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Abstract 
Uppsatsen undersöker Aftonbladet Kvinna 1992-2001, en satsning grundad i den goda ambitionen att 

skapa en arena för kvinnor och kvinnofrågor. Syftet är att titta på dess utveckling över tid med 

tyngdpunkt på huruvida framställningen av särskilt kvinnor, men även män, utmanar eller reproducerar 

könsstereotypa mönster. Studien utgår från ett teoretiskt ramverk bestående av genusteori, 

gestaltningsteori samt tidigare forskning kring kön och media. För att undersöka Aftonbladet Kvinnas 

tidsmässiga utveckling tillämpades kvantitativ innehållsanalys på totalt 398 stycken analysenheter 

hämtade från fyra olika tidsperioder: 1992/1993, 1996, 1999/2000 och 2000/2001. Därefter 

genomfördes en kvalitativ text- och bildanalys av sju artiklar för att på en djupare nivå kunna analysera 

innehållet. Studiens visar huvudsakligen att Aftonbladet Kvinna till största del utmanar könsstereotyper, 

exempelvis genom att framställa kvinnor som mångfacetterade, starka, mäktiga, frispråkiga och/eller 

handlingskraftiga aktörer. Satsningen skiftar även från att 1992-1999/2000 innehållsmässigt fokusera 

främst på kvinnor till att 2000/2001 domineras av ett könsneutralt perspektiv, vilket innebär att 

särskiljandet av kvinnor och män minskar över tid. Vidare visade resultatet att bildmaterialet var 

omfattande under samtliga årtal men att det till största del bestod av rena illustrationsbilder.  

 

Nyckelord: Aftonbladet Kvinna, gestaltning, kvinnojournalistik, kvällspress och genus, 

könsstereotyper 
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1. Inledning 
 
Enligt färsk statistik finns det nästan 20 000 fler kvinnor än män i Sverige (Statistiska centralbyrån 

[SCB] 2013). Trots detta är det knappast någon nyhet att kvinnors makt och inflytande är underordnat 

männens på många plan i samhället. I egenskap av kvinnliga journaliststudenter med intresse för 

genusfrågor är detta en vetskap som varit omöjlig att bortse från i vårt möte med medievärlden. Därmed 

har vi lagt märke till att även tv, tidningar och radio ofta misslyckas när det gäller att inkludera kvinnor 

på samma villkor och/eller i samma utsträckning som männen. Medierna är med andra ord ett angeläget 

område att granska med genusglasögonen på näsan, vilket ett växande antal forskare också gör. 1975- 

1989 utgjorde genusrelaterad medieforskning två procent av den totala medieforskningen, i början av 

2000-talet var samma siffra uppe i närmare tio procent enligt Nordicom. Veckopress och televisionens 

underhållningsutbud är exempel på två områden som denna forskning särskilt har intresserat sig för 

(Kleberg 2006, s.10-11). Enligt vår åsikt finns det dock en hel del intressanta studieobjekt och vinklar 

som förtjänar mer uppmärksamhet, exempelvis inom dagspressjournalistiken. Vår övertygelse är att ju 

fler perspektiv som synliggörs, desto mer förmögna blir vi också att kritiskt reflektera kring och 

förändra de rådande könsmönstren.  

 

Någonstans i de ovan beskrivna tankegångarna föddes idén till denna uppsats. Ambitionen är att lägga 

en liten bit till det stora genus- och journalistikhistoriska pusslet. Detta genom att undersöka Aftonbladet 

Kvinna (1992-2001); en satsning grundad i den goda ambitionen att skapa en nyhetsmedial arena för 

kvinnor och kvinnofrågor. Frågan är bara hur detta tog sig uttryck och vilken bild av kvinnan som 

därmed förmedlades till läsarna. Vår nyfikenhet och vilja att besvara denna fråga har fungerat som 

bränsle under resans gång. Researchen inför uppsatsen stärkte dessutom vår tes om att det finns en 

poäng i att rikta strålkastarljuset mot just Aftonbladet Kvinna. Detta mediala rum verkar nämligen mer 

eller mindre ha hamnat i forskarsamhällets skuggsida, trots att dess uttalade könsstämpel gör det till ett 

genusteoretiskt intressant studieobjekt.  

 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att ur ett genusteoretiskt perspektiv undersöka den journalistiska produkten Aftonbladet 

Kvinna (1992-2001) och titta på dess utveckling över tid. Tyngdpunkten ligger på hur särskilt kvinnor, 

men även män, framställs och huruvida denna framställning utmanar eller reproducerar könsstereotypa 

mönster. För att möta syftet kommer följande frågeställningar att appliceras på materialet: 

 



 6 

1. Vad karaktäriserar innehållet i Aftonbladet Kvinna med avseende på 
                               – Form; genrer och textomfång 
                               – Skribenternas kön 
                               – Ämneskategorier 
                               – Könsfokus och perspektiv  
                               – Bilder  
                               – Annonser 

 
2. Hur gestaltas innehållet med avseende på  
                               – Könsstereotyper 
                               – Aktörer/offer 
                               – Läsartilltal 
 
 
Den första frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av studiens kvantitativa undersökning och 

den andra med hjälp av den kvalitativa.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Aftonbladet 
Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta och anses vara den första moderna tidningen i 

Sverige (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s.63). Den lyder idag under benämningen kvällspress, en 

tidningsform med amerikanskt påbrå som etablerade sig i Europa under början av 1900-talet. Det som 

kom att särskilja den svenska kvällspressen från redan etablerade tidningstyper var dess grundläggande 

bildfokus och lösnummerförsäljningen. Kvällspressen skulle dessutom komma att förknippas med en 

mer sensationsinriktad journalistik än morgonpressen (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011).   

 

Den 8 maj 1978 gav Aftonbladets Kvinnliga journalister ut Dokumentet, en rapport som innehöll deras 

beskrivningar av jobbet och arbetsmiljön på tidningen. Det handlade till stor del om kvinnornas kritik 

mot ojämnställda villkor och burdus jargong på arbetsplatsen.  Dokumentet trycktes upp i 400 exemplar 

och delades sedan ut till medarbetarna på Aftonbladet (Aftonbladets kvinnliga journalister 1979, s.7). 

Kort efter denna protestaktion, i september 1978, inrättades en kvinnoredaktion på Aftonbladet. Den 

bestod av den skrivande arbetsledaren Inger Ramqvist samt reportrarna Karin Alfredsson, Maud Höste 

och Renée Höglin. Redaktionen publicerade tre sidor för och om kvinnor, men även alla andra läsare, 

varje måndag i Aftonbladet (Ramqvist 1979, s.121-123). Kvinnoredaktionen lades ned en bit in på 80-

talet men återuppstod i ny skepnad i och med uppkomsten av Aftonbladet Kvinna (Ney 2001, s.239).  
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I augusti 1994 blev Aftonbladet den första dagstidningen att etablera sig på webben. Inledningsvis 

fylldes denna nya plattform med kulturmaterial, ganska snart tillfördes dock även nyheter. Aftonbladet 

kom dessutom att utveckla en rad webbspecifika tjänster som exempelvis direktsändningar och 

betaltjänster. År 1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted tidningen av den tidigare ägaren, 

Landsorganisationen i Sverige (LO). LO behöll dock kontrollen över Aftonbladets politiska inriktning, 

vilket innebär att tidningen fortsatt positionerar sig på den socialdemokratiska vänsterkanten 

(Nationalencyklopedin 2013).  

 

Aftonbladet kan idag sammanfattas som en Stockholmsbaserad, rikstäckande kvällstidning som ges ut 

alla dagar i veckan, året runt. Tidningen finns dessutom kontinuerligt tillgänglig på webben och räknat 

på samtliga kanaler så når den mer än 2,5 miljoner läsare varje dag (Aftonbladet Koncernen 2010). På 

Aftonbladets annonswebb beskrivs tidningen som ”[…] en bred tidning som står på läsarens sida. 

Journalistiken ska vara kritiskt granskande och samtidigt underhålla och driva opinion i samspel med 

läsarna” (Annonswebb Aftonbladet odat.). 

2.2 Aftonbladet Kvinna  
Onsdag den 2 september 1992 startade Aftonbladet en ny bilaga som fick namnet Aftonbladet Kvinna. 

Initiativet kom från tidningens ledning, som vid ett styrelsemöte insåg att kvinnor var en viktig 

målgrupp för Aftonbladets tillväxt. Även den rådande samhällskontexten hade betydelse för beslutet. 

Detta då en rad politiska skeenden i början av 1990-talet ledde till att kvinnor och kvinnofrågor fick 

ökad vind i seglen1. Exempelvis bildades det kvinnliga nätverket Stödstrumporna år 1991, vars mål 

bland annat var att öka den politiska kvinnorepresentationen i landet. För att uppnå detta hotade 

nätverket med en kvinnolista till riksdagsvalet 1994, något som antas ha påverkat socialdemokraterna 

till att införa vallistor efter principen ”varannan damernas” (Nationalencyklopedin 2013).  

 

Kvinna-bilagan var sexton sidor och gavs ut en gång i veckan under ledning av Aftonbladets dåvarande 

featurechef Monica Gunne. Den arbetade mot en specifikt framtagen schablonbild av den kvinnliga 

läsaren; en 43-årig tvåbarnsmamma med arbete inom den sociala sektorn och ett intresse för miljö, 

sopsortering och jämställdhet. Enligt Gunne var visionen att skapa en radikal, energisk tidning som lyfte 

kvinnors vitalitet och styrka och synliggjorde de orättvisor som kvinnor levde under 2. I samband med 

premiären presenterades Aftonbladet Kvinna för läsaren på följande sätt: 

                                                
1 Monica Gunne redaktör Aftonbladet Kvinna-bilagan 1992-1997, intervju med uppsatsförfattarna den 
10 oktober 2013 
2 Ibid; 
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 Aftonbladet Kvinna står på din sida. Aftonbladet Kvinna lyfter fram dina frågor, gör din röst hörd. Varje 

onsdag! Men tro inte att allt blir protester och gnöl. Stilettklackarna kommer att riva fram i asfalten. Häng 

på! (Gunne 1992, s.16). 

 

När Aftonbladet år 1994 lanserades på webben var Kvinna-material bland det första som lades ut. År 

1996 breddades satsningen dessutom ytterligare då man i tillägg till bilagan införde ett Kvinna-uppslag i 

huvudtidningen på måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar och lördagar. Enligt Monica Gunne hade 

Aftonbladet Kvinna ett stort genomslag och lockade ett betydande antal läsare varje vecka, både män 

och kvinnor. Det första året ökade Aftonbladets upplaga dessutom med 10 000 exemplar på onsdagar, 

bilagans utgivningsdag. Desto svårare var det att nå annonsörerna, Monica Gunne menar dock att 

Kvinna inte var någon kommersiell satsning samt att många annonsörer inte ville kopplas ihop med de 

kvinnopolitiska tongångarna3.  

 

Bilagan Aftonbladet Kvinna levde kvar under nästan åtta år. I början av maj år 2000 lades den ned för att 

bereda plats för en ny sportbilaga (van den Brink 2000). Efter nedläggningen behöll man dock Kvinna i 

huvudtidningen i form av två uppslag på vardagar och ett på lördagar fram till den 1 september 2001. 

Därefter försvann vinjetten och Aftonbladets dåvarande chefredaktör Anders Gerdin motiverar beslutet 

på följande vis: ”Nu är det dags att ta steget fullt ut; att riva kvinnareservatet och låta Aftonbladets 

nyhetssidor bli tvåkönade på riktigt” (Gerdin 2001, s.11).  

 

Dagens närmsta motsvarighet till Aftonbladet Kvinna är vinjetten Wendela som introducerades i början 

av september 2008. Satsningen är döpt efter Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist, Wendela Hebbe, 

som var verksam vid Aftonbladet 1841-51 (Nationalencyklopedin 2013). Wendela profilerar sig som 

”en ständigt pågående tjejmiddag” (Bergman-Esk & Kaldo 2008) och finns tillgänglig som uppslag i 

papperstidningen sex dagar i veckan och kontinuerligt på nätet.  

 

3. Tidigare forskning 
 
Det är svårt att hitta forskning som uteslutande fokuserar på ”kvinnovinklad” dagspressjournalistik i 

allmänhet och Aftonbladet Kvinna i synnerhet. Däremot finns det en hel del forskning som förenar kön 

och medier. Veckopress eller så kallade livsstilsmagasin är ett exempel på en medieform som varit 
                                                
3 Monica Gunne redaktör Aftonbladet Kvinna-bilagan 1992-1997, intervju med uppsatsförfattarna den 
10 oktober 2013 
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föremål för ett flertal genusteoretiska studier. Exempelvis skrev Anna Widén år 2006 en C-uppsats vid 

Uppsala universitet med titeln Vecko-Revyn: En studie av en ungdomstidnings tilltal till läsaren, dess 

reportage och intervjuer samt definition av kvinnlighet under en period av 20 år. Författaren har likt oss 

valt att undersöka en medieplattform specifikt riktad till kvinnor med hänsyn till tidsmässig utveckling. 

Fokus ligger bland annat på framställningen av kvinnan och kvinnlighet, samt hur denna framställning 

har förändrats med hänsyn till tre årtal: 1984, 1994 respektive 2004. Undersökningen visar att 

Veckorevyn 1984 förknippar kvinnan och kvinnlighet med styrka, medvetenhet, utbildning och intellekt. 

Kvinnokamp och kvinnans frihet står således i centrum. 1994 betonas sex, sexualitet och det feminina 

varpå mannen figurerar som fienden. Veckorevyn år 2004 präglas slutligen av ett fokus på utseende samt 

glamour och lyx i form av kändisskap, kampen för kvinnans självständighet har därmed hamnat i 

bakgrunden (Widén 2006).  

 

Även medieforskaren Anja Hirdman har intresserat sig för veckopressens framställning av kön. I sin 

avhandling Tilltalande bilder utgiven år 2001 jämför hon Veckorevyn med herrtidningen Fib aktuellt. 

Hirdman studerar både text och bild i syfte att synliggöra hur genusföreställningar produceras och 

uttrycks i de båda tidningarna med nedslag 1965, 1970, 1975 och 1995. Hon intresserar sig särskilt för 

eventuella skillnader i tidningarnas tilltal och därmed även i publiksyn.  Eller med Hirdmans egna ord; 

”vilka mönster och konventioner i bild och text skapar betydelse och vad säger de om femininet och 

maskulinitet?” (Hirdman 2001, s.13). Studiens resultat gällande tjejmagasinet Veckorevyn visar bland 

annat att tidningen har förändrats från det första nedslaget 1965 till det sista 1995 så till vida att det 

blivit mer fokus på mode, skönhetsmaterial och sexualitet. Hirdman menar även att Veckorevyn 1995 

präglas av ett grundtema som utgörs av beskrivandet av vem hon är, och framför allt vem hon kan 

tänkas vilja bli. Enligt Hirdman har 1975 års könsmedvetna ton bytts ut mot expertförklaringar gällande 

könens olikheter. Tilltalet är uppmanande och syftar till att förse läsaren med tips och råd gällande hur 

kropp såväl som relationer skall skötas (Hirdman 2001, s.191).   

 

Maria Edström, forskare vid institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs 

universitet, publicerade år 2002 studien Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv. 

Undersökningens avsikt är att ta reda på hur ett brett spektrum av medier skildrar kvinnor på 

maktpositioner. Resultatet visar bland annat hur journalistiken tenderar att porträttera kvinnorna med 

hjälp av schablonbilder och stereotyper. Edström skriver exempelvis att en kvinna som är bra på att 

omorganisera och lösa en svår ekonomisk situation gärna beskrivs som ”städgumma”. ”Ambitiös och 

duktig” är ytterligare ett epitet som journalisterna är snabba att tillskriva kvinnliga ledare (Edström 

2002, s.32). Edström problematiserar dessa ”förstelnade och förenklade bilder” av kvinnorna genom att 
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hänvisa till den underliggande maktaspekten i framställningen. Hon menar att könsstereotyper har en 

benägenhet att förminska och förenkla kvinnan som därmed missgynnas, medan manliga stereotyper 

ofta verkar i motsatt riktning (Edström 2002, s.30-32). Edström har även studerat den bildmässiga 

framställningen av kvinnliga ledare med resultatet att de ofta avbildas leende och ovanifrån. Hon pekar 

på hur detta avväpnar kvinnorna, gör dem mindre hotfulla och ger betraktaren ett visst övertag. Edström 

menar att denna typ av bildkompositioner inte används i samma utsträckning gällande män, de tenderar 

tvärtom att framställas som extra kraftfulla (Edström 2002, s.23-25). Resultaten kan därmed sättas i 

relation till denna uppsats, vars avsikt är att synliggöra stereotypt utmanande eller bekräftande 

kvinnobilder likt de Edström kartlade i sin studie.  

 

I doktorsavhandlingen Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress undersöker 

Kerstin Engström på vilka sätt forskningsrelaterad journalistik antingen reproducerar eller bidrar till att 

förändra befintliga genusdiskurser (Engström 2008). Studien är avgränsad till år 2001 och 

dagstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet med fokus på notiser och artiklar där forskning har 

använts som stöd eller utgångspunkt. I det empiriska materialet ingår bland annat texter från Aftonbladet 

Kvinna. I sin sammanfattning av studien gör Engström en generell indelning av resultatet i form av tre 

forskningsjournalistiska typer; ”kön som biologi och skillnad”, ”jämställdhetens kön” respektive ”genus 

och normaliteter som konstruktion” (Engström 2008, s.238-241). Några intressanta slutsatser i 

förhållande till denna studie finns under rubriken ”jämställdhetens kön” och omfattar nyhetstexter där 

forskningsresultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv tas upp. Engström menar att denna 

forskningsjournalistiska typ reproducerar den traditionella genusordningen men på ett något paradoxalt 

vis. Hon skriver exempelvis att framför allt texter i Aftonbladet Kvinna presenterar forskningsrelaterade 

utsagor där både starka och framgångsrika kvinnor och ”mjuka” män framträder. Enligt Engström bryter 

detta visserligen mot de traditionella genusmönstren, men samtidigt bekräftas könsnormerna genom att 

undantagen betonas (Engström 2008, s.240). I denna studie tillämpas delar av Engströms kodbok i 

utformningen av den kvantitativa undersökningen.  

 

Värt att nämna är även den genusrelaterade forskningen som sätter kvinnliga journalister i fokus snarare 

än innehåll om och/eller för kvinnor. Kristina Lundgren, docent i journalistik, har skrivit avhandlingen 

Solister i mångfalden (2002) som är en journalistikhistorisk studie med syftet att synliggöra 1930-50/60-

talets mångfald av kvinnliga journalister inom dagspressen. Hon undersöker hur kvinnorna gick tillväga 

för att göra karriär inom den mansdominerade journalistiken samt vad de skrev om. I avhandlingen 

redogör Lundgren även för hur kvinnosidor började växa fram i dagstidningarna redan under 20-talet. 

Hon skriver att dessa främst var produkter av kommersiella tankegångar då tidningarnas 
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annonsavdelningar upptäckt att hushållskassan oftast kontrollerades av kvinnor. För att annonserna 

skulle nå dem krävdes därmed att de låg i anslutning till redaktionellt material riktat till den kvinnliga 

läsaren (Lundgren 2002, s.100). Även Margareta Stål uppehåller sig vid kvinnan som 

innehållsproducent i sin avhandling Signaturen Bansai. Ester Blenda Nordström. Pennskaft och reporter 

i det tidiga 1900-talet. Den publicerades år 2002 och analyserar dåtida kvinnliga journalisters villkor 

och texter. Ytterligare ett exempel inom området är C-uppsatsen Medieprinsessor och uppror: 

Kvinnorna och kvällspressen: En studie om den kvinnliga journalistens roll och kvinnlighet i 

kvällspressen framlagd vid Södertörns Högskola 2010 av Josefine Hagström och Caroline Persson. 

Författarna fokuserar specifikt på Aftonbladet och Expressen med syfte att studera hur den kvinnliga 

journalistens roll har utvecklats och förändrats från feminismens genombrott i Sverige på 1960 och 70-

talet (Hagström & Persson 2010, Abstract). 

 

Global Media Monitoring Project (GMMP) är ett internationellt forskningsprojekt som vart femte år 

sedan 1995 granskar nyhetsmedier runt om i världen för att synliggöra hur kvinnor och män 

representeras. GMMP bygger på volontärinsatser av hundratals individer, organisationer, medieexperter 

och universitetsforskare. Den senaste undersökningen genomfördes den 10 november 2009 och 1281 

dagstidningar, teve- och radiostationer i 108 länder ligger till grund för resultatrapporten som 

publicerades 2010 av World Association for Christian Communication (WACC) (WACC 2010, s.9). 

Denna rapport visar bland annat att kvinnliga journalister tenderar att utmana stereotyper i högre grad än 

vad manliga journalister gör, samt att det är mindre sannolikt att kvinnliga reportrar förstärker 

stereotyper. Beskrivet i siffror framkom det att 7 procent av det som rapporterats av kvinnor utmanar 

stereotyper, jämfört med 4 procent av det material som manliga journalister står bakom. Vidare visade 

resultatet att 35 procent av de kvinnliga reportrarnas skildringar förstärker stereotyper, medan samma 

siffra gällande manliga reportrar ligger på 42 procent (WACC 2010, s.33).  

 

Det ska även finnas en C-uppsats som behandlar just Aftonbladet Kvinna framlagd vid Södertörns 

högskola år 2003 av Anna Branzell med titeln Sexualitet i det mediala kvinnorummet. Denna 

forskningstext finns dock varken tillgänglig som elektroniskt webbdokument eller arkiverad 

pappersupplaga. Uppsatsförfattaren har inte heller kunnat nås, därmed tvingas vi att bortse från denna 

del av forskningsdiskursen.  

 



 12 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Genusperspektiv på medier 
Madeleine Kleberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, definierar genusforskning som 

studier av hur det vi vardagligt benämner som kön skapas och formas. Enligt Kleberg har medierna en 

viktig del i denna process. Ett genusperspektiv kan således appliceras på medieforskning för att 

analysera: framställningen av kvinnor och män samt vilka roller de uppträder i, förhållanden och 

maktrelationer inom och mellan könen, konstruktionen av manlighet och kvinnlighet samt könens 

inflytande över medieinnehållet (Kleberg 2006, s.7). Kleberg beskriver även hur dagens genusforskning 

tar avstånd från tanken på medierna som en spegelbild av verkligheten. Istället betraktas medieinnehållet 

som resultatet av ett urval, en representation och därmed också en konstruktion. När genusperspektivet 

appliceras på medier blir det således centralt att dekonstruera skapelsen av exempelvis motsatsparet 

kvinna/man. Detta innebär att det språk och bilder som medierna använder för att bevara motsatsparet 

granskas och synliggörs. Därmed omfattas genusperspektivet även av ett avståndstagande från tanken på 

att det finns en elementär sanning om kvinnan, att gruppen ”kvinnor” rent biologiskt kan skiljas från 

gruppen ”män” (Kleberg 2006, s.17).  

 

Kleberg skriver vidare att medieutbudet ofta tenderar att leverera bilder på glada, leende kvinnor medan 

män ofta framställs som allvarliga. Detta kommer till uttryck exempelvis i pressbilder på kvinnliga 

politiker, i reklamannonser, i bröllopsfotografier i tidningar och i debattprogram på tv. Kleberg menar 

att fenomenet kan förklaras på olika sätt, men att det i grund och botten handlar om samhälleliga 

föreställningarna kring män och kvinnors olika platser i arbetslivet såväl som i privatlivet. Vidare menar 

hon att dessa förställningar påverkar medieutbudet och tvärtom påverkar medieutbudet våra könsmärkta 

föreställningar (Kleberg 2006, s.8).  

 

Vidare har svensk genusforskning sedan början av 2000-talet börjat kopplas samman allt mer med 

begreppet intersektionalitet. Begreppet lanserades i ett svenskt sammanhang i och med antologin 
Maktens (o)lika förklädnader: Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige (De los Reyes, 

Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana [red.] 2002). Att applicera ett intersektionellt perspektiv på 

medier innebär att problematisera representationen av kön i förhållande till exempelvis klass, etnicitet, 

nation och sexualitet (Kleberg 2006, s.17). Denna uppsats kommer dock inte att tillämpa perspektivet, 

då Aftonbladet Kvinna producerades i en tidskontext då detta ännu inte var en definierad problematik.  
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4.2 Genussystemet/genuskontraktet 
Genushistorikern Yvonne Hirdmans teori om genussystemet visar på en ordningsstruktur av kön som 

utgör basen för de ekonomiska, politiska och sociala ordningarna i samhället. Enligt Hirdman bärs 

genussystemet upp av två logiker; dikotomin och hierarkin. Dikotomin innebär att manligt och kvinnligt 

bör hållas isär och hierarkin att mannen är norm och således står för mänskligheten, det normala och det 

allmängiltiga (Hirdman 1988, s.51). Hirdman menar att isärhållandet av könen grundar sig i 

arbetsdelningen och i uppfattningar om manligt respektive kvinnligt. Detta har sedan spridit sig till hela 

vårt varande i världen och strukturerar allt från sysslor och platser till egenskaper. Ordningsstrukturen 

skapar mening och underlättar navigationen i tillvaron, men den skapar också ojämlika 

maktförhållanden då män och kvinnor formas till två olika sorters människor med olika livsmöjligheter. 

Hirdman benämner detta som genusformering och menar att den kännetecknas av ett konstant 

utnyttjande av den biologiska olikheten, det faktum att mannen inte kan föda barn, samt ett 

motsatstänkande där männen står för det positiva och kvinnorna det negativa. Hirdman menar vidare att 

kvinnor i lika hög grad som män är medskapare av detta system, trots lägre social status (Hirdman 1988, 

s.52-53). 

 

Begreppet genuskontrakt kan ses som en operationalisering av genussystemet. Enligt Hirdman är varje 

samhälle och tid präglat av dolda ”kontrakt” mellan män och kvinnor. Dessa förklaras som tydliga och 

ömsesidiga föreställningar om hur enskilda män och kvinnor, likväl som gruppen ”kvinnor” respektive 

”män”, ska uppträda gentemot varandra. Genuskontrakten uppenbarar sig på olika nivåer i vår livsvärld: 

i arbetet, i kärleksrelationer, i språkbruket och i gestalten/den yttre formen (Hirdman 1988, s.54). 

Därmed är det rimligt att dra slutsatsen att genuskontrakten även kommer till uttryck i medierna. 

4.3 Stereotyper och könsstereotyper 
Enligt kultur- och medieforskaren Stuart Hall innebär stereotypifiering att man reducerar människor till 

några få, enkla och basala karaktärsdrag (Hall 2013, s.247). Hall förklarar detta vidare genom att 

referera till Richard Dyer (1977), professor i filmvetenskap, som menar att det är grundläggande för vår 

förståelse av världen att kunna använda oss av ”typer”. I människans medvetande finns således allmänna 

klassifikationsscheman som hjälper oss att sortera in saker, händelser och individer i kulturellt bestämda 

fack. Enligt Dyer begripliggör vi därmed alltid specifika saker på basis av några bredare kategorier. Vi 

placerar in personer i olika grupper efter exempelvis klasstillhörighet, ålder, nationalitet, ”ras”, 

sexualitet eller – kön. Dyer definierar därmed en ”typ” som ”någon enkel, levande, minnesvärd, 

lättförståelig och allmänt igenkännbar karaktäristik där några få egenskaper är i förgrunden och 

förändring eller ”utveckling” begränsas till ett minimum” (Dyer 1977, se Hall 2013, s.247). Stereotyper 



 14 

reducerar personer till endast dessa få egenskaper, dessa ”typer”, överdriver och förenklar dem. Med 

andra ord: de förminskar, essentialiserar, naturaliserar och fixerar skillnad (Hall 2013).  

 

Den brittiske språkforskaren Roger Fowler har ett liknande sätt att definiera stereotyper och han kopplar 

dessutom samman dessa med den journalistiska nyhetsprocessen. Han menar att en stereotyp kan liknas 

vid ett socialt konstruerat, mentalt fack där händelser och individer kan sorteras in och därmed göras 

mer begripliga. Fowler understryker även att stereotyper utgör kategorier som vi projicerar på världen 

för att förstå den. Han menar vidare att bildandet av nyhetshändelser och nyhetsvärden är en ömsesidig 

process där stereotyper är förhandlingarnas valuta. Detta då förekomsten av en slående händelse 

kommer att stärka en stereotyp, och ju fastare stereotyp desto mer troligt är det att dithörande händelser 

blir nyheter (Fowler 1991, s.17).  Fowler menar även att om man tittar på en liten del av 

kvinnorepresentationen i dagstidningar, utan att söka efter dramatiska exempel, finner man ofta att 

kvinnor konstitueras som en speciell grupp med särskilda karaktärsdrag. Några av dessa drag är 

irrationalitet, familjeberoende, maktlöshet och sexuell och fysisk tillgänglighet (Fowler 1991, s.95).  

 

Enligt Julia T. Wood, amerikansk professor i kommunikationsvetenskap, speglar mediers sätt att 

porträttera kvinnor, män och relationen dem emellan allmänna förståelser och ideal. Hon menar vidare 

att medierna reproducerar kulturella uppfattningar av kön hos individer, detta genom att definiera 

”normala” kvinnor, män och relationer och därmed föreslå hur vi ska uppträda utifrån vårt kön. 

Slutligen pekar Wood på medier som ”gatekeepers” med makten att kontrollera vad vi ser och vet 

genom att besluta vilka nyheter som lyfts upp samt hur kvinnor och män skildras. Detta påverkar i sin 

tur våra uppfattningar kring könsrelaterade problem och kön i största allmänhet (Wood 1998, s.298). 

Wood menar vidare att mediers bilder av kvinnor och män bottnar i kulturellt skapade stereotyper som 

avviker markant från verkligheten. Kvinnor tenderar att porträtteras som unga, smala, passiva, beroende 

av män och insnärjda i relationer och hushållsarbete. Enligt Wood kan kraven på ungdomlighet och 

skönhet till och med härledas till nyhetsprogram, där kvinnliga nyhetsankare förväntas vara yngre, 

vackrare och mindre frispråkiga än män. Medier upprepar kort sagt den kulturella bilden av kvinnan 

som beroende, prydnadsobjekt vars främsta funktion är att se bra ut, tillfredsställa män, och tysta stanna 

i periferin av livet (Wood 1998, s.304-305). Wood menar vidare att även när media porträtterar kvinnor 

utanför hemmet, så tenderar deras karriär att hamna i skymundan. Även kvinnor med höga yrkestitlar 

framställs huvudsakligen i sina roller som hushållerskor, mammor och hustrur. De avbildas ofta 

involverade i omvårdande samtal med familj och vänner och då de gör saker för andra, allt utan att det 

verkar hamna i konflikt med deras professionella åtaganden (Wood 1998, s.310-311).  Enligt Wood 

framställs män tvärtom ofta som aktiva, hårda, tuffa, oberoende, orädda, våldsamma, i total kontroll 
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över sina känslor, äventyrliga, mäktiga, sexuellt aggressiva och till stor del oengagerade i mänskliga 

förhållanden. Och kanske viktigast av allt – inte på något sätt feminina (Wood 1998, s.303). Tidningar 

och nyhetssändningar tenderar även att förstärka uppfattningen av att mannens roll är utanför hemmet. 

Berättelser om män fokuserar därmed ofta på arbete och/eller deras prestationer (Wood 1998, s.312-

313). Woods poäng är att dessa stereotypa bilder av kvinnor och män begränsar våra uppfattningar om 

vad som är möjligt och inte möjligt för människan.  

 

Medie- och genusforskarna Linda Fagerström och Maria Nilson använder termen genusslentrian, vilken 

härstammar från medieforskaren Hillevi Ganetz och avser de stereotypa framställningarna av genus som 

är så vanliga att vi knappast ser dem. Fagerström och Nilson lyfter fram en artikel av Ganetz som 

synliggör hur till och med djurdokumentärer tenderar att bygga på underliggande berättelser om den 

heterosexuella kärnfamiljen där pappan är den starke beskyddaren och mamman den svaga, 

omvårdande. Det handlar således om aktiva ”män” och passiva ”kvinnor”. Ganetz menar att denna typ 

av genusslentrian är problematisk, men så vanligt förekommande i masskulturen att vi inte alltid orkar 

reagera på den (Fagerström & Nilson 2008, s.43-44).   

 

Även den holländska kommunikationsforskaren Liesbet van Zoonen uppehåller sig kring 

könsstereotyper genom att beskriva hur feministiska mediekritiker övergripande har uttalat sig om 

medias representation av kvinnor, femininitet och genus. Hon menar att enligt dem är den mediala 

kvinnan (1) hustru, mamma och hushållerska för män, (2) ett sexobjekt som utnyttjas för att sälja 

produkter till män, (3) en person som försöker vara vacker för män (van Zoonen 1994, s.66). van 

Zoonen citerar även en studie gällande televisionens bilder av kvinnor där resultatet visar att de 

övervägande porträtteras som unga, hemmafruar, svaga, sårbara, beroende, undergivna, sexobjekt 

och/eller i stereotypa yrkespositioner så som sjuksköterskor och sekreterare (Franswa 1978, se van 

Zoonen 1994, s.66). Vidare pekar hon på forskning som visar att media och särskilt tjejmagasin tenderar 

att leverera bilder som berättar för kvinnor hur de ska bli en perfekt mamma, älskare, hustru, hemmafru, 

glamorös accessoar etc. (Davies 1987, se van Zoonen 1994 s.66).  

4.4 Medieeffekter 
I tillägg till de ovan beskrivna genusteoretiska ramverket så kommer studien även att utgå från 

gestaltningsteorin. Avsikten är att kasta ljus över hur Aftonbladet Kvinna, genom att skapa vissa 

tolkningsramar i sina berättelser och kvinnor och män, kan tänkas påverka läsarnas uppfattningar kring 

kön i stort.  
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Gestaltningsteorin utgår från att mediernas bild av verkligheten skiljer sig från den del av verkligheten 

som beskrivs. Därmed är medierna ingen spegelbild av världen runt omkring oss, de (re)konstruerar och 

gestaltar den snarare. Anledning till detta är att mediernas utrymme, till skillnad från verkligheten, är 

begränsat. Medieföretagen, eller mer specifikt redaktionerna och journalisterna, nödgas därmed att göra 

urval i fråga om vad som ska lyftas fram i rapporteringen. Dessa urval påverkar såväl ämnen, ord, 

berättarperspektiv, källor och attribut som ren fakta. Valen som görs skapar därmed en medial 

verklighetsbild som enligt gestaltningsteorin har större inflytande på oss människor än verkligheten i sig 

(Strömbäck 2012, s.271).  

 

5. Metod 
 
Denna uppsats kombinerar kvantitativ innehållsanalys med kvalitativ text- och bildanalys. Nedan följer 

en separat redogörelse för respektive metod.  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Kvantitativ innehållsanalys är ett effektivt redskap om man vill analysera ett större material, metoden 

innebär även goda möjligheter att åstadkomma välgrundade jämförelser mellan olika tidsperioder 

(Nilsson 2010, s.119). Den kvantitativa innehållsanalysen används för att mäta egenskaper i ett specifikt 

innehåll och därmed kunna uttala sig om hur ofta eller i hur stort omfång en viss egenskap förekommer. 

Metodens grundläggande ambition är att kunna dra generella slutsatser på basis av de undersökta fallen 

(Nilsson 2010).  Då uppsatsen syftar till att undersöka Aftonbladet Kvinna 1992-2001 är kvantitativ 

innehållsanalys ett effektivt redskap som kan ge en god inledande överblick gällande studieobjektet.  

5.1.1 Urval och genomförande 
Analysenheterna i den kvantitativa undersökningen består av texter, tillhörande bilder och annonser 

publicerade i Aftonbladets Kvinna-bilaga och under vinjetten Kvinna i huvudtidningen. Vi har valt att 

inkludera annonser då även dessa kan betraktas som en del av tidningsmaterialet. Även om annonserna 

inte utgör journalisternas egna framställningar så bidrar de likväl till läsarens helhetsintryck av Kvinna-

sidorna, och därmed också av kvinnor. Aftonbladet Kvinna fanns även på nätet, men då 

internetformatets innehåll saknar fasta ramar och därmed är svårt att studera i efterhand (Nilsson 2010, 

s.131) valdes detta material bort. Totalt omfattar undersökningen nio veckors Kvinna-material 

koncentrerat till fyra tidsperioder som alla representerar olika stadier i Aftonbladet Kvinnas livscykel; 

1992/1993 (Bilagan startas), 1996 (mittpunkten för bilagan), 1999/2000 (sista året innan bilagan läggs 

ned) och 2000/2001 (Kvinna existerar endast som integrerad del i huvudtidningen). Vid de tre 
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förstnämnda årtalen består urvalet av allt material publicerat första veckan i oktober, då Kvinna startade 

på hösten, respektive första veckan i mars. Motiveringen är dels att få en god tidsmässig spridning, dels 

att undvika periodicitet i innehållet. Inget av de undersökta årtalen är valår och månaderna oktober/mars 

är dessutom frikopplade från både julen eller högsommaren, perioder som annars kan påverka innehåll, 

volym och form (Nilsson 2010, s.130). Vid det sista nedslaget 2000/2001 då Aftonbladet Kvinna endast 

existerade som integrerad del i huvudtidningen utgörs materialet av andra veckan i maj (starten), första 

veckan i januari (mittpunkten) respektive första veckan i augusti (sista månaden innan vinjetten 

försvinner helt). Detta för att få en spridning och omfattning som motsvarar de tre första nedslagen. 

Undersökningen resulterade i totalt 398 stycken analysenheter, varav 388 stycken texter med tillhörande 

bilder och tio stycken annonser. Då vissa texter helt saknade bild och andra innehöll två eller flera bilder 

skiljer sig antalet analyserade bilder från antalet texter.  

 

Två kodscheman har skapats inom ramen för studien, ett som applicerats på text och tillhörande bilder 

och ett separat för annonser (för variabler, variabelvärden och tolkningsregler se bilaga 1, 2 och 3). I 

studiens inledande skede genomfördes en provkodning på en mindre del av materialet varpå kodschemat 

för texter och bilder korrigerades något. Kodningsarbetet delades sedan upp emellan oss och utfördes i 

Kungliga Bibliotekets läsesal för mikrofilm i Stockholm. För att undvika systematiska kodfel som 

härrör från person har vi kodat var sin vecka från respektive tidsperiod (Nilsson 2010). Kodningen har 

dessutom genomförts två gånger för att i största möjliga mån minimera osystematiska kodfel. Slutligen 

genomfördes ett reliabilitetstest i syfte att mäta undersökningens tillförlitlighet. Detta innebar att vi 

kodade om en mindre del av varandras analysenheter för att sedan jämföra utfallet med de ursprungliga 

kodningarna. Testet resulterade i en god överenstämmelse (ca 95 procent beräknat på det totala antalet 

variabler) vilket talar för en hög reliabilitet.  

5.2 Kvalitativ text- och bildanalys 
Kvalitativ textanalys innebär en noggrann läsning av texten med hänsyn till dess delar, helhet och 

kontext. Syftet vid en sådan analys är att nå textens väsentliga innehåll, det som ligger dolt under ytan 

och därmed är svårt att komma åt enbart med hjälp av den kvantitativa systematiken. Kort sagt går den 

kvalitativa analysen ut på att läsa texten aktivt, att ställa frågor till den och se om dessa kan besvaras av 

texten eller forskaren (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s.210).   

 

Bilder, precis som det skrivna ordet, är ett symbolsystem som bygger på etablerade symboler och 

sociala såväl som kulturella konventioner. I tidningar sker dessutom kommunikationen genom såväl text 

som bilder och dessa samverkar i meningsskapandet (Fogde 2010, s.179). En bildanalys präglas av 
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insikten att bilder aldrig enbart utgör en avbildning av någon eller någonting. De skapas och förstås i en 

kontext med en särskild inramning och ett särskilt perspektiv. Genomförandet av en bildanalys innebär 

därmed att, likt vid det textanalytiska tillvägagångssättet, bryta ner bilden i mindre delar för att sedan 

länka samman dessa till en helhet (Fogde 2010, s.180-183).  

5.2.1 Urval och genomförande  
Urvalet i den kvalitativa analysen har gjorts strategiskt utifrån det resultat som framkom i den 

kvantitativa undersökningen. Fyra artiklar, en som är representativ för vart och ett av nedslagen, har 

därmed legat till grund för analysen. I tillägg har även tre artiklar som går emot det generella mönstret 

och därmed utgör särfall ingått i studien.  

 

Vid analysens konkreta genomförande har Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thuréns 

medieretoriska modell för kritisk läsning av journalistisk text tillämpats. Modellen, som presenteras i 

sammanfattad form nedan, har prövats mot de valda texterna. Som Lundgren, Ney och Thurén skriver 

kan en textanalys dock inte göras efter ett fastställt regelformulär (Lundgren, Ney & Thurén 1999, s.53). 

Därmed har analysverktyget i viss mån anpassats till de enskilda texternas förutsättningar.  

 

• Artbestämning av texten. Var, när och hur är den publicerad? 

• Vad handlar artikeln om? 

• Hur är materialet vinklat och disponerat? 

• Hur ser framförandet och den språkliga gestaltningen ut, exempelvis ordval, stil och ton? 

• Hur är reporterns förhållande till källor och intervjuade? Är de aktörer eller ”offer”? 

• Vilken miljö/vilket sammanhang placerar reportern in händelsen i? 

• Dramatiseras händelsen? Vem får spela huvudroll respektive biroll? Förekommer exempelvis 

personifiering? 

• Vilka retoriska grepp används? Exempelvis: jämförelser, upprepning och värdeladdade ord. 

• Hur är bildspråket uppbyggt? Förekommer ironi, kontrastverkan, metaforer, liknelser, 

schabloner eller stereotypa bilder i framställningen? 

• Hur framträder reportern själv i texten och hur är förhållandet till läsaren och den intervjuade? 

• Är det en enkel berättelse eller problematiseras det skildrade? Inbjuds läsaren till egna 

ställningstaganden eller finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser? (Lundgren, Ney 

och Thurén 1999, s.54-57).  
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Bildanalysen är baserad på Terje Hillesunds strategi för analys av pressbilder. Strategin bygger på sex 

steg: 

 

• Det omedelbara intrycket: vad möter ögat, vilken stämning och vilka känslor ger bilden? 

• Den denotativa nivån: vad föreställer bilden, vad utgör förgrund respektive bakgrund? 

• Kompositionsnivån: bildtyp, storlek, placering och perspektiv 

• Den konnotativa nivån: vilka associationer och känslor eller tankar och föreställningar är 

knutna till bilden? 

• Den ideologiska nivån: anspelar bilden på uppfattningar kring rollmönster i vårt samhälle, hur 

framställs exempelvis kvinnan/mannen? Ligger föreställningar kring maktförhållanden till grund 

för bilden? Knyter bilden an till andra bilder eller historiska situationer? 

• Bilden i kontexten: Vad är avsikten med bilden som en del av den aktuella artikeln? (Hillesund 

1994, s.72-76). 

5.3 Metodkritik 
Den kvantitativa metodiken kan kritiseras för att vara begränsad till att enbart mäta det manifesta 

innehållet, det vill säga det som klart går att utläsa i texten. Som Åsa Nilsson hävdar i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap är det dock orimligt att tänka sig att en metod ska kunna undersöka allt 

utifrån alla perspektiv. Därmed är det förtjänstfullt att kombinera flera olika metodiker och låta dessa 

komplettera varandra (Nilsson 2010, s.124), vilket denna studie gör. Ytterligare en kritisk punkt 

gällande den kvantitativa innehållsanalysen är kravet på objektivitet, det vill säga att samtliga forskare 

bör göra samma läsning av samma text. Som regel dyker det dock alltid upp element av tolkning 

(Nilsson 2010, s.126). Inom ramen för vår undersökning, där två olika personer delat på kodningen, har 

detta lösts genom att upprätta detaljerade kodanvisningar (se bilaga 3). I tillägg har kodningsarbetet 

utförts sida vid sida, vilket har möjliggjort en kontinuerlig dialog kring principerna för kodningen. 

 

Kvalitativa studier kan kritiseras för att vara avhängiga forskaren förförståelse. Detta innebär mer 

konkret att hur en text/bild förstås påverkas av forskarens tidigare erfarenheter. Därmed är det också 

möjligt att hävda att två olika forskare som tolkar en och samma text/bild drar olika slutsatser 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 222). För att minimera detta problem och göra 

resultaten giltiga även utanför oss själva har vi försökt tillämpa en så öppen argumentation som möjligt i 

analysen. En annan svårighet som kan relateras till vår studie och till problemet gällande förförståelse är 

avståndet mellan text och uttolkare. Innebörden i texter/bilder som producerats i forskarens närhet såväl 

tidsmässigt som socialt och kulturellt är lättast att förstå (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 
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2012, s. 222). Då vår studie omfattar material från andra tidsperioder än vår nutida finns alltid risken för 

en viss förståelsebarriär. Vi anser att detta är relevant att påpeka, även om den tidsmässiga skillnaden är 

förhållandevis liten och därmed inte bör påverka studiens resultat nämnvärt.   

 

6. Kvantitativa resultat 
 
Totalt ligger 398 analysenheter till grund för studiens kvantitativa del, varav tio stycken är annonser och 

388 stycken texter. 44 stycken texter representerar tidsperioden 1992/1993, 111 stycken 1996, 119 

stycken 1999/2000 och 114 stycken 2000/2001. 1992/1993 existerade Aftonbladet Kvinna endast som 

bilaga en gång i veckan, där av skiljer sig urvalet från denna period storleksmässigt från de andra 

nedslagen. Antalet analyserade bilder för varje tidsperiod överstiger antalet texter i urvalet, detta då 

vissa texter helt saknar bild medan andra innehåller två eller flera bilder.  

6.1 Form 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren visar hur de analyserade texterna från respektive tidsperiod fördelar sig över olika 

journalistiska textgenrer. 

 

Figur 1 ovan visar att genren övrigt dominerar under de tre första nedslagen 1992/1993, 1996 och 

1999/2000 då mellan 27 till 31 procent av texterna återfinns inom denna kategori. 2000/2001 utgör 

genren knappt 10 procent av materialet.  Det som återfinns under kategorin övrigt är exempelvis 

enkäter, recept, läsarinsändare, undersökningar, topplistor och ”plocksidor” där ett flertal kortare texter 
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på samma tema ligger i anslutning till varandra. Även det återkommande inslaget ”Åsas termometer” 

återfinns inom övrigt-kategorin, ett textformat där Kvinna-skribenten Åsa Mattsson listar veckans 

hetaste händelser och personer.  

 

Textgenren notis utgör mellan cirka 18 till 29 procent samtliga tidsperioder (se figur 1). Den genre som 

över tid blivit allt mer frekvent förekommande är intervju/personporträtt. Textgenren står under det 

första nedslaget 1992/1993 för 9 procent av materialet, vid de två sista nedslagen är nästan en fjärdedel 

av alla texter intervjuer eller personporträtt. Textgenren debatt försvinner helt över tid, från att ha stått 

för cirka 5 procent av materialet 1992/1993 till 0 procent under resterande nedslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren visar hur analysenheterna från respektive tidsperiod fördelar sig gällande textomfång.   

 

Gällande texternas omfång är notis/spalt dominerande i urvalet från samtliga tidsperioder, enligt figur 2 

ovan har mellan 45 till 59 procent av texterna denna omfattning. Under det första nedslaget 1992/1993 

och det sista 2000/2001, är helsidor och uppslag något vanligare än 1996 och 1999/2000. Andelen texter 

som utgör en halvsida sträcker sig mellan 12 till 22 procent under samtliga tidsperioder.  
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6.2 Skribentens kön 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figuren visar könsfördelningen gällande skribenter för respektive tidsperiod. 

 
Som figur 3 ovan visar har könsfördelningen mellan skribenterna inte förändrats nämnvärt över tid. 

Större delen av texterna från samtliga nedslag är skrivna av kvinnor. Andelen kvinnliga skribenter 

sjunker dock något för varje undersökt tidsperiod. 1992/1993 står de för 73 procent av texterna, 

2000/2001 ligger siffran på 66 procent. Näst vanligast förekommande är texter som saknar byline eller 

är undertecknade med namn som inte går att könsbestämma, dessa texter utgörs främst av material från 

nyhetsbyråer och läsarinsändare. Manliga skribenter står för en mindre del av texterna i det studerade 

materialet, men till skillnad från kvinnorna ökar dessa i antal över tid, från 7 procent 1992/1993 till 12 

procent 2000/2001. Vid samtliga nedslag är texter undertecknade av både en man och en kvinna 

sällsynta. 

6.3 Ämneskategorier  
Som figur 4 nedan visar står ämnet hälsa och sjukvård för cirka en fjärdedel av Kvinna-materialet från 

både 1992/1993 och 1996. Kategorin innehåller texter om exempelvis skratterapi, sorgearbete, rökning 

och dess skadeverkningar, mammografi, arbetsskador och sjukskrivning, bantningshysteri, mens och 

graviditet.  Även texter som tar upp riskerna med silikon i bröst och läppar, samt sjukdomen anorexia 

förekommer. Övrigt-kategorin är näst vanligast i materialet från 1992/1993. Där finns texter som är 

svåra att placera inom ett bestämt ämnesområde; bland annat en lista där offentliga kvinnor rankas som 

”änglar” eller ”djävular” samt en text där Kvinna recenserar en fiktiv bil speciellt utformad för kvinnor.  
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Figur 4. Figuren visar hur texterna från respektive tidsperiod fördelar sig över olika ämneskategorier.   

 

Karriär/yrkesliv och utbildning dominerar 1999/2000, men ges även stort utrymme både 1992/1993 och 

1996. Texterna inom ämnet handlar till stor del om kvinnor som gjort karriär inom normbrytande 

yrkesområden så som: brottning, tjurfäktning, verkstadsarbete och skorstensfejning. Även kvinnor i 

chefsroller eller som egna företagare förekommer i ett flertal texter. Några texter inom ämneskategorin 

lyfter fram kvinnor som offer för orättvisa arbetsmarknadsvillkor och låga löner.  

 

Ämnet barn och föräldraskap är näst vanligast förekommande 1999/2000 och inbegriper texter om 

bland annat amning och mammarollen. Återkommande behandlas dessutom föräldraledighet, 

exempelvis handlar ett flertal artiklar om hur länge kvinnor bör och vill vara hemma med sina barn. 

Ämneskategorin mode och skönhet, som vid övriga tidsperioder endast utgör en liten eller ingen del av 

materialet, står 1999/2000 för 10 procent av texterna. Inom ämnet förekommer bland annat ”Stilpolisen” 

där Kvinna i humoristisk ton förser läsaren med korta modetips, en artikel där en modedesigner stylar 

om en kvinnlig präst samt en recension där fyra män får testa och betygsätta ansiktskrämer för kvinnor.  

 

Figur 4 visar att ämneskategorin relationer och sex är vanligast 2000/2001, den utgör nästan en femtedel 

av texterna i urvalet. Det som tas upp inom ämnet är främst relationer mellan män och kvinnor. 

Exempelvis skrivs det om jämställdhet och roller i förhållanden, hur man lagar trasiga relationer, dejting 
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på nätet och mäns tankar om kärlek. Inom kategorin återfinns även Kvinnas frågespalt där läsarna ställer 

relationsfrågor till redaktionen. I andra texter ligger fokus på sex, dessa handlar bland annat om en 

könspump för kvinnor, en p-stav för män och att antalet böcker om sex har minskat. Ämneskategorierna 

hälsa och sjukvård samt barn och föräldraskap får näst störst utrymme i materialet från 2000/2001. 

Hälsotexterna handlar till stor del om psykisk sjukdom, men även träningsmissbruk och andra former av 

osunda kroppsideal lyfts fram. Det mest framträdande mönstret gällande texterna inom kategorin barn 

och föräldraskap denna tidsperiod är dess fokus på papparollen och barnuppfostran.  

6.4 Texternas könsfokus och perspektiv 
Som figur 5 nedan tydliggör är icke könsstereotypa texter om kvinnor vanligast i materialet från de tre 

första tidsperioderna; 1992/1993, 1996 och 1999/2000. Exempelvis i form av artiklar där kvinnor 

porträtteras som chefer snarare än underordnade, där ensamma mammor liknas vid starka tigrar eller där 

kvinnor som revolterat mot dåliga arbetsförhållanden och satsat på egna företag lyfts fram. Vid det sista 

nedslaget 2000/2001 bryts mönstret då könsneutrala texter istället dominerar. Dessa säger ingenting om 

kön och handlar exempelvis om prisskillnaderna gällande läkarbesök runt om i landet eller en nyöppnad 

bantningsklinik för spädbarn i Aten. 

 

Figur 5. Figuren visar hur texterna från respektive tidsperiod fördelar sig gällande könsfokus 

(man/män, kvinna/kvinnor, både män och kvinnor eller könsneutralt) och perspektiv (könsstereotypt, 

icke könsstereotypt eller ej tillämpbart).  
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Kategorin kvinnor ej tillämpbart står för en fjärdedel av materialet 1996. Resterande tidsperioder 

återfinns mellan 9-16 procent av texterna inom kategorin. Texterna handlar om kvinnor men är 

intetsägande i fråga om eventuella könsstereotyper, exempelvis en notis som kort redovisar 

forskningsstatistik kring mammografi. Även tvetydiga texter har placerats i kategorin, det vill säga 

sådana som innehåller lika stor del könsstereotypt utmanande som bekräftande inslag samt texter där 

drag av ironi försvårar tolkningen.  

 

Andelen könsstereotypa texter om kvinnor utgör drygt 20 procent materialet från 1992/1993. 

Exempelvis förekommer artiklar där kvinnor definieras som mammor eller offer, om hur skamfullt det 

är att inte kunna tillfredsställa sin man sexuellt samt vad kvinnor bör hålla sig borta från för att inte gå 

upp i vikt. Denna typ av texter minskar dock successivt för varje undersökt tidsperiod (se figur 5).  

 

Figur 5 visar även att texter med fokus på män utgör en förhållandevis liten del av materialet under de 

tre första tidsperioderna. Vid det sista nedslaget 2000/2001 handlar dock cirka 18 procent av texterna 

om män och vanligast förekommande är det icke könsstereotypa perspektivet. Under denna kategori 

finns exempelvis texter där män porträtteras som svaga och kan erkänna sig underlägsna. Läsaren möts 

även av män som blivit pappa mot sin vilja, diskussioner kring mäns rädsla för kärleken samt manliga 

före detta nazister som valt en ny väg.  

 

Texter som handlar om både män och kvinnor står för cirka 12-20 procent av materialet från 1992/1993, 

1996 och 1999/2000. Även dessa har ökat vid det sista nedslaget 2000/2001 och utgör då cirka 31 

procent (se figur 5).  Exempelvis förekommer en undersökning där Aftonbladet Kvinna frågar både män 

och kvinnor vad de tycker om sin navel, en intervju med en man och en kvinna om deras barn med 

Downs syndrom samt en text om ett par som delar lägenhet trots att de har gjort slut.  

6.5 Bilder 
Majoriteten av texterna under samtliga tidsperioder är bildsatta. Som lägst under perioden 1999/2000 är 

66 procent av texterna bildsatta och som mest 1992/1993 är 75 procent av texterna bildsatta. 

Bildmaterialet i urvalet utgörs nästan uteslutande av illustrationsbilder i form av porträttbilder och 

modellbilder. Sammantaget förekommer endast några enstaka informationsbilder och 

dokumentationsbilder (se bilaga 3 för definitioner).  
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Figur 6. Figuren visar hur bilderna från respektive tidsperiod fördelar sig gällande motiv och 

kameravinkel.  

 

Resultatet visar att bilder på kvinnor tagna rakt framifrån dominerar vid de tre första nedslagen, 

1992/1993, 1996 och 1999/2000 (se figur 6 ovan). I materialet från 2000/2001 är Övrigt-kategorin 

vanligast förekommande. Inom kategorin återfinns bilder på föremål, byggnader, djur, platser, barn, 

produkter samt andra objekt. Även gruppbilder där både kvinnor och män förekommer har placerats 

under Övrigt. 

 

Män fotade rakt framifrån förekommer i störst utsträckning 1992/1993 samt 2000/2001. Övriga nedslag 

är bilder på män förhållandevis ovanliga. Slutligen visar resultatet att bilder tagna ur fågel- eller 

grodperspektiv, oavsett avbildat kön, är sällsynta i det undersökta materialet från samtliga tidsperioder.  

6.6 Annonser 
I det totala materialet från samtliga tidsperioder förekommer tio stycken annonser. Fyra stycken av 

dessa återfinns 1996, övriga nedslag innehåller två annonser vardera. Sju av annonserna är placerade i 

bilagan medan tre finns under vinjetten Aftonbladet Kvinna i huvudtidningen. Fyra annonser täcker en 

halvsida, resterande annonser är av notis/spalt-storlek.  Annonserna kodades under ämneskategorierna 

mode och kläder, skönhet och hälsa, hem och hushåll eller övrigt. Åtta av tio annonser placerade sig i 

övrigt-kategorin. Dessa annonser gäller bingolotter, videofilm, Viking Line-kryssningar, en debattbok, 

en kvinnotidning, en skiva och pensionssparande. En annons, för elbolaget Vattenfall, återfinns inom 
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kategorin hem och hushåll. Den sista annonsen var för reumatikerförbundet gällande fibromyalgi och 

placerade sig därmed under ämnet skönhet och hälsa.  

 

7. Kvalitativa resultat 
 
Uppsatsens kvalitativa del är baserad på resultatet från den kvantitativa undersökningen. Totalt har sju 

artiklar valts ut för närmare analys, fyra typfall och tre särfall. Typfallen speglar de texter som 

dominerar i materialet från respektive tidsperiod med hänsyn till ämneskategori och 

könsfokus/perspektiv. 1992/1993 respektive 1996 representeras av artiklar inom ämnet hälsa och 

sjukvård med kvinnofokus ur ett icke könsstereotypt perspektiv. 1999/2000 har en text på ämnet 

karriär/yrkesliv och utbildning valts ut, även denna med kvinnofokus ur ett icke könsstereotypt 

perspektiv. Den sista tidsperioden 2000/2001 dominerade ämneskategorin relationer och sex samt det 

könsneutrala perspektivet, där av ligger en sådan artikel till grund för analys av detta årtal. De tre sista 

artiklarna, särfallen, utgörs av exempel på texter som under samtliga tidsperioder förekom i mindre 

utsträckning i det undersökta materialet. Två artiklar med könsstereotypt perspektiv har därför valts ut, 

en med fokus på män och en med fokus på kvinnor. Den tredje artikeln har kvinnofokus men innehåller 

ironiska inslag, vilket gör att den kan uppfattas olika beroende av tidskontext och läsare. Denna text har 

därmed kodats som ”ej tillämpbart” gällande perspektiv och lyfts fram för att exemplifiera denna 

kategori.  

 

7.1 1992/1993 – Kroppen i fokus på ett nytt sätt  
Nyhetsartikeln ”Jag har tagit bort mina silikonbröst” är publicerad den 7/10 1992 och är skriven av 

Kvinnas egen reporter Ulla-Lene Österholm. Artikeln är placerad på sidan tre i Kvinna-bilagan och 

täcker nästan en helsida. Största delen av utrymmet utgörs av en centralt placerad porträttbild. Rubriken 

är belägen högst upp och löper över hela tidningssidan. Därefter följer ett uppförstorat citat, ingress och 

cirka en och en halv spalt med brödtext. I anslutning till artikeln ligger en kortare intervju med en 

professor i plastikkirurgi.  

 

Artikeln handlar om exmodellen Susan Hess, en av de första kvinnor som opererat bort sina 

silikonbröst. Hon är den enda öppna källan och därmed också otvivelaktig huvudperson i texten. 

Skribenten använder sig inte av några anföringsord i anslutning till citaten, därmed talar Susan Hess till 

läsaren högst direkt och med egen röst. 
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Artikeln är vinklad på riskerna med silikonimplantat vilket dramatiseras genom personifiering då en 

enskild individ får gestalta problematiken. Texten inleds med ett citat där Susan Hess berättar att hennes 

opererade bröst värkte och gav henne smärta i hela kroppen. Därefter följer ingressen som bygger på 

reporterns återberättelse om varför Susan lät operera in silikon: 

 

[…]– Wow, tänkte hon, vilka snygga bröst. Men den glädjen tog snabbt slut. Susan Hess lät operera in 

silikonbröst för drygt åtta år sedan. Hon var fotomodell och trodde att hennes karriär skulle gå bättre 

(Österholm, 1992-10-07, s.3). 

 

De första två styckena av brödtexten fokuserar sedan på Susan Hess och historien bakom hennes 

bröstoperation. Först i mitten av texten klättrar skribenten uppåt på abstraktionsstegen och ägnar några 

rader åt allmän fakta kring silikonimplantat. Därefter hamnar Susan Hess åter i fokus och hon får 

slutligen sätta punkt för artikeln i och med följande citat:  

 

– I över åtta år hade jag någonting i kroppen som inte hörde dit. Nu är det borta och jag känner mig 

frisk och fri (Österholm, 1992-10-07, s.3).  
 

Urvalet kan tolkas som tendensiöst i positiv bemärkelse, Susan Hess får själv kommentera och definiera 

sin situation utan inblandning från exempelvis experters uttalanden. Artikeln är skriven i en rak och 

myndig ton, språket är vardagligt och lättillgängligt utan inslag av byråkrati. Det förekommer inga 

beskrivande ord gällande intervjupersonens utseende eller personlighetsmässiga drag, läsaren får 

därmed helt på egen hand skapa sig en uppfattning om individen i texten. Däremot lämnar texten inte 

något större utrymme för egna ställningstagande gällande ämnet. Genomgående präglas artikeln av den 

färdiga slutsatsen att silikonbröst är farligt och läsaren, kvinnan, uppmanas att inte operera sig. 

Exempelvis citeras intervjupersonen på följande vis:  

 

Nu vill jag varna andra kvinnor för att bli en kroppstyrann och om riskerna med att ständigt jaga 

den perfekta kroppen (Österholm 1992-10-07, s.3).  

 

Reportern syns inte uttalat i texten utan positionerar sig som osynlig och allvetande, exempelvis i 

ingressen där hon redogör för intervjupersonens tankar. Till största del får dock intervjupersonen tala 

utan inblandning av reporterns efterhandstolkningar och/eller värderingar. 
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Intervjupersonen i texten kan i en mening uppfattas som ett offer för de kvinnliga skönhetsidealen, då 

hon en gång låtit förstora sina bröst. Skribenten uppehåller sig dock inte vid denna bild, utan gestaltar 

tvärtom Susan Hess som en handlingskraftig aktör som tagit kontroll över sin egen kropp och hälsa i och 

med beslutet att operera bort silikonimplantaten. Exempelvis kan man utläsa:  

 

Susan fick slåss när hon ville operera bort brösten. Hon träffade tre läkare, som inte tog hennes 

problem på allvar (Österholm, 1992-10-07, s.3).  
 

Dessa meningar gör att Susan Hess uppfattas som en stark och envis individ som har kämpat för sin sak. 

Läsaren får även veta att Susan opererade in brösten för att främja sin karriär som modell, vilket skapar 

en bild av henne som rationell i sitt beslut, snarare än känslostyrd. Därmed utmanas också den 

stereotypa bilden av kvinnan som passiv och beroende av män (Wood 1998, s.304).  

 

Bilden som hör till artikeln är signerad Sjöbergs press och ger ett dramatiskt första intryck. Den 

föreställer Susan Hess fotad från midjan och uppåt. Hon är topless och håller en genomskinlig plastpåse 

med två silikonimplantat tryckt mot bröstkorgen. Under varje bröst sitter en bit kirurgisk tejp som 

förefaller dölja operationssnitten. Susan fyller större delen av bilden och står uppställd mot en vit, 

neutral bakgrund. Bilden är en arrangerad porträttbild som understryker det textmässiga innehållet i 

artikeln. Den är tagen på ganska nära håll rakt framifrån, centralt placerad och ges något större utrymme 

än brödtexten vilket innebär att den dominerar tidningssidan.  

 

Vidare är bilden en höjdare, tre spalter bred och nästan en spalt hög. Plastpåsen med silikonimplantaten 

ligger i fokus, detta beror till stor del på att en svart pil infogats och pekar i riktning mot objektet. Bilden 

stärker textens gestaltning av Susan Hess som en stark kvinna, en överlevare. Hon är rak i ryggen, ler 

inte och har ett självsäkert ansiktsuttryck.  Hon är passiv på bilden men det faktum att hon håller i 

silikonimplantaten tillsammans med rubriken ”jag har tagit bort mina silikonbröst” skapar återigen en 

känsla av henne som aktör. Trots att Susan är topless ligger inte fokus på hennes kropp. Kompositionen 

utmanar snarare de traditionella utvikningsbilderna där en naken kvinnokropp är förknippad med sex 

och lust. Därmed skapas också ett kontroversiellt alternativ till den könsstereotypa bilden av kvinnan 

som sexuellt och fysiskt tillgänglig (Fowler 1991, s.95).   

7.2 1996 – Urförbannad snarare än vacker och mild  
Artikeln ”Efter olyckan blev allt tyst” är publicerad den 2/3 1996 och skriven av Kvinnas egen reporter 

Ylva Bergman. Den faller inom ramen för intervju/personporträtt och är placerad på sidan 19 under 
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vinjetten Kvinna i huvudtidningen. Artikeln täcker nästan en helsida och består av rubrik, två bilder 

samt fyra korta spalter med ingress och brödtext. En bild är placerad högst upp på sidan och ges något 

större utrymme än texten. Ovanpå bilden ligger rubriken, som är av stort typsnitt och därmed väldigt 

framträdande. Den andra bilden är av litet format och placerad mitt i texten. På sidans nedre kant ligger 

en kort nyhetsnotis gällande att FN:s krigsförbrytartribunal utsett en ny, kvinnlig chefsåklagare.  

 

Artikeln handlar om Yvonne Gröning, vars man omkom i en flygplanskrasch 1989. Hon figurerar som 

ensam, öppen källa i texten och citeras direkt med hjälp av det neutrala anföringsordet ”säger”.  

Artikelns vinkel är sorg och sorgearbete, redan i ingressen möts läsaren av retorisk fråga som skvallrar 

om textens inriktning: ”Varför tystnar omgivningen när katastrofen kommer?” (Bergman 1996-03-02, 

s.19). I nästa rad presenteras intervjupersonen som också får besvara frågan:  

 

– Vi är alldeles för rädda för känslor, säger Yvonne Gröning, vars man omkom i en flygolycka (Bergman 

1996-03-02, s.19).  

 

Därefter vidtar brödtexten som kort berättar om flygkraschen för att sedan övergå till Yvonne. Läsaren 

får veta att hon har skrivit en bok för att ta sig ur sorgen och att denna nu ska filmatiseras. Filmen 

bygger på Yvonnes kritik mot det svenska välfärdssamhället, kritik som också får stort utrymme i 

artikeln:  

 

– Ingen försökte samla oss anhöriga, ge känslomässigt eller praktiskt stöd. Än idag har vi inte fått en 

officiell bekräftelse på att olyckan skett, säger Yvonne […] jag tycker att det är fel att ett flygbolag har 

rätt att frakta oförsäkrade människor. Haverirapporten visar att de begick en mängd fel. Ändå har ingen 

krävts på ansvaret för olyckan. Det gör mig urförbannad (Bergman 1996-03-02, s.19).  

 

I och med detta framstår den kvinnliga intervjupersonen som en handlingskraftig, stark och frispråkig 

aktör. Hon har inte bara tagit sig igenom en stor sorg ensam och gjort karriär som följd, hon vågar 

dessutom öppet sätta sig upp mot ett större system. Yvonne Gröning får dessutom stå oemotsagd i sin 

kritik, skribenten har inte inkluderat röster från vare sig flygbolaget eller politiker. Detta sker helt i 

enlighet med genren intervju/personporträtt, men skapar likväl en bild av kvinnan som mäktig. 

 

Reportern är osynlig i texten men det är tydligt att hon befinner sig jämsides med intervjupersonen. 

Artikeln är skriven i en myndig ton som tjänar till att underbygga Yvonne Grönings utsagor. Exempelvis 

så dramatiserar och förstärker reportern hennes berättelse med hjälp av upprepning:  
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Hur skulle hon betala alla räkningar? Hur skulle hon klara sig? (Bergman 1996-03-02, s.19).  

 

I och med dessa rader framträder även en alternativ tolkning gällande intervjupersonens gestaltning. De 

två retoriska frågorna antyder att en kvinna som förlorat sin man är hjälplös och oförmögen att klara sig 

på egen hand. Även i följande pratminus framträder en stereotyp bild av kvinnan som irrationell och 

sårbar (Fowler 1991 & van Zoonen 1994):  

 

– […] Till slut börjar man gråta av alla bortförklaringar – då blir man en hysterisk kärring, säger Yvonne 

(Bergman 1996-03-02, s.19).  

 

Uttalandet kan dock även, och kanske snarare, förstås som kritik mot en stereotyp då intervjupersonen 

säger ”då blir man en hysterisk kärring”. Detta antyder att schablonen är pådyvlad av omgivningen och 

inte beskriver henne som hon faktiskt är.  

 

Ett visst mått av bildspråk förekommer i artikeln och även detta används för att stärka Yvonne Grönings 

ståndpunkt. Exempelvis redogör skribenten för bristerna i det samhälleliga systemet som 

intervjupersonen upplevde genom att skriva ”skyddsnätet var fullt av hål” och ”solidariteten inom 

arbetarrörelsen som bortblåst” (Bergman, 1996-03-02, s.19). Detta ger tyngd åt berättelsen och bidrar 

till att Yvonne Gröning uppfattas som trovärdig i sin kritik.  

 

I artikelns sista stycke knyter skribenten ihop texten genom att återigen vinkla på huvudtemat sorg. Här 

får intervjupersonen tala direkt till läsaren med uppfordrande stämma: 

 

– Vi ska inte vara rädda för det tunga i livet. Det utvecklar oss. Det gäller bara att vara stark och ta sig 

igenom, säger Yvonne Gröning (Bergman 1996-03-02, s.19).   

 

I och med detta tillskrivs intervjupersonen ytterligare makt och auktoritet, hon blir till en förebild och ett 

levande bevis på sin egen utsaga. ”Vi”-tilltalet skapar en gemenskap med både manliga och kvinnliga 

läsare, då man får känslan av att hon talar till människan i allmänhet. Texten fortsätter sedan med att 

Yvonne ges utrymme att kväva en myt:  

 

Hon tycker också att det finns en vanföreställning om att sorg ska vara vacker och mild som stilla tårar. – 

För det mesta var jag urförbannad och hatade allt och alla, säger Yvonne (Bergman 1996-03-02, s.19).  
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Dessa rader kan tolkas som att de ger uttryck för något mer än bara vanföreställningar kring sorg. Det 

skrivna utmanar även en stereotyp bild av kvinnan. Det citatet underförstått säger är att Yvonne inte 

uppträdde ”vackert” och ”milt” i sin sorg, tvärtom var hon aggressiv och hård. Därmed gestaltas hon 

med egenskaper som enligt Wood (1998, s.303) snarare tenderar att kopplas samman med män än 

kvinnor i mediala sammanhang.  

 

Dragarbilden i artikeln är tagen av Mats Fogeman och föreställer intervjupersonen Yvonne Gröning i 

helfigur. Bilden ger ett optimistiskt och imponerande första intryck. Yvonne är placerad i förgrunden 

längst ut till vänster, iklädd en lång svart päls, leende och med blicken riktad mot kameran. Bilden är 

tagen utomhus i vintertid och i den snötäckta bakgrunden syns ett vitt propellerplan. Fotot är en 

breddare i stort format och dess placering högst uppe på sidan gör att det dominerar artikeln. Bilden kan 

klassas som en porträttbild tagen rakt framifrån och med syftet att illustrera hur intervjupersonen ser ut.  

 

Det faktum att skärpan är inställd på Yvonne Gröning, samt att hon befinner sig nära kameran gör att 

flygplanet i bakgrunden uppfattas som litet och obetydligt i förhållande till hennes gestalt. Den vita 

bakgrunden står dessutom i stark kontrast till Yvonne Grönings svarta siluett, vilket gör att hon 

framträder ännu tydligare på bilden. Detta, tillsammans med det exklusiva intrycket som den nästan 

fotlånga pälskappan inger, gör att Yvonne uppfattas som mäktig och ståtlig. Känslan förstärks 

ytterligare då bildens komposition väcker associationer till pressfoton tagna på makteliter i färd att borda 

sina privata plan. Om man tittar på bilden som en del av kontexten så tjänar den till att understryka det 

som texten förmedlar. Nämligen att Yvonne Gröning är en stark kvinna som tagit sig igenom sorgen 

efter sin makes död. Detta då hon står framför ett plan med ett leende på läpparna, trots att han omkom i 

en flygplansolycka.  

7.3 1999/2000 – Den mäktiga kvinnan 
Artikeln ”Sveriges mäktigaste kvinnor” är publicerad den 6/3 2000 och skriven av Kvinna-reportern 

Belinda Olsson. Texten tillhör genren intervju/personporträtt och är placerad på sidan 24 under vinjetten 

Kvinna i den integrerade delen av huvudtidningen. Artikeln handlar om Cecilia Schelin Seidegård som 

blivit utsedd till Sveriges mäktigaste kvinna av tidningen Veckans Affärer och tillsammans med bild 

utgör den en helsida. Bilden föreställer Cecilia Schelin Seidegård och täcker sidans övre halva, nedan 

denna ligger rubrik, ingress och brödtext.  

 

Rubriken indikerar att fler kvinnor kommer att presenteras då det står ”Sveriges mäktigaste kvinnor”. 

Redan i ingressens första mening framträder den kvinna som rankats som mäktigast med orden; ”Cecilia 
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Schelin Seidegård, 45, styr över en budget på 5,5 miljarder och 2 500 anställda på Astra Zeneca” 

(Olsson 2000-03-06 s. 24). Det är höga siffror och ger därmed rubriken belägg, denna kvinna har makt 

över såväl en stor summa pengar som ett stort antal människor.  

 

Artikeln är vinklad på Cecilia Schelin Seidegård i sin chefsroll men glider sedan över på 

kvoteringsfrågan i allmänhet och kvinnliga chefer i topp-position i synnerhet. I artikelns sista stycke 

vinklar reportern på intervjupersonen som mamma. Texten är disponerad på fem spalter där citat står i 

fokus och utgör nästan hela innehållet. Vidare finns en faktaruta längst upp på sidan där Cecilia Schelin 

Seidegård delar med sig av konkreta karriärtips samt att hennes arbetstitel presenteras tydligare. 

Enligt Fowler karaktäriseras kvinnor i dagspress ofta av maktlöshet, familjeberoende och irrationalitet 

(Fowler 1991, s. 95). Denna text motsätter sig dock detta då Cecilia Schelin Seidegård redan i rubriken 

presenteras som mäktigast samt uttrycker sig välformulerat och sakligt. Hennes roll som mamma 

adresseras dessutom först i slutet av texten och hamnar därmed i bakgrunden. 

 

Cecilia Schelin Seidegård lyfts fram med hjälp av både direkta och indirekta citat. Genomgående i 

texten är huvudpersonen röst framträdande. Enbart vid artikelns inledande pratminus använder sig 

reportern av det neutrala anföringsordet ”säger”. Vidare i texten står citaten för sig själva underförstått 

att det är Cecilia Schelin Seidegård som talar då texten är formad utifrån fråga-svar. Artikeln ämnar till 

att uppmärksamma Cecilia Schelin Seidegård samt att låta henne kommentera det faktum att hon utsetts 

till Sveriges mäktigaste kvinna. Reportern skriver: 

 

Nu är hon utsedd till Sveriges mäktigaste kvinna och verkar inte ha något emot det. 

– Det är bra att tunga kvinnor lyfts fram och kan vara förebilder för andra kvinnor. Jag känner mig stolt 

(Olsson 2000-03-06, s. 24). 

 

Vidare diskuterar Cecilia Schelin Seidegård kring vad som utmärker en bra chef samt vikten av att ha 

kompetenta människor runt om sig då arbetet kräver hundra resdagar per år. Texten avslutas med att 

belysa Cecilias Schelin Seidegårds mammaroll, reportern poängterar att hon är ensamstående med två 

söner. I och med att två vinklar kombineras; dels chefsvinkeln och dels mammavinkeln framstår Schelin 

som en aktör, stark och handlingskraftig. Ordvalen är inte värdeladdade och texten inte på något sätt 

effektsökande, hennes prestationer talar för sig själv.  
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I en mening presenterar texten en färdig slutsats; att Cecilia Schelin Seidegård är en imponerande 

kvinna. Textens sista stycke bjuder emellertid in till en alternativ tolkning. Reportern frågar hur hon 

bollar både arbets- och privatliv men formuleringen låter snarast som en anklagelse:  

 

Cecilia Schelin Seidegård är inte bara chef – hon är ensamstående förälder också. Två söner. Hur 

går det ihop med 100 resdagar om året? (Olsson 2000-03-06, s. 24).  

 

Den plötsliga brytningen i såväl tempo som samtalsämne gör att intervjun snabbt blir intimare. En vag 

värdering bakom frågan är möjlig att peka på; hur gör Cecilia Schelin Seidegård för att vara en 

närvarande mamma när hennes fysiska kropp är någon annanstans? Det är svårt att låta bli att fundera på 

om samma fråga hade ställts till en man. När Cecilia Schelin Seidegård svarar blir en stereotyp bild av 

kvinnan presenterad och samtidigt ställd i kontrast till henne själv: 

 

– Det är tufft men det går. Jag har vilja, energi och organisationsförmåga. Men jag kan köpa avlastning i 

form av barnflicka. Jag beundrar trebarnsmammor som sliter som sjuksköterskor med dåliga löner och ändå 

får det att gå ihop (Olsson 2000-03-06, s. 24). 

 

Det Cecilia Schelin Seidegård säger är att hon inte är den perfekta mamman, hon köper hjälp i form av 

en barnflicka och prioriterar sitt arbete och sin karriär. Hon bryter därmed en norm och blir en motpol 

till den könsstereotypa kvinnan i media som van Zoonen (1994, s.66) redogör för. Cecilia Schelin 

Seidegård är i första hand varken mamma, hustru eller hushållerska för män, hon är chef och dessutom 

en högt uppsatt sådan.  

 

Det förekommer inga miljöbeskrivningar eller utmärkande bildspråk i texten och reportern är 

förhållandevis osynlig. Endast i det sista stycket ställer reportern en direkt fråga och framträder därmed 

tydligt. I förhållande till intervjupersonen placerar sig reportern till största del neutralt vid sidan. Läsaren 

adresseras inte direkt i texten förutom i den tillhörande faktarutan med karriärtips där ett uppmanande 

tilltal går att utläsa, exempelvis: ”Grip chansen! Det går inte att vänta på rätt tidpunkt och ha två barn 

färdiga redan” (Olsson 2000-03-06, s.24).  

 

Bilden som hör till artikeln är tagen av Jessica Gow och ger ett lättsamt första intryck. Cecilia Schelin 

Seidegård är fotad framifrån i fågelperspektiv och bilden är skuren strax nedanför tröjans krage. Det är 

hennes axlar och huvud som syns på bilden. Hon har ögonkontakt med kameran och ler stort. Bilden får 

ungefär lika mycket utrymme som den tillhörande texten, det vill säga en halv sida på fem spalter. 
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Porträttet fyller ingen vidare funktion mer än att visa på hur intervjupersonen ser ut samt illustrera att 

hon är glad över utmärkelsen. 

 

I bilden är Cecilia Schelin Seidegård placerad i förgrunden, med vad som liknar en rund soffa i 

bakgrunden. Linjerna i bilden skapar en känsla av att soffan utgör en gloria strax ovanför hennes huvud. 

Mest anmärkningsvärt gällande bilden är perspektivet. Cecilia Schelin Seidegård är porträtterad ur 

fågelperspektiv men ligger i anslutning till en text där hon presenteras som Sveriges mäktigaste kvinna. 

Effekten blir därmed att betraktaren tittar ned på Cecilia, trots att texten har för avsikt att lyfta upp 

henne, därmed samspelar text och bild inte med varandra. Vidare är en ljuskälla riktad mot Cecilias 

ansikte, vilket gör att hennes leende framträder ännu tydligare. Detta kan relateras till Kleberg som 

menar att det finns en övergripande skillnad i hur man avbildar kvinnor kontra män i medier. Männen 

framställs ofta som allvarliga medan kvinnor i regel uttrycker glada känslor – oberoende om kvinnan är 

chef, politiker eller modell i en reklambild. Vidare menar Kleberg att denna skillnad är grundad i 

samhälleliga föreställningar kring kön, vilket bilden på Cecilia Schelin Seidegård kan ses som ett 

uttryck för (Kleberg 2006, s. 8).   

7.4 2000/2001 – Människan framför könet 
Texten ”Är folk mer sjuka än sexiga nuförtiden?” är publicerad den 1/8 2001. Den är placerad på sida 

33 under vinjetten Kvinna i den integrerade delen av huvudtidningen. Det är författaren och journalisten 

Åsa Moberg som skrivit texten och den går under genren krönika. Texten handlar om att utbudet av 

böcker som berör sex har minskat drastiskt allt medan böcker om exempelvis medicin, mat och 

inredning ökar under året 2001. Skribenten driver tesen att bokhandeln styrs av en generation som inte 

längre är intresserad av sex.  

 

Materialet är förhållandevis kort och disponerat över en hel spalt i höjd och cirka en och en halv spalt i 

bredd. Det förekommer ingen bild bortsett från Åsa Mobergs bylinebild där hon står uppställd med 

armarna i kors och har ögonkontakt med kameran. Skribenten har vinklat krönikan till att övergripande 

behandla ämnet sex och intresset för detta, utan att rikta sig till eller uttala sig om något specifikt kön. 

Hon pratar således direkt till både kvinnor och män och när skribenten använder sig av benämningen 

”vi” syftar hon inte på någon könstillhörighet utan inkluderar en hel generation. Hon skriver 

exempelvis:  

 

Eftersom människor fortfarande älskar och har sex, med alla problem som därtill hör, är det knappast 

troligt att marknaden för böcker på detta område plötsligt har försvunnit (Moberg 2001-08-01, s.33). 
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Hon diskuterar således människans förhållande till sex och bristen på litteratur som behandlar ämnet, 

inte kvinnans eller mannens intresse för sakfrågan.  

 

Åsa Moberg talar direkt till läsaren och använder sig av en del retoriska grepp för att driva texten 

framåt. Bland annat frågar hon sin publik ”Vad kan ha hänt?” och ”Visst är det märkligt” (Moberg 

2001-08-01, s. 33). Krönikans innehåll är genomgående baserat på skribenten som ensam källa. Det är 

hennes egna erfarenheter, tankar och funderingar som kommer till uttryck, vilket gör att hennes röst är 

framträdande i mötet med läsaren. Orden i texten är inte vidare dramatiska utan skapar snarare en känsla 

av att man satt sig ned med författaren där hon bjuder in till vidare diskussion. Hur kommer det sig att 

utbudet böcker om sex är lika med noll? Är det, som Åsa Moberg vill mena, en generationsfråga som 

styr kvantiteten av böcker inom ämnet? För att sätta frågan i en kontext använder sig författaren av 

jämförelser; den sexfixerade ungdomsgeneration som en gång utgjordes av 40-talister kontra ungdomar 

idag(läs 2001) som hellre lägger pengar på elektroniska medier än inbundna böcker.  

 

Skribenten gissar även på att intresset för sex konkurrerats ut av andra lockelser som exempelvis 

heminredning, trädgård och mat, återigen utan att koppla detta till ett specifikt kön. Krönikan utmanar 

därmed teorin om genussystemet som hävdar att förhållandet mellan könen präglas av hierarki och 

dikotomisering (Hirdman 1988, s.51). I texten blir mannen och kvinnan snarare till ett då skribenten 

använder sig av könsneutrala benämningar så som ”människor”, ”folk” och ”ungdomar”.   

7.5 Särfall 1 – En katt bland hermelinerna   
Artikeln ”Jag måste vara tuff och bita ifrån” är skriven den 7/10 1992 av Kvinna-reportern Ola 

Idenstedt. Texten är placerad på sida 14 i bilagan och går under kategorin intervju/personporträtt. Den 

handlar om Andrea Burman, en ung tjej som arbetar på en verkstad. Artikeln är disponerad på en helsida 

där bilden får något mer plats än texten. Rubriken är placerad mellan dragarbilden och texten, till höger 

finns dessutom en mindre porträttbild på Andrea Burman. Materialet har en tydlig vinkel då innehållet 

genomgående präglas av det faktum att Andrea Burman är ensam kvinna på arbetsplatsen. Redan i 

ingressen blir det tydligt att det råder en särskild jargong på verkstaden: 

 

Hon behandlas med respekt, även om hon ibland tvingas lyssna till sexsnack när fikarummet förvandlas 

till drängstuga. – Jag är starkare än gubbarna. Men den tjej som blir sårad och gråter när hon kommer 

hem från jobbet därför att någon har frågat om hon är utan trosor i overallen ska inte jobba bland en 

massa gubbar […] (Idenstedt 1992-10-07, s.14). 
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Reportern skapar i och med detta ett isärhållande mellan Andrea Burman och resten av personalstyrkan; 

mellan kvinnan och männen (Hirdman 1988). Vidare ger formuleringen ”hon behandlas med respekt” 

ett intryck av att detta ska vara något häpnadsväckande, något oväntat. Andrea Burman framhåller och 

sätter sig själv i kontrast till en stereotyp bild av kvinnan som irrationell och sårbar (Fowler 1991, s.95 

& van Zoonen 1994, s.66) och menar att sådana egenskaper inte passar in på en verkstad. Ingressen 

förstärker samtidigt en schablonmässig bild av mannen som sexuellt aggressiv, hård och tuff (Wood 

1998, s.303). Vidare utmärks texten av kontraster. Retoriska grepp används av reportern för att 

dramatisera och föra historien framåt. Exempelvis: 

 

För tre och ett halvt år sedan slutade Andrea jobba som tågvärdinna. Kjolen byttes mot en grov mörkgrön 

skitig overall. Istället för högklackade skor snörade hon på sig ett par grova kängor med stålförstärkta 

tåhättor (Idenstedt 1992-10-07, s.14). 

 

I ovan nämnda stycke får kläder fungera som motsatspar. Kjol och klackar ställs mot kängor och overall 

vilket kan tolkas som metaforer för den normativa kvinnan respektive mannen. Andrea Burman har 

hängt av sig den städade uniformen för att numer klä sig i grova, skitiga plagg på en arbetsplats som 

präglas av män. Återigen skapas en särhållning av könen trots att personporträttet ämnar visa hur en 

kvinna kan slå sig in på en typiskt manlig arbetsplats. Vid ett senare tillfälle i texten får läsaren veta att 

Andrea fått frågan ”har du knullat i helgen?” av en manlig kollega, hon får sedan följande pratminus: 

 

– Killen som frågade om mitt samliv gjorde det inte för att vara fräck i munnen. Han talade till mig som 

han talar till sina manliga arbetskamrater. För honom var jag en jämlike (Idenstedt 1992-10-07,s.14). 

 

Att Andrea poängterar det faktum att hennes kollega såg henne som jämlike hintar om att man trott 

annat innan. Vidare är det möjligt att peka på en språklig skillnad mellan kvinnor och män. Andrea 

Burman använder sig av ordet ”samliv” medan hennes manliga kollega frågar rakt ut om hon har 

”knullat i helgen”. Här kan man ställa sig frågan om det var intervjupersonens egen formulering eller 

om det är en omskrivning av reportern. I vilket fall reproduceras den stereotypa uppfattningen av 

kvinnan som mindre frispråkig än mannen (Wood 1998, s.304).  

 

I textens sista stycke lyfts intervjupersonens jämförelse av manligt kontra kvinnligt beteende fram: 

 

– Okey, visst är de onödigt fräcka och tuffa ibland. Samtidigt är de också mycket ärliga. Säger rent 

ut vad de tycker och det gillar jag. Hon jämför gubbarnas raka och burdusa framtoning med 
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kvinnliga attityder som hon mött på andra arbetsplatser. – Tjejer är mera kattiga mot varandra. 

Mycket tissel och tassel och avundsjuka (Idenstedt 1992-10-07, s.14).  

 

Intervjupersonens utsaga befäster därmed ett motsatstänkande där mannen står för det positiva och 

kvinnor det negativa. Detta stycke ligger i linje med Hirdmans teori där kvinnor i lika hög grad som män 

upprätthåller genussystemet (Hirdman 1988, s.52-53).  

 

Texten sätter punkt när reportern lyfter fram Andrea Burmans roll på arbetsplatsen genom följande 

pratminus: 

 

– Det har blivit gladare på golvet sedan jag började. Gubbarna kommer och snackar med mig om sina 

problem (Idenstedt 1992-10-07, s.14). 

 

Detta kan relateras till Wood (1998, s.310-311) som menar att kvinnor ofta porträtteras som involverade 

i omvårdande samtal med familj och vänner och då de gör saker för andra, allt utan att det verkar hamna 

i konflikt med deras professionella åtaganden.  

 

Det är Andrea Burmans röst som genomsyrar personporträttet då hon citeras såväl direkt som indirekt. 

Hon är den enda källan i texten och fungerar som aktiv huvudroll medan hennes manliga kollegor, eller 

”gubbarna” som de benämns i texten, utgör biroller i sammanhanget. Texten understryker det faktum att 

Andrea Burman måste vara stark, bita ifrån och inte ta åt sig för att klara av att arbeta på 

verkstadsgolvet, vilket antyder att hon är tuff och hård. Samtidigt indikerar ordet ”måste” att detta är 

egenskaper hon tvingas uppvisa för att bli en av männen, och inte sådana hon naturlig besitter. 

 

Texten är skriven med en vardaglig ton då reportern använder beskrivande ord som ”drängstuga”, ”utan 

krusiduller” och ”burdusa”. Huvudsakligen är skribenten osynlig i personporträttet, trenden bryts dock 

mot slutet då reportern framträder i och med att han berättar att Andrea under intervjuns gång inte sagt 

något nedlåtande eller negativt angående sina kollegor. Återigen ställs kvinnan i ett ljus som visar på att 

hon håller tillbaka och är inte är särskilt frispråkig.  

 

Det förekommer endast några kortfattade miljöbeskrivningar i texten. På ett par rader beskriver 

reportern vad som förefaller vara hans egna lukt-, ljud- och synintryck från verkstaden vilket indikerar 

att mötet med Andrea Burman har ägt rum på arbetsplatsen. 

 



 39 

Bilden är fotad av Thor Lindgren och det omedelbara intrycket av är glatt och lättsamt. Den föreställer 

intervjupersonen Andrea Burman som blir upplyft av sex stycken manliga kollegorna varav de flesta ler. 

Bilden är uppenbart arrangerad och gruppen av människor har placerats centralt i förgrunden. 

Bakgrunden är ganska mörk men indikerar att bilden är tagen på arbetsplatsen, det vill säga i verkstaden. 

Vidare är bilden fotad ur svagt fågelperspektiv, vilket innebär att betraktaren får känslan av att titta ned 

på de avbildade. Bildens funktion är främst att fungera illustrativt i förhållande till bildtexten: 

 

Lyftet i verkstaden. – De har blivit gladare på golvet sedan jag började, säger Andrea Burman (Idenstedt 

1992-10-07, s.14).  

 

Bilden stämmer dock inte överens med brödtexten då den visar på en personalstyrka där man är 

sammansvetsade och lyfter upp Andrea Burman som något unikt. Som nämnt målar dock texten snarare 

upp verkstaden som en miljö präglad av burdus jargong där kvinnan tvingas ”bita ifrån” för att klara av 

arbetsdagarna. Vidare förekommer en mindre porträttbild på Andrea Burman under dragarbilden. 

Hennes ansikte är framträdande och vilar på händerna som håller i en cigarett. Bilden är tagen framifrån, 

hon ler och ögonen är fästa på en punkt bortom kameran, vilket ger henne en något drömmande och vän 

framtoning. Även denna bild motsätter sig därmed det texten vill påstå, att Andrea är en tuff tjej som 

klarar av livet på en mansdominerad arbetsplats. 

7.6 Särfall 2 – Driver med genren  
Texten ”Dra på vårens fodral” är publicerad den 2/3 1996 under vinjetten Kvinna i den integrerade delen 

av huvudtidningen. Kvinna-reportern Lillemor Dahl har skrivit artikeln som är placerad på sidan 18 och 

utgör en nyhetstext på ämnet mode. Den handlar om den ärmlösa fodralklänningen som återigen har 

blivit trendig. Artikeln täcker nästan en helsida men består till största del av ett bildkollage, ingress och 

brödtext utgör endast två korta spalter. Det förekommer varken miljöbeskrivningar eller pratminus och 

reportern är osynlig genom hela texten. Meningarna varierar i längd vilket bidrar till att artikeln blir 

lättläst. Vidare förhåller sig reportern neutralt till läsaren och använder därmed inget direkt, personligt 

tilltal. Utmärkande med artikeln är att den bjuder in till varierande tolkningar. Texten är å ena sidan 

fokuserad på klänningen i relation till kvinnokroppen: 

 

Audrey Hepburn-fodralet är ett lättburet plagg för de någorlunda smala. Och för de som tränar är den 

ärmlösa, lilla klänningen det enda sättet att göra sina biceps rättvisa (Dahl 1996-03-02, s.18). 
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Dessa rader kan tolkas som att de levererar bild som uppmanar kvinnan att bli glamourös accessoar (van 

Zoonen 1994, s.66). Artikeln genomsyras dock av en ironisk ton som snarare skapar en känsla av att 

skribenten driver med genren modejournalistik. Exempelvis kommer detta till uttryck i följande 

meningar: 

 

Efter 40 år i garderoben är de enkla krag- och ärmlösa kroppsöverdragen tillbaka.[…] Vi behöver 

minsann inte visa upp oss nakna för att få uppmärksamhet. I affärerna denna vår kommer fodralet att vara 

lätt att hitta […] Både H&M och de dyra märkesbutikerna har de ”gamla” trasorna (Dahl 1996-03-02, 

s.18). 

 

Skribenten använder sig av synonymer till klänningsmodellen i form av ”gamla trasor” och 

”kroppsöverdrag” vilket ger en känsla av avståndstagande. Modenyheten förmedlas med hjälp av 

alternativa formuleringar som tar ämnesområdet i en ny riktning där man snarare driver med 

kroppsfokusering och smalhets. Detta indikerar att skribentens intention inte är att berätta för läsaren hur 

hon bör klä sig och se ut, utan att göra sig lustig över och därmed även problematisera liknande texter.  

 

Bilden som tillhör artikeln utgörs av ett kollage med foton signerade IBL, Pica pressfoto samt Lotte 

Fernvall. Bilderna visar sex kända kvinnor som alla har på sig den klassiska fodralklänningen. Hälften 

av dem är fotade så att hela kroppen syns medan andra halvan är fotade från midjan och uppåt. Bilden 

ger ett lättsamt första intryck då majoriteten av de som porträtteras ler stort. Övergripande är kvinnorna 

fotograferade framifrån men endast en har ögonkontakt. Vid sidan av kollaget finns ett mindre porträtt 

av modeikonen Audrey Hepburn, den kvinna som satte fodralklänningen på kartan. I anslutning till varje 

kvinna i kollaget förekommer en liten textruta där skribenten har infogat en kommentar, exempelvis: 

”Sandra Bullock: Mer rödljus än rödtjut” intill aktrisen Sandra Bullock, vilket syftar till färgen på 

hennes klänning. Intill bilden på modellen Claudia Schiffer står det ”Claudia Schiffer: ”Den vilda”-

stycket”. Här anspelar texten på det faktum att hennes fodralklänning är leopardmönstrad. Vid sidan av 

Eva Dahlgren står det ”Eva Dahlgren: Korv- eller kurvtypen”, en mening som är så rakt på att den 

snarare blir humoristisk än förolämpande i sammanhanget. Bildtexterna förstärker därmed intrycket av 

att artikeln är skriven med glimten i ögat.  

7.7 Särfall 3 - Slutet för mannen  
Artikeln ”Visst kan du bowla med din bebis!” är publicerad den 8/5 2000 på sidan 35 i Kvinna-

avdelningen i huvudtidningen, nedan undervinjetten kvinna/man. Artikeln är skriven av redaktionens 

egen reporter Peter Öholm. Texten lyder under genren intervju och täcker nästan en helsida. Högst upp i 
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artikeln ligger ett bildkollage, under detta finns rubrik, nedryckare, ingress och brödtext i form av tre 

korta spalter. Längst ut till höger i artikeln ligger en liten textruta med rubriken ”Pappatips”. Artikeln 

handlar om pappaledighet och ämnesvalet kan därmed sägas utgå från en god intention att skapa ett 

alternativ till den stereotypa uppfattningen att mannens roll är utanför hemmet (Wood 1998, s.312-313).  

Utförandet verkar dock för det motsatta, vilket blir tydligt efter en närmare läsning. 

 

Artikeln utgår från socionomen och familjeterapeuten Göran Wimmerströms tankar och åsikter. Han är 

den enda öppna källan i texten och citeras både direkt med hjälp av pratminus och indirekt i löpande 

text. Reportern har utelämnat anföringsverben i anslutning till alla pratminus utom ett, då det neutrala 

”säger” används. Intervjupersonen intar rollen som expert i texten och blir därmed en otvivelaktig aktör 

i sammanhanget.  Den kortfattade ingressens synliggör textens vinkel: 

 

Pappaledighet betyder slutet för mannen i många män. Men det vill socionomen och familjeterapeuten 

Göran Wimmerström ändra på – för mannens och barnets skull.  

– Gör det du brukar göra, varför inte en whiskeyprovning tillsammans med kompisarna och barnet? 

(Öholm 2000-05-08, s.35). 

 

Den första meningen är dramatisk och indikerar att en man som stannar hemma med barn förlorar sin 

könstillhörighet, därmed måste pappaledighet rättfärdigas och omförhandlas med hjälp av en expert – så 

att mannen kan fortsätta ”vara man”. Detta kan relateras till Wood som menar stereotypa porträtteringar 

av män i media ofta handlar om ett avståndstagande från det som betraktas som feminint, i detta fall att 

vara omvårdande och ”hemmafru” (1998, s. 303). Även följande rader kan ses som ett uttryck för detta: 

 

Han vill att papporna ska slå sig fria från de vardagliga rutinerna med en tur ner till sandlådan och istället 

göra det de vill – tillsammans med barnen (Öholm 2000-05-08, s.35). 
 

Det bildspråkliga uttrycket ”slå sig fria” skapar associationer till betydlig mer komplicerade situationer 

än den som beskrivs i artikeln. Det målar upp en bild av mannen som förtryckt och utsatt i sin roll som 

hemmapappa, vilket ytterligare stärker ståndpunkten att hela mannens väsen hotas av sammanhanget.  

 

Brödtexten fortsätter sedan med att intervjupersonen radar upp teorier och argument som syftar till att 

förklara hur män ska bära sig åt för att inte bli ”uttråkade under föräldraledigheten” (Öholm 2000-05-08, 

s.35). Bland annat kan man utläsa: 
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Istället ska man ta med barnet på så mycket man kan – trots att det kanske inte alltid är så populärt hos 

partnern. – Tjejerna måste låta männen vara sig själva med barnet. Så stick iväg och fiska med barnet. Det 

får våra fruar ta, säger Göran Wimmerström. För barnet behöver två föräldrar med två tydliga roller, 

enligt Göran Wimmerström (Öholm 2000-05-08, s.35). 

 

Därmed framträder ännu en manlig stereotyp, då det skrivna signalerar att alla män är naturligt aktiva 

och äventyrliga (Wood 1998, s.303). Den avslutande meningen formar dessutom mannen och kvinnan 

till två olika sorter med olika livsmöjligheter. Detta kan ses som ett uttryck för genuskontraktet, det vill 

säga föreställningar gällande hur män och kvinnor ska uppträda mot varandra (Hirdman 1988, s.52 & 

54). Kvinnan måste enligt texten underkasta sig mannen och låta honom sätta sina egna intressen i 

främsta rummet.  

 

I textens avslutande stycken blir intervjun mer personlig då läsarens övertygas med hjälp av exempel 

från Göran Wimmerströms eget liv: 

 

Han har själv en son på elva månader som han tog till båtmässan och träffade killkompisar med. Och en 

tur till den högljudda bowlinghallen är inga problem.  

[…] En vän till honom var föräldraledig men ville inte släppa sin stora passion – fotboll. Istället för att 

spela blev han linjedomare och sprang med barnvagnen upp och ner längs sidlinjen (Öholm 2000-05-08, 

s.35). 

 

Artikeln kompletteras med en liten textruta där intervjupersonens uppmaning till läsaren konkretiseras; 

”Detta kan du göra med ditt barn, pappa”. Därefter följer fem tips som utgörs av charterresa, 

whiskeyprovning, personalfest på jobbet, cykelutflykt och sjösättning av båt. Det ovan beskrivna 

exemplifierar därmed ytterligare hur det aktiva och äventyrliga blir synonymt med mannen.  

 

Då texten bygger på en intervju med en expert vars råd och tips varken ifrågasätts eller problematiseras 

av reportern, blir utrymmet för läsarens egna tolkningar litet. Tonen i texten förmedlar en känsla av att 

”så här är det”. Intervjupersonens auktoritet hävdas dessutom tidigt i artikeln då läsaren får veta att 

Göran Wimmerström har hållit ”otaliga kurser för blivande pappor ” och därmed ”vet att många män 

blir uttråkade under föräldraledigheten” (Öholm 2000-05-08, s.35).  

 

Texten innehåller inga miljöbeskrivningar och som läsare får man känslan av att det lika gärna kan 

handla om en telefonintervju som ett personligt möte. Reportern syns inte själv i texten utan placerar sig 

i berättarrollen med uppdraget att förmedla intervjupersonens utsagor till läsaren. Vidare bygger texten 
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på ett direkt tilltal som sätter läsaren i fokus; ”Visst kan du bowla med din bebis”, ”Gör det du brukar 

göra” (Öholm 2000-05-08, s.35). Det är även tydligt att texten riktar sig till mannen och därmed skapar 

en föreställd gemenskap som verkar exkluderande för den kvinnliga läsaren: ”Det får våra fruar ta” och 

”Detta kan du göra med ditt barn, pappa” (Öholm 2000-05-08, s.35). 

 

Bilden i artikeln utgörs av ett kollage bestående av tre sammanfogade bilder tagna av Andreas Lundberg 

och Jessica Gow. Två av bilderna är av mindre format, den ena föreställer ett par bowlingskor och den 

andra ett bowlingklot och käglor. Den största bilden är tagen rakt framifrån och visar ett litet barn med 

blöja sittandes på en bowlingbana med ena handen vilande på ett bowlingklot. Skärpan är inställd på 

barnet som befinner sig i förgrunden och därmed hamnar i blickfånget. Bilden ger ett lite förvånande 

första intryck då barnet är placerat ensam i en oväntad miljö. Vidare är bildkollaget en breddare och ges 

ungefär lika stort utrymme som texten. Om man ser bilden som en del av artikeln blir det tydligt att den 

fungerar som en ren illustration med syftet att spegla textens tema. Bilden kan kort sagt ses som en 

visuell framställning av rubriken: ”visst kan du bowla med din bebis!”.  

 

8. Slutsatser och diskussion 
 
Denna uppsats hade för avsikt att ur ett genusteoretiskt perspektiv undersöka Aftonbladet Kvinna 1992-

2001 och titta på dess utveckling över tid. Särskild vikt har lagts vid huruvida könsstereotyper utmanas 

eller reproduceras. Nedan kommer studiens slutsatser redovisas och diskuteras utifrån de två 

huvudsakliga frågeställningarna.  

8.1 Vad karaktäriserar innehållet?  
Resultatet från den kvantitativa undersökningen visar att Aftonbladet Kvinna formmässigt främst bestått 

av kortare texter av storleken notis/spalt under samtliga årtal. Vidare präglades de tre första 

tidsperioderna av alternativa genrer så som topplistor, plocksidor, undersökningar, enkäter och 

läsarinsändare. Detta kan ha sin förklaring i att bilagan fortfarande fanns kvar och att redaktionen 

därmed hade större möjligheter att leka med textformaten. Under det sista nedslaget när bilagan 

försvunnit och Kvinna endast existerade som integrerad del i huvudtidningen sjönk nämligen denna typ 

av texter rejält och istället blev intervjuer och personporträtt dominerande.  

 

Vidare framkom det att Aftonbladet Kvinna innehöll ett flertal olika ämneskategorier, under samtliga 

nedslag skrev man om allt från politik och ekonomi till nöje och fritid. Utifrån gestaltningsteorin kan 

man argumentera för att detta skapar en medial verklighetsbild där kvinnans värld inte är begränsad till 
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enbart några få områden. Vår kvantitativa undersökning visade även att de ämnen som förekom i störst 

utsträckning varierade mellan de studerade årtalen; 1992/1993 och 1996 dominerade hälsa och sjukvård, 

1999/2000 karriär/yrkesliv och utbildning och 2000/2001 skiftade fokus till relationer och sex.  
 

Det kvantitativa resultatet visade även att kvinnan stod i centrum 1992/1993, 1996 och 1999/2000 då 

större delen av texterna handlade om kvinnor ur ett icke könsstereotypt perspektiv. Detta förändras dock 

under det sista året 2000/2001 när bilagan försvann och Kvinna enbart blev en integrerad vinjett i 

huvudtidningen. Vid denna tidpunkt blev könsneutrala texter istället dominerande, det vill säga sådana 

som inte fokuserade på vare sig det ena eller det andra könet. Även texter som satte män eller både 

kvinnor och män i centrum ökade 2000/2001 jämfört med föregående årtal.  
 

Ur den kvantitativa undersökningen framkom det dessutom att Aftonbladet Kvinna främst var en 

produkt skapad av kvinnor. Andelen manliga skribenter ökar visserligen över tid men under samtliga 

nedslag är kvinnorna som innehållsproducenter i överlägsen majoritet. Aftonbladet Kvinna kan därmed 

sägas göra skäl för sitt namn i dubbel bemärkelse. Detta resultat kan även sättas i relation till det som 

framkom i forskningsprojektet Global Media Monitoring Project 2010. Nämligen att kvinnliga reportrar 

tenderar att förstärka stereotyper i mindre utsträckning än män, samt att de även i högre grad utmanar 

stereotyper (WACC 2010). Att vår studie visar att Aftonbladet Kvinna domineras av kvinnliga skribenter 

samt att satsningen till största del motarbetar könsstereotyper kan därmed tänkas ha ett samband. De två 

texter som lyfts fram som könsstereotypa särfall i det kvalitativa resultatet är dessutom undertecknade 

av män. Dock bör påpekas att vi inte kan dra några generella slutsatser gällande detta, då vi inom ramen 

för uppsatsen inte har genomfört någon korstabulering av de två variablerna ”skribentens kön” och 

”textens könsfokus/perspektiv”.   

 

Vidare innehöll Aftonbladet Kvinna ett omfattande bildmaterial, det går dock att argumentera för att 

bildjournalistiken inte var särskilt högt prioriterad då de flesta foton fungerade som rena illustrationer. 

1992/1993, 1996 och 1999/2000 var kvinnor det vanligast motivet, 2000/2001 blev bilder på båda könen 

tillsammans, barn, olika objekt etc. dominerande. Gällande kameravinkel visade resultatet att de flesta 

foton på både män och kvinnor var tagna framifrån. Edström (2002) skriver i sin studie om hur 

könsstereotyper tenderar att förminska kvinnan medan män snarare förstoras och framställs som extra 

kraftfulla. Bilder på kvinnor fotade övervägande ur fågelperspektiv respektive män fotade främst ur 

grodperspektiv skulle kunnat ses som ett uttryck för detta. Bildmaterialet i vår studie gav dock inte 

något stöd för denna tes, då som nämnt inget könsbundet mönster gällande kameravinkel återfanns.  
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Vid undersökningens inledande fas hade vi en tanke om att annonsmaterialet i anslutning till Aftonbladet 

Kvinna skulle lida av genusslentrian (Fagerström & Nilsson 2008). Det vill säga att det skulle spegla 

vanemässigt stereotypa uppfattningar om kvinnan genom att sortera in sig under ämneskategorier så 

som mode och kläder, skönhet och hälsa eller hem och hushåll. Resultatet pekar dock i en annan 

riktning; annonserna var förhållandevis få och majoriteten av dem som återfanns placerade sig i övrigt-

kategorin. Annonsmaterialet i anslutning till Kvinna-sidorna indikerade därmed att den kvinnliga läsaren 

antogs ha spridda intressen och behov, då man gjorde reklam för allt från kryssningar, böcker och 

videofilm till elbolag och pensionssparande. Detta skapar en mångfacetterad bild av kvinnan snarare än 

en stereotypt förenklad (Hall 2013). Vidare kan det faktum att resultatet visade på endast ett fåtal 

annonser sägas stärka Kvinna-redaktören Monica Gunnes utsaga, nämligen att Aftonbladet Kvinna inte 

var en kommersiell satsning som lockade annonsörer. Detta kan jämföras med Lundgrens (2002) 

beskrivning av de tidiga kvinnosidorna som tvärtom främst skapades just i syftet att förse annonsörerna 

med en lukrativ arena.  

 

8.2 Hur gestaltas innehållet? 
De kvalitativa analyserna visade på en blygsamhet gällande konkreta gestaltningar. Texterna innehöll 

knappt några beskrivningar av var sig miljöer eller människor. Intervjupersonerna fick tala med egen 

röst då anföringsorden var neutrala eller helt utelämnade. Vidare positionerade sig reportrarna till största 

del som osynliga i texterna. Det går därmed att argumentera för att Aftonbladet kvinna var ett medialt 

rum där det journalistiska hantverket fick stå till sidan och där de som figurerade i texterna fick upprätta 

sina egna ramar. Enligt gestaltningsteorin handlar gestaltning dock om mer än bara ord, attribut och 

berättarperspektiv. Även exempelvis källor, fakta och ämnesval har betydelse för den verklighetsbild 

som förmedlas (Strömbäck 2012, s.271). Vårt material visade att Aftonbladet Kvinna till största del satte 

kvinnor i centrum genom val av ämnen, fakta och intervjupersoner. Därmed skapades en verklighet där 

kvinnan var huvudrollsinnehavare och aktör. Det är således möjligt att hävda att satsningen största delen 

av tiden levde upp till den ambition som formulerades vid premiären av bilagan. Nämligen att “lyfta 

fram dina frågor” och “göra din röst hörd” (Gunne 1992, s.16), underförstått att de talade till kvinnan.  

 

Förutom ett fokus på kvinnor framkom det även ur den kvantitativa undersökningen att texterna i 

Aftonbladet Kvinna till största del utmanar könsstereotyper. Den kvalitativa analysen tydliggjorde hur 

detta konkret tog sig uttryck genom att visa på typfall från 1992/1993, 1996 och 1999/2000 där 

kvinnorna framställs som starka, handlingskraftiga, frispråkiga och/eller mäktiga (Österholm 1992-10-

07, Bergman 1996-03-02, Olsson 2000-03-06). Egenskaper som därmed motsätter sig de könsstereotypa 
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skildringarna av kvinnor i media som Fowler (1991), Wood (1998) och van Zoonen (1994) pekar på. 

Med hjälp av de kvalitativa analyserna tydliggjordes även hur bilderna i Aftonbladet Kvinna för det 

mesta tjänade till att stärka detta textmässiga innehåll. Det förekom dock även att bild och text verkade i 

motsatta riktningar. Exempelvis då det skrivna avsåg att lyfta upp en kvinna som mäktig chef medan 

bildens komposition innebar att betraktaren tittade ned på henne (Olsson 2000-03-06). Detta kan 

relateras till Edström som i sin studie av hur medier skildrar kvinnor på maktpositioner fann att de ofta 

avbildas ovanifrån. Edström menar vidare att detta ger betraktaren ett övertag och gör den kvinnliga 

chefen mindre hotfull (Edström 2002, s.25). Som tidigare nämnt var dock denna typ av bildkomposition 

överlag ovanlig i det studerade materialet och att detta överhuvudtaget förekom kan tänkas ha ett flertal, 

olika förklaringar. Exempelvis går det att argumentera för bristande kommunikation mellan fotograf och 

skribent, särskilt om fotograferna var frikopplade från Kvinna-redaktionen vilket denna uppsats inte 

undersöker.  

 

Typfallet från 2000/2001 visade på hur Aftonbladet kvinna under sitt sista levnadsår genomgick en 

förändring och började gestalta verkligheten på ett mer könsneutralt vis. Istället för att fokusera på 

kvinnan, eller mannen, talade man om människor, folk och ungdomar (Moberg 2001-08-01). Då män 

och kvinnor inte gestaltas som två olika sorter tillskrivs de inte heller separata egenskaper.  Därmed kan 

man hävda att framställningen per automatik blir könsstereotypt utmanande. Det skapas med andra ord 

inga överdrivna och förenklade ”typer” som naturaliserar och fixerar skillnad (Hall 2013). Könen blir 

istället till ett vilket eliminerar alla eventuella skillnader.  

 

I den kvalitativa delen synliggjordes även hur könsstereotypa texter tog sig uttryck i Aftonbladet Kvinna. 

Dessa förekom dock i mindre utsträckning samtliga tidsperioder och lyftes därmed fram som särfall. I en 

av dessa artiklar låg fokus på en kvinna i kontrast till sina manliga arbetskamrater. Kvinnan framställdes 

som omvårdande och mindre frispråkig än männen som beskrevs som sexuellt aggressiva, hårda och 

tuffa (Idenstedt 1992-10-07). Den andra könsstereotypa texten fokuserade på män och pappaledighet, 

vilket framställdes som något onaturligt som krävde anpassning till mannens aktiva och äventyrliga 

natur (Öholm, 2000-05-08).  Gemensamt för dessa texter var dock att de kan antas bygga på 

redaktionens goda intention att bryta könsmönstret genom att lyfta fram kvinnor och män i otraditionella 

roller. Det konkreta utförandet verkade dock för det motsatta, vilket kan ha sin förklaring i termen 

genusslentrian. Man kan med andra ord tänka sig att skribenterna har blivit blinda för de stereotypa 

framställningarna av genus som präglar vår masskultur, och därmed mer eller mindre omedvetet 

reproducerat dem (Fagerström & Nilsson 2008, s.43-44). Detta skulle även kunna förklara varför 

bildmaterialet, som vi beskrev ovan, i vissa fall framställer kvinnor på ett missgynnande vis som inte 
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ligger i linje med texten. Vi menar att detta visar på hur svårt det kan vara att bryta mot de rotade 

uppfattningar kring kön, då man trots ambitionen att göra något annorlunda tidvis faller tillbaka i gamla 

hjulspår. 

 

Ur de kvalitativa analyserna framkom det vidare att Aftonbladet Kvinna inte bygger på något särskilt 

utpräglat läsartilltal, utan att detta varierar. I ett par texter förekom ett ”vi”-tilltal (Moberg 2001-08-01 & 

Bergman 1996-03-02) som inkluderade alla läsare oavsett kön. Några texter innehöll även inslag av 

uppmanande tilltal: ”Nu vill jag varna andra kvinnor för att bli en kroppstyrann […]” (Österholm 1992-

10-07), ”Vi ska inte vara rädda för det tunga i livet. Det utvecklar oss.[…]” (Bergman 1996-03-02) och 

”Grip chansen!” (Olsson 2000-03-06). I en text som lyftes fram som ett särfall, sätts den manliga läsaren 

i direkt fokus med hjälp av det personliga pronomenet ”du” (Öholm 2000-05-08). I övrigt saknade 

texterna direkt tilltal och präglades därmed av ett mer neutralt förhållande till läsaren.  

 

Trots att denna uppsats inte ämnar granska Aftonbladet Kvinna ur ett intersektionellt perspektiv (se 

rubrik 4.1) har vi gjort iakttagelsen att satsningens representation av kvinnor under 90-talet främst 

speglar den vita, svenska, heterosexuella arbetar-/medelklassen. Som nämnt är detta dock poänglöst att 

kritisera då denna typ av mediebild ännu inte problematiserats vid tidpunkten för produktionen.   

8.3 Slutdiskussion 
Den mest utmärkande förändringen i vårt material var att Aftonbladet Kvinna skiftade från ett fokus på 

kvinnor 1992/1993, 1996 och 1999/2000 till ett mer könsneutralt förhållningssätt 2000/2001, vilket kom 

till uttryck både i text- och bildmaterialet. Detta kan relateras till det Aftonbladets dåvarande 

chefredaktör Anders Gerdin skrev vid den slutgiltiga nedläggningen av Kvinna i början av september 

2001: ”Nu är det dags att ta steget fullt ut; att riva kvinnareservatet och låta Aftonbladets nyhetssidor bli 

tvåkönade på riktigt” (Gerdin 2001, s.11). Dessa rader tyder på att nedläggningen var grundad i insikten 

att det fanns en problematik i att särskilja kvinnor som grupp. En insikt som, baserat på vårt resultat, 

verkat växa fram redan under satsningens sista levnadsår.  Detta kan betraktas som positivt, då 

Aftonbladet Kvinna i en mening var ett väldigt tydligt uttryck för de två logikerna som bär upp 

genussystemet: dikotomin och hierarkin (Hirdman 1988, s.51). Att förvisa kvinnor till en avskild och 

specifikt utformad del av tidningen innebär en isärhållning, samtidigt antyder det att Aftonbladet i övrigt 

var riktad till den manliga läsaren, som därmed får stå för det normala och det allmängiltiga. Detta 

synsätt kan sägas bli stärkt av det faktum att Gerdin öppet väljer att benämna satsningen med ordet 

”kvinnareservat”.   
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Att man slutligen valde att ”låta Aftonbladets nyhetssidor bli tvåkönade på riktigt”, kan därmed ses som 

ett steg framåt i sammanhanget. Å andra sidan kan det diskuteras kring huruvida det är möjligt att 

problematisera kvinnors villkor utan att välja ut dem som grupp. Med tanke på hur det mediala 

landskapet utvecklas anser vi att det finns en risk att så kallade kvinnofrågor, om de inte ges en egen och 

fast arena, prioriteras bort. Eventuellt är det också just en sådan tanke som ligger bakom det faktum att 

Aftonbladet år 2008 återigen valde att återupprätta ”kvinnareservatet” i och med starten av Wendela. 

Detta antyder att kvinnojournalistik fortfarande behövs. Redan innan Aftonbladet Kvinna hade man 

dessutom under några år en kvinnoredaktion som på ett liknande sätt publicerade material för och om 

kvinnor. Aftonbladet kan därmed uppfattas som något ambivalent gällande huruvida det är lämpligt att 

särskilja ett kön som grupp eller inte i tidningen. En ambivalens som dessutom inte verkar ha blivit 

bättre med tiden. Vår övertygelse är dock att kvinnor i en perfekt värld skulle inkluderas i nyhetsflödet 

på ett naturligt och rättvist sätt, och därmed inte vara i behov av fredade områden för att växa fritt.  

8.4 Framtida forskning 
Med tanke på diskussionen ovan skulle ett förslag på framtida forskning kunna vara att, på ett likartat 

sätt som i denna studie, granska Aftonbladets nutida kvinnosidor Wendela. Detta skulle kunna generera 

intressanta slutsatser gällande hur kvinnojournalistik tar sig uttryck i dagens tidskontext. I en sådan 

studie skulle man dessutom på mer rättvisa grunder kunna inkludera ett intersektionellt perspektiv. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning som vi betraktar som relevant i sammanhanget, är att följa upp 

Anders Gerdins löfte om att göra Aftonbladet ”tvåkönad på riktigt”. Därmed skulle man kunna studera 

hur tidningen såg ut i förhållande till kön efter nedläggningen av Kvinna, samt hur den ser ut idag.  

 

Vidare har denna uppsats uppehållit sig kring Aftonbladet Kvinna utan hänsyn till 

redaktionsmedlemmarna som står bakom den journalistiska produkten. I en kommande studie skulle det 

därmed vara fruktbart att med hjälp av kvalitativa intervjuer mer djupgående undersöka vilka 

redaktionella tankegångar och förutsättningar som låg till grund för satsningen. Detta skulle kunna bidra 

med ytterligare en dimension till de resultat som framkom i denna studie. Slutligen skulle vår studie 

med fördel kunna utökas då tidsramen för uppsatsarbetet endast tillät ett relativt begränsat omfång. 

Ytterligare ett exempel på vidare forskning skulle således vara att göra en liknande studie på Aftonbladet 

Kvinna men att då undersöka en större mängd material.  
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Bilaga 1: Kodbok text & bild 

V1 ID-nummer 
 År, Årstid/månad, Siffra, T/B 

Ex: 92H1B 

V2 Kodar-ID 1. Åsa Lundgren 
2. Clara Åström 

V3 Publiceringsdatum (ÅÅMMDD) Ex: 921001 
V4 Textgenre 1. Notis 

2. Nyhetsartikel 
3. Reportage 
4. Intervju/personporträtt 
5. Debatt 
6. Krönika/analys/kommentar 
7. Recension 
8. Övrigt 

V5 Textomfång 1. Notis/Spalt 
2. Halvsida 
3. Helsida 
4. Uppslag 

V6 Skribentens kön 1. Kvinna/kvinnor 
2. Man/män 
3. Både kvinna (or) och man (än) 
4. Går ej att avgöra 

V7 Ämneskategori 1. Hälsa och sjukvård 
2. Relationer och sex 
3. Lagstiftning/Rättsväsende/Brott 
4. Ekonomi 
5. Politik (riks- och lokal samt intresseorg.) 
6. Karriär/yrkesliv och utbildning 
7. Barn och föräldraskap   
8. Kultur, religion och historia  
9. Nöje och fritid  
10. Mode och skönhet 
11. Övrigt 

V8 Textens könsfokus/perspektiv 
 

1. Kvinna/kvinnor 
a. Könsstereotypt  
b. Icke könsstereotypt 
c. Ej tillämpbart 

2. Man/män 
a. Könsstereotypt 
b. Icke könsstereotypt 
c. Ej tillämpbart 

3. Både kvinna/kvinnor och man/män 
a. Könsstereotypt  
b. Icke könsstereotypt  
c. Ej tillämpbart 

4. Könsneutral 
V9 Bildtyp 1. Dokumentationsbild 

2. Illustrationsbild 
3. Informationsbild 
4. Ingen bild 
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V10 Bildmotiv och kameravinkel 1.  Kvinna/Kvinnor 
a. Fågelperspektiv 
b. Grodperspektiv 
c. Framifrån  

2. Man/Män 
a. Fågelperspektiv 
b. Grodperspektiv 
c. Framifrån 

3. Övrigt   
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Bilaga 2: Kodbok annonsmaterial 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V6 Material: Variabelvärdena är utformade efter vår hypotes kring vilken typ av annonsmaterial som 

kunde tänkas förekomma i samband med Aftonbladet Kvinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 ID-nummer 
År Årstid Siffra A 
 

Ex. 92H1A 

V2 Kodar-ID 1. Åsa Lundgren 
2. Clara Åström 

V3 Datum (ÅÅMMDD) Ex. 921001 

V4 Sidnummer 1. Ex. 21 

V5 Placering 1. Bilaga 
2. Tidning 

V6 Material 1. Hem och hushåll 
2. Skönhet och hälsa 
3. Mode och kläder  
4. Övrigt 
 

V7 Storlek 1. Notis/spalt 
2. Halvsida 
3. Helsida 
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Bilaga 3: Kodnyckel text och bild 
 
V1 ID-nummer  

Årtal för publikation: ex: 92, Årstid/månad: H för höst, V för vår, A för augusti, J för januari och M för 

maj (månadsbeteckningarna används då perioden för Kvinna som enbart integrerad del i huvudtidningen 

kodas, d.v.s. 2000/2001) Siffra: första analysenheten kodas som 1, andra som 2 osv, I/B: I för material 

som publicerats under vinjetten Kvinna integrerat huvudtidningen, B för material som publicerats i 

Kvinna-bilagan 

 

V2 Kodar-ID  

Synliggör vem som har kodat materialet, Åsa Lundgren eller Clara Åström 

 

V3 Publiceringsdatum 

Analysenhetens publiceringsdatum i sex siffror, ex: 920310  

 

V4 Textgenre 

Variabeln är utformad efter Kerstin Engströms kodbok med några modifikationer. Definitionerna, som 

vi har lutat oss mot vid kategoriseringarna, är utformade med hjälp av webbplatsen 

www.mediekompass.se som Tidningsutgivarnas (TU) står bakom.   

 

Notis: En nyhetsartikel fast mycket kortare. Här finns inte någon ingress, utan innehåller direkt all fakta 

som läsaren behöver för att förstå sammanhanget. 

Nyhetsartikel: innehåller rubrik, ingress och brödtext och berättar om en nyhet, något som hänt eller 

kommer att hända. Det viktigaste är placerat i textens inledning, det vill säga i ingressen. En 

nyhetsartikel bör ge svar på frågorna: när, var, hur, vad, vem och varför? 

Reportage: En lång och detaljrik text, en berättelse som ger läsaren upplevelsen att vara på plats. 

Läsaren ska därmed kunna uppleva miljön, personerna och händelserna, gärna med sinnen som doft, syn 

och hörsel. Trots detaljerade beskrivningar är det viktigt att allt som beskrivs byggs på fakta och är 

korrekt.  

1. Intervju/ 2.personporträtt: 1. Text baserad på en intervju med någon person. intervjusvaren kan vara 

hopskrivna till en lång text, eller uppspaltade med frågorna och därefter svaren. 2. Text skriven med lite 

djupare bakgrundskunskaper de som genereras vid en intervju. Texten antyder att journalisten har gjort 

efterforskningar om personen och sammanhanget, och eventuellt följt personen under längre tid för att 

sätta sig in i hens livssituation och verksamhet 
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Debatt: För fram en åsikt är ofta skrivna av politiker eller företrädare för någon organisation eller något 

företag.  

Krönika/analys/kommentar: Texter skrivna i mer lättsam och personlig ton, gärna med syftet att roa 

läsarna. Skribentens egna åsikter framförs.  

Recension: Skribenten uttrycker sin personliga åsikt om teater, film, musik, litteratur eller konst. (Under 

denna genre har även texter som recenserar produkter som exempelvis mobiltelefoner, hudkrämer etc. 

kodats) 

Övrigt: Under denna kategori har analysenheter som inte passar in på någon av de ovan beskrivna 

genrerna kodats. Ex: Kvinnas egna enkäter/undersökningar, läsarinsändare, topplistor, återkommande 

inslag som ”Åsas termometer” och ”Stilpolisen”, utlysningar av tävlingar/texter där läsarna ombeds att 

skriva till redaktionen, recept, puffar etc. 

 

V5 Textomfång 

Notis/spalt: text och ev. bild/bilder täcker en spalt eller mindre 

Halvsida: text och ev. bild/bilder täcker halva tidningssidan 

Helsida: text och ev. bild/bilder täcker hela tidningssidan 

Uppslag: text och ev. bild/bilder täcker två hela tidningssidor 

 

V6 Skribentens kön 

Baserat på byline. I kategorin ”Går ej att avgöra” har texter som saknar byline eller är undertecknade 

med ett namn/smeknamn som är svårt att könsbestämma kodats. 

 

V7 Ämneskategori 

Ämnesområdena är baserade på Kerstin Engströms kodbok, våra egna genomläsningar av materialet 

samt intervjusvar från Kvinna-redaktören Monica Gunne gällande ämnen som bevakades av 

redaktionen. Huvuddelen av texten har fått styra i de fall då innehållet varit tvetydigt. Under kategorin 

övrigt har exempelvis texter som handlar som handlar om miljö och ålderdom kodats. Även texter som 

exempelvis listor där flera ämnen berörs i lika stor utsträckning, exempelvis ”Åsas termometer”, har 

sorterats in under Övrigt-kategorin.  

 

V8 Textens könsfokus/perspektiv 

1. Kvinna/kvinnor: texten handlar om en kvinna, flera kvinnor eller kvinnor i allmänhet.  

2. Man/män: texten handlar om en man, flera män eller män i allmänhet.  
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3. Både kvinna/kvinnor och man/män: texten handlar om två personer/flera personer av båda kön, eller 

män och kvinnor i allmänhet. 

4. Könsneutral: texten säger ingenting om kön, ex: en kort notis om att en bantingsklinik för spädbarn 

har öppnat i Aten. 

 

a. Könsstereotyp: här kodas texter där det huvudsakligen går att utläsa någon form av könsstereotyp 

framställning/beskrivning av en kvinna/kvinnor eller en man/män. Vi har i bedömningen lutat oss mot 

uppsatsens teoriavsnitt kring stereotypa kvinno- respektive mansbilder i medier.  

b. Icke könsstereotyp: här kodas texter där man huvudsakligen kan utläsa en ”ny” 

framställning/beskrivning av en kvinna/kvinnor eller en man/män och som därmed utmanar de 

stereotypa könsrollerna som återfinns i teoriavsnittet.  

c. Ej tillämpbart: Här har texter som varit svåra att placera i någon av kategorierna ovan kodats. 

Exempelvis texter som till lika stor del är könsstereotypt utmanande som bekräftande, eller texter som är 

skrivna med inslag av ironi och därmed är svårtolkade. Även korta notiser som uttalar sig om kön men 

på ett intetsägande vis har kodats här, exempelvis: en text som kort redogör för att mammografi räddar 

kvinnor från att dö i bröstcancer. 

 

Kategoriseringen gällande perspektiven ovan är baserade på en noggrann genomläsning av texterna. 

Huvuddelen av innehållet har fått styra kodningen. Ingen hänsyn har tagits till eventuella bilder, enbart 

textens innehåll ligger till grund för kategoriseringen. 

 

V9 Bildtyp 

Alla bilder utom bylinebilder har kodats. Definitionerna är hämtade från Terje Hillesunds bok Står det 

noe nytt? (1994, s.71). Vi har baserat kategoriseringen på vårt huvudsakliga intryck av bilden i egenskap 

av läsare. 

 

Dokumentationsbild: bilden används för att visa något är verkligt, det vill säga att något existerar, och 

att det ser ut så som bilden påstår 

Illustrationsbild: Bilden används till att fylla ut och understryka texten, exempelvis porträttbilder och 

arrangerade bilder. Som illustration används också bilder så att läsaren ska kunna känna igen sig eller 

identifiera de personer eller objekt som artikeln genom texten handlar om. 

Informationsbild: bilden övertar en del av textfunktionen genom att erbjuda läsaren information som 

texten inte innehåller.  

Ingen bild: texten är inte bildsatt 
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V10 Bildmotiv och kameravinkel 

Bildmotivet avser det som bilden visar: ”Kvinna/kvinnor ” eller ”man/män”. Under kategorin ”Övrigt” 

har bilder på exempelvis föremål, djur, byggnader, platser, barn och produkter kodats. Även bilder på 

båda könen samt tecknade illustrationer har sorterats in under ”Övrigt”. 

 

kameravinkel avser kamerans riktning gentemot individen/individerna och har endast tillämpats när 

bilden föreställer en kvinna/kvinnor eller en man/män.  

Fågelperspektiv: kameran tittar ned på individen/individerna som då upplevs som mindre. 

Grodperspektiv: kameran tittar upp på individen/individerna som då upplevs som större. 

Framifrån: kameran befinner sig mittemot, på samma höjd som individen/individerna. 

 

Tillägg 

Kodblanketterna har även försetts med två rutor för anteckningar. En ruta där textrubrik och kort 

sammanfattning av texten har skrivits ned (en till två meningar), och en ruta där eventuella kommentarer 

till bilderna har antecknats. I bildrutan har vi även antecknat variabelvärden på V9 & V10 om samma 

artikel innehåller mer än en bild. I de få fall som artikeln innehållit en stor mängd likartade bilder, 

exempelvis 22 porträttbilder på män fotade rakt framifrån, har dessa kodats som en bild. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


