att han inte är aktiv, rationell och offentlig. Till skillnad 

från porträttet om Gunnar, som ger förklaringar till framgången, ger texten om Heinz 

exempel på faktorer på varför han inte varit framgångsrik. Yrkesrollen finns med hela tiden 

även om Heinz ändå porträtteras mycket i det privata.  

 De två kvinnorna framställdes som privata, passiva och familjära. De två männen 

framställs väldigt olika, men yrkeslivet är centralt i både texterna.  

8.3 Skribent H 

Tredje skribenten är Yvonne Gunneriusson som från och med nu kommer tilltalas som 

Skribent H i analyserna. Skribent H har skrivit en text: Titti upptäckte glädjen i att väva. 

Texten handlar om en kvinna. 

8.3.1 Titti upptäckte glädjen i att väva 

Texten handlar om Titti Jonsson som arbetat som textillärare och numera är med i 

Vävkompaniet. Fokus ligger på hennes intresse för att väva och hon framställs som passiv 

till valet av det – “Att Titti Jonsson fastnade för just vävning, säger hon är en ren händelse.”. 

Texten börjar med hur hon blev intresserad av vävning och utbildade sig till och jobbade 

som textillärare. Därefter fokuserar den helt och hållet på hennes privata intresse för 
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vävningen. Hennes familj utesluts helt och hållet från texten, vid sidan om faktarutan, och 

därför framställs hon som väldigt individuell. Både när det kommer till sitt yrke och sitt 

intresse.  

Texten ger ett intryck av att intresset, och yrkesvalet, grundar sig i det känslosamma – 

“Vävning ger henne tillfredsställelse...”. I det stora hela är texten en djupdykning i hennes 

intresse, och vi får intrycket av att skribenten även är insatt i det då många fackord inte 

förklaras. 

Bilden visar Titti som sitter vid en vävstol. Hon sitter snett och vrider på huvudet för att 

titta in i kameran. Hon ler sparsmakat. Vinkeln är aningen ovanifrån och bilden visar Ingrids 

överkropp och huvud. Halva bilden tas upp av vävstolen. Ingrid har händerna på vävstolen, 

vilket ger henne ett aktiv intryck.  

8.5 Analys och sammanfattning av Borås Tidning 

I Borås Tidning finns det nio texter – fyra om män, fem om kvinnor.  

Kvinnorna i texterna framställs genomgående som passiva. De har halkat in på sina 

intresseområden/yrken. I texterna är de också överlag privata. Oftast är det inte 

yrket/karriären som är i fokus, utan andra faktorer, så som barn, hundar och intressen står i 

fokus. Det skiftar mellan det familjär och det individuella i texterna men överlag framställs 

kvinnorna som känslosamma.  

Männen framställs däremot överlag som aktiva, offentliga och individuella. Karriären är 

det övergripande temat på de flesta av texterna. Artikeln om Heinz skiljer sig då han är mer 

passiv, känslosam och privat. Värt att påpeka är att Heinz beskrivs utifrån de typiska 

kvinnliga stereotyperna, och texten är skriven på ett sät som ger inrycket att han 

misslyckats nå upp till de typiskt manliga stereotyperna. Temat i alla texterna om män är 

liknande. Deras relation till yrket och hur det har påverkat deras familjeliv är det centrala, 

den röda tråden.  
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9. Resultat 

 

Resultatet från analysen överensstämmer med den ursprungliga hypotesen om att kvinnor 

och män framställs olika utifrån förenklade föreställning om vad som anses manligt 

respektive kvinnligt. Analysen bygger på att söka efter teman, tillskrivna egenskaper och 

ord i texten och i bilderna för att identifiera mönster hur människor framställs beroende på 

vilket kön de har. 

Alla 17 personporträtt vi har analyserat innehåller faktorer som lett till framgångar och 

motgångar för huvudpersonen. Överlag är dessa faktorer kopplade till yrket när porträttet 

framställer en man medan de är kopplade till det privata när det handlar om en kvinna. 

Männen framställs nästan alltid som aktiva medan kvinnorna är passiva i texterna. 

Männen gör aktiva val för att förändra sin situation medan kvinnor anpassar sig efter 

situationen.  

De flesta framställs individuellt men fler kvinnor än män framställs i ett familjärt 

sammanhang. Exempelvis framställs kvinnor oftare med barn och familj än männen.  

Bilderna förstärker intrycken som kommer fram genom texten.  

I landsortspressens personporträtt går det att urskilja tydliga mönster där män 

definieras utifrån sitt yrkesliv, och de aktiva val som fört dem dit medan kvinnor definieras 

utifrån hur de anpassat sitt yrkesliv efter intressen och familj. 
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10. Analys 

 

Män och kvinnor framställs olika utifrån sina kön i de texter vi har analyserat. Den modell vi 

tagit fram, för att urskilja tillskrivna egenskaper som kan ses som typiskt manligt respektive 

kvinnligt, stämmer i hög grad med hur det verkligen ser ut i landsortspressens 

personporträtt.  

Män väljer medan kvinnor sväljer. Få kvinnor framställs som aktiva och blir istället 

passiva till det som händer i deras liv – de dras med på det som händer snarare än aktivt 

bestämmer över vad som skall ske. Värt att påpeka är att männen, likväl som kvinnorna, 

framställs på ett sätt som stämmer väl överens med dessa stereotyper. Männen antas vara 

aktiva och kontrollerande, och så är fallet i de flesta av porträtten. I de fall då män inte haft 

den kontrollen, har de framställts som svaga. Som i exemplet med urmakare Heinz, där han 

har problem med att försörja familjen, vilket leder till att relationen blir ohållbar.  Heinz 

tillskrivs stereotypiskt kvinnliga egenskaper och framställs som att han misslyckats med att 

vara man. Männen definieras utfifrån sitt yrke och hur framgångsrika de varit inom detta 

område, medan kvinnor framställs dels utifrån yrke, men framför allt utifrån den privata 

sfären.  

 Personporträtten gör kön, vilket stämmer överens med de teorier Milles diskuterar i 

Språk och kön. De lever upp till ställda förväntningar för vad som väntas av dem beroende 

på vilken könskategori de tillhör.  

Vilka konsekvenser får detta ur ett samhälls- och genusperspektiv? Utifrån Fowler så 

påverkar språket, och de framställningar som ryms där i, bilden av vad ses som manligt och 

kvinnligt. Och så länge som män framställs som normen och kvinnor som det avvikande, 

som förklaras i Y. Hirdmans teorier om den manliga normens primat och isärskiljandet av 

könen, kommer detta påverka hur maktrelationen dem emellan ser ut. Personerna i 

porträtten isärskiljs genom att de tillskrivs olika egenskaper. Män framställs som 

framgångsrika och med de egenskaper som män förväntas ha. När de inte har de 

egenskaperna, utan bär på egenskaper som ur ett stereotypt perspektiv ses som kvinnliga, 

så framställs männen som avvikande. Genom det förstärks stereotypen även i de porträtt 

som avviker från normen och förstärker bilden att det är de manliga egenskaperna som är 

det starka och rätta medan de kvinnliga är de svaga som männen inte vill ha.  
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11. Avslutande diskussion 

 

Vi kan inte svara på vem/vilka som ligger bakom dessa förenklingar, och inte heller om 

skribenterna gör det medvetet eller omedvetet, men det finns många tänkbara orsaker till 

detta. Det kan bero på att skribenten helt enkelt tror att det underlättar för publiken, när 

människor framställs utifrån ramar de enkelt kan relatera till. En väldigt intressant 

observation vi gjort i analysen är att formatet tematiskt kan skilja sig från innehållet i 

texten. Porträttets huvudperson fokuserar, i sina pratminus, på en del av sitt liv, till exempel 

familjen, medan skribenten väljer att framställa detta ur ett karriärs- eller yrkesperspektiv.  

 Detta blir extra tydligt när det sker i rubrik, bildtext eller ingress. Texten skapar 

förväntningar, som den sedan inte lever upp till, vilket är en indikation på att det snarare är 

skribenten/rubriksättaren som skapar dessa förenklingar och inte porträttets huvudperson. 

Det här är ett tydligt tecken på att skribenten framställer personen utifrån tillskrivna 

egenskaper och värderingar hen själv bär på.  Från våra få analysenheter går det inte att dra 

en genrell slutsats kring detta och det behövs ytterligare forskning på ämnet.  

Ur de tankegångarna är det intressant att läsa de andra personporträtten där det inte är 

lika tydligt och fråga sig om det snarare är regel än undantag.   

Vi tror att en ökad medvetenhet kring dessa förenklingar är en förutsättning för att sudda 

ut gränserna för vad som anses som manligt och kvinnligt och på sikt skapa ett jämlikt 

samhälle.  

Det kan också få konsekvenser för den framtida journalistiken, där frågan om vem som är 

journalist inte är lika självklar som det tidigare varit. Därför anser vi att det är extra viktigt 

att journalisterna tar ett socialt ansvar och ökar sin egen medvetenhet kring detta, eftersom 

det leder till en ökad professionalisering av yrket.  

Det finns självklart ett antal perspektiv och iakttagelser som inte behandlas i slutsatsen, 

då vår utgångspunkt och analysmetod endast fokuserat på de tillskrivna egenskaperna hos 

kvinnor och män. Även om vi kan dra slutsatsen att kvinnor och män framställs olika, så 

skulle framtida studier kunna väva in andra perspektiv så som etnicitet, klass och ålder, för 

att ge en ännu bättre bild av personporträttet som genre.  

I analysen var det omöjligt att undvika att observera hur ovan nämnda aspekter påverkar 

hur människor framställs. Ett sådant exempel är att Karin som är 18 år, och den yngsta av 

alla de texterna handlat om, skiljer sig markant från de andra ofta mycket äldre kvinnorna. 

Ur de stereotyper vi tagit fram kan hon snarare ses som manlig – hon är aktiv, individuell 
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och rationell.  Därför hoppas vi att framtida studier tar ålder, klass och etnicitet i beaktning i  

analyser av hur män och kvinnor framställs i medierna.  

Likväl vore det intressant att göra en mer omfattande studie, till exempel av kvantitativ art, 

för att få en mer övergripande inblick i hur det ser ut i svenska medier med avseende på hur 

kvinnor respektive män framställs. 
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Bilagor  

 Råanalys  

Får det att spira i bistert klimat – Västerbottens-Kuriren 

onsdag 7 november 2012 

Allmän beskrivning: Texten är skriven av Jeanette Johnsson och handlar om Alice Dahlberg som 

sysslar med odling. 

Bildbeskrivning: Bilden är i färg och visar huvudpersonen som står i förgrunden och håller på i ett 

växthus. I bakgrunden syns massor av blommor och växter. Huvudpersonen ler och tittar in i 

kameran, men har på sig solglasögon. 

Bildtext: Den pensionerade lågstadieläraren Alice Dahlberg älskar att pyssla i trädgården. Här visar 

hon upp sina dahlior som länge höll sig fina i växthuset. Foto: Sam Hedman. 

Omtal, beskrivningar: “Alice Dahlberg en odlare av rang” – dårraden. “Alice Dahlberg är den före 

detta lärarinnan som nu ägnar sig åt odling och trädgård. 51 olika sorter potatis sätter hon varje år 

och det är inga problem att få dem att trivas i det bistra fjällklimatet.”, “Men Alice hade tur som 

jobbade på Skytteanska skolan, det var en av skolorna som i stället växte.”, “Alice ställer fram fika på 

bordet och utanför fönstret kalasar talgoxar på fågelfrön.”, “Fortfarande ser Alice till att hålla sig 

rörlig.”, “Hon kan sakna tiden när de motionerade som mest.”, “Det är i Granås hon har växthus och 

den stora potatisodlingen. Alice äter inte bara potatis som den är. Hon bakar även bröd på potatis 

och berättar att det var vanligt förr.”, “Alice odlar 51 olika sorters potatis.”, “Det arbetet har Alice 

sedan fortsatt med.”, “När snön har lagt sig och Alice inte längre kan fixa med sina potatisar, 

grönsaker och blommor så har hon ändå fullt upp. Alice gillar nämligen att pyssla.”, “Det har hon 

hållit på med i väldigt många år. Men hon kopplar gärna av på annat sätt också: med en bra bok eller 

bakar eller...”. 

Anföringsutryck: “säger Alice när hon häller upp te.” och “säger hon och lägger till:”. 

Förändringsfaktorer: Huvudpersonen träffade sin framtida man när hon var förlovad med en 

annan.  

Motsättningar: Mannen har gått bort men huvudpersonen kämpar på i livet ändå. 

Resor: Texten innehåller inga bokstavliga resor men däremot en metaforisk resa genom livet. 

Omnämningar bipersoner: “Jakthunden Bimbo hälsar glatt och går sedan direkt till sin matskål och 

börjar äta torrfodret. Alice berättar att i vanliga fall bryr sig Bimbo inte om sitt torrfoder, men när 

det kommer främmande tror Bimbo att de ska äta upp hundmaten.”, “Mannen hette Erland Dahlberg, 

kom från Granås, och var alpin elitskidåkare. Han vann bland annat två SM-guld i störtlopp på 50-

talet. Han drog med Alice på många motionslopp. Bland annat sprang de Lidingöloppet 28 
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tillsammans.”, “Det var två år sedan hennes man Erland gick bort. – Vi var gifta i 51 lyckliga år. Det är 

inte alla förkunnat.” 

Tiden, rummet: Metaforer: “Får det att spira i bistert klimat”. 

Faktaruta: Namn, ålder, familj, yrke, uppväxt, bor, intressen, ser helst på tv, läser helst, mår bra av. 

Övrigt: Texten går under dårraden: “Eldsjälen”. Underrubrikerna är: “Hittade kärleken”, “Växthus i 

Granås” och “Gillar att pyssla”.  

 

Ett rikt liv i flygets tjänst – Borås Tidning 

tisdag 6 november 2012 

Allmän beskrivning: Skriven av Gunnel Almart och handlar om Gunnar Eklund och hans livsresa. 

Bildbeskrivning: Bilden är i färg och upptar halva sidan. Huvudpersonen tar upp nästan hela 

högersidan av bilden och sitter med sitt barnbarn i knät. Han tittar in i kameran och ler. Barnet tittar 

också in i kameran och skrattar. Bilden är tagen utomhus på en altan.  

Bildtext: Gunnar Eklund är uppvuxen på Norrmalm i Borås. Efter närmare 40 år i flygets tjänst, ägnar 

han och hustrun nu dagarna åt att passa barnbarnet i Holden Sawyer Galloway i Charlotte, USA. Foto: 

Privat. 

Omtal, beskrivningar: Fetad ingång i ingressen: Med flyget i blodet. I ingressen: “Nu är han 

pensionär i USA med barnpassning som huvuduppgift. I brödtext: “Gunnar bor i dag strax söder om 

Charlotte i North Carolina.”, ”Gunnar skrattar gott. Även om han funnit sig tillrätta i USA efter så 

många år, bär han på en längtan till Sverige.”, ”Inte minst upprörs han över de orättvisor som ännu 

existerar i USA.”,”Nu i valtider har han skrämts av republikanernas fräna uttalanden”, ”Gunnar 

suckar och man förstår var han har sina sympatier.”, ”Det blev en rejäl kulturkrock för unge 

Gunnar.”, ”När han ser tillbaka på sitt yrkesverksamma liv, helt ägnat åt flygbranschen. konstaterar 

han:” 

Anföringsutryck: “konstaterar han.” 

Förändringsfaktorer: De flesta förändringsfaktorerna är yrkesrelaterade, karriären har fått leda 

huvudpersonen runt om i världen, med undantag för två tillfällen. En gång under karriären då 

familjen går före, och en gång efter karriären då de flyttar för att komma närmar familjen. 

Motsättningar: Han valde att inte åka tillbaka till Sverige trots att han gillade landet, då ingen i 

familjen pratar svenska. Huvudpersonen avancerade till en chefsposition, vilket också ledde till att 

han fick reda ut problem.  

Resor: Texten är en resa, såväl metaforiskt som en faktisk resa. Texten är full av verb som antingen 

stannar upp eller för huvudpersonen framåt i resan. “flyttade han”, “… stannade upp …”, ”… funnit sig 

tillrätta …”, “basade för”,”avancerade”,”valde att gå i pension …”, ”När han ser tillbaka …” 
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Omnämningar bipersoner: “han och hustrun Claudette, för att komma närmare dottern Jannika 

och hennes familj …”,”Han gifte sig med Claudette, som han träffat i Africa.”,”Familjen hamnade nu i 

stället i ...”. 

Tiden, rummet: En levnadsföreteckning. Men mycket nutid, vad han gör nu och att han är framme. 

Texten utspelar sig i USA och huvudpersonen ser tillbaka på sitt liv.  

Faktaruta: Ålder, Familj, Bor, Yrke, Intressen,  

Övrigt: Första intrycket av den här texten är att den handlar om en människa som är nöjd över sitt 

liv och den plats han hamnat på. Många beskrivningar från reporterns sida om att huvudpersonen 

skräms, upprörs och så vidare. Huvudpersonen verkar vara angelägen om att prata om familjen 

medan reportern lägger mycket fokus på yrket.  

 



 44 

Artiklarna   



 45 

 


