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Abstract 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om samma genusmärkning som återfinns i bland annat 

Veckorevyn också återfinns i den svenska fackpressen. De tidningar analysen baseras på är Unionens 

medlemstidning Kollega och Kommunals medlemstidning Kommunalarbetaren. Frågeställningen är 

följande: Hur representeras kvinnor respektive män i sina olika yrkesgrupper i tidningarna 

Kommunalarbetaren och Kollega? Hur beskrivs klass i texterna?  

För att besvara frågeställningen genomfördes text- och bildanalyser på 19 artiklar och 19 bilder från 

Kollega och Kommunalarbetaren. För att göra en korrekt analys har analysarbetet utgått från förberedda 

frågeformulär till både bild-och textanalysen som konstruerats utifrån Britt Hulténs metod för textanalys 

samt Fogdes metod för bildanalys. Stuart Hall och hans teori kring språket samt olika forskares 

definitioner kring begreppen klass, genus, jämställdhet, makt och stereotyper har varit grundstenar i 

analysen.  

Resultatet av de 19 textanalyserna och 19 bildanalyserna visade vissa mönster. Samma genusmärkning 

som återfinns i exempelvis Veckorevyn existerar även i fackpressen. Det finns vissa markanta skillnader 

mellan Kollega och Kommunalarbetaren. Fler artiklar i Kollega porträtterar den intervjuade på ett 

stereotypt sätt än i Kommunalarbetaren. Kvinnorna i båda tidningarna framställs dock oftare på ett 

typiskt kvinnligt sätt. De pratar oftare känslor, är ödmjuka och undviker att prata om pengar. Männen i 

båda tidningarna framställs oftare på ett typiskt manligt sätt. Självförtroendet verkar större, de har inga 

problem med att visa att de har makt samt att de i större utsträckning är öppnare med sin ekonomiska 

situation. 

 

 

 

Nyckelord: fackpressen, genus, Kollega, Kommunalarbetaren, kvalitativ innehållsanalys 
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1. Inledning 

Det finns omfattande forskning som visar att kvinnor och män porträtteras på olika sätt både i skrift och 

bild i svenska och utländska magasin. Framför allt har mediebilden av unga kvinnor studerats och 

diskuterats. Anja Hirdman har i en studie jämfört Veckorevyn med porrtidningen FIB-aktuellts 

utveckling och kommit fram till kvinnor ofta ses som någon som inte bör ha något annat intresse än sitt 

utseende.1 Karin Ekman och Nina Björk har gjort liknande studier med typiska tjejmagasin och kommit 

fram till ungefär samma slutsatser som Hirdman.2 

 

En del av tidningsmarknaden som dock inte har utsatts för samma analys är fackpressen. Detta trots att 

fackförbunden som ger ut tidningarna ofta driver frågor om diskriminering i arbetslivet. Kommunal, 

som är Sveriges största fackförbund3, ger ut tidningen Kommunalarbetaren (KA) till sina medlemmar. 

De vanligaste yrkena hos medlemmar i Kommunal är vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare och 

vårdare.4 De nämnda yrkena har en lägre status i samhället och ses än idag som typiska ”kvinnoyrken”, 

där majoriteten fortfarande är kvinnor. Cirka 80 procent av medlemmarna i Kommunal är kvinnor. Elva 

procent innehar en högskoleutbildning. 76 procent av medlemmarna bor inte i en av Sveriges storstäder. 

På tidningens hemsida går följande att läsa: ”Jämställdhet mellan kvinnor och män samt respekt för alla 

människors lika värde ska prägla tidningsarbetet och naturligt speglas i Kommunalarbetarens hela 

innehåll.”5 På vilket sätt genomsyrar detta Kommunalarbetarens journalistiska innehåll? På vilket sätt 

presenteras kvinnor och män i tidningen? 

 

Denna studie jämför Kommunalarbetaren med fackförbundet Unionens tidning Kollega. En jämförelse 

mellan dessa två tidningar är intressant då Unionens medlemmar är tjänstemän, framför allt 

projektledare, ingenjörer, ekonomer, chefer och säljare.6 Dessa yrken kan ses som traditionellt 

dominerade av män, även om denna indelning håller på att luckras upp i Sverige.  Är det någon skillnad 

i genusmärkningen mellan Kollega och Kommunarbetaren?  

                                                
1 Ekman 1998:57 
2 Ekman 1998; Björk 1996 
3 Kommunal. (2008-03-03) 
4  Ibid. 
5 ibid. 
6 Unionen. [2014-03-25] 



 5 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med denna studie är att se om samma genusmärkning som återfinns i exempelvis magasin som 

Veckorevyn, kan urskiljas i dessa två facktidningar. Med begreppet genusmärkning menar vi på vilket 

sätt genus och könsroller reproduceras i de bägge tidningarna. Våra huvudsakliga frågor är: Hur 

representeras kvinnor respektive män i sina olika yrkesgrupper i tidningarna Kommunalarbetaren och 

Kollega? Hur beskrivs klass i texterna?  

 

Ett delsyfte är även att ta reda på vilka kön journalisterna respektive fotograferna har.  
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2. Bakgrund 
 
Unionen är Sveriges största fackförbund inom den privata arbetsmarknaden, samt är även en del av 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän. 

Många verksamma chefer är medlemmar i Unionens fackförbund, och de flesta medlemmar innehar en 

examen från högskola eller universitet, men Unionen välkomnar även egenföretagare. Unionen är ett av 

de yngsta fackförbunden i Sverige och grundades år 2008. Medlemmarna består av cirka en halv miljon 

människor.7 

 

Kollega är fackförbundet Unionens medlemstidning som lanserades år 2008. De vänder sig till anställda 

inom det privata näringslivet som är medlemmar i Unionen, men tidningen är även tillgänglig för 

allmänheten på Kollegas hemsida.8 Kollega har genomfört en läsarundersökning som bland annat visar 

att 54 procent av läsarna är män och 48 procent är kvinnor. Cirka 95 procent av läsarna äger sitt eget 

boende, vilket tyder på att läsarna har en stabil ekonomisk grund att stå på.9 Tidningen ges ut åtta gånger 

om året10 och har en upplaga på drygt 540 000.11 

 
Kommunal, eller Svenska Kommunalarbetareförbundet, är ett fackförbund med cirka en halv miljon 

medlemmar som är anslutet till Landsorganisationen (LO). Fackförbundet grundades redan år 1910. De 

flesta medlemmarna har kommuner som arbetsgivare, men många är också anställda inom landstinget. 

De flesta av medlemmarna arbetar inom vård och omsorg och de arbetar oftast med yrken inom kök och 

städ, hälso- och sjukvård, förskolor och skolor samt äldreomsorg.. Åtta av tio medlemmar är kvinnor, 

och en tredjedel av medlemmarna är 30 år eller yngre. 12 

 

Kommunalarbetaren ges ut av Kommunal och målgruppen för tidningen är medlemmarna i samma 

fackförbund. Kommunalarbetaren ges ut 22 gånger om året13 och har en upplaga på drygt 534 000.14 

                                                
7 Unionen. [2014-04-15] 
8 Kollega. [2014-03-25] 
9 Kollega. Utgivningsplan 2014. [2014-03-25] 
10 Kollega. [2014-03-25] 
11 Sveriges tidskrifter. Upplageredovsining Kollega.[2014-05-13] 
12 Kommunal. (2008-03-03) 
13 Ibid. 
14 Sveriges tidskrifter. Upplageredovisning Kommunalarbetaren. [2014-05-13] 
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3. Tidigare forskning 

På 80-talet tog postmoderna genusteorier fart. Nu blev begreppet genus mer vedertaget och forskarna 

tog tydligt avstånd från biologiska kön. Kvinnoforskningen slutade att enbart fokusera på kvinnan och 

tog in mannen i sin forskning. På 1990-talet utvidgades forskningen till att inkludera även etnicitet, 

sexualitet och klass i analyserna. 15 

 
Kvinnoforskningen problematiserar förhållandet mellan könen. 16 Kvinnoforskaren Yvonne Hirdman 

skriver i kapitlet ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Genushistoria en 

histografisk expose att den största frågan inom forskningen är ”Hur kan det komma sig att kvinnor 

generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män?” 17 Genom att ta avstamp i den 

frågan visar kvinnoforskarna att de inte accepterar kvinnans underordnade ställning. 18 

 

En av förgrundsgestalterna inom genusrelaterad medieforskning är Liesbeth Van Zoonen, som studerat 

hur kvinnor och män, framför allt inom politiken, porträtteras i medierna i sin bok Feminist media 

studies. Representationen och presentationen av kvinnor i medierna har alltid varit en viktig fråga inom 

feminismen.19 Van Zoonen forskar kring hur feministiska teorier kan bidra till en större förståelse till 

hur media konstruerar genus.20 I boken studerar hon kritiskt relationerna mellan genus, media och 

kultur. Hon har i sin forskning bland annat kommit fram till att mediebilden av kvinnor och män är full 

av stereotyper. Den kvinnan som oftast figurerar i medierna är antingen fru, mamma och hushållerska 

för män, sexobjekt (för att exempelvis sälja produkter för män) och en person som försöker vara vacker 

för män.21 Många av stereotyperna existerar fortfarande för att myten om dem fortfarande lever. Myten 

om att flickor kläs i rosa klänningarna och enbart leker med dockor, eller om den glada hemmafrun, är 

typiska könsroller och stereotyper som upprätthålls genom myten och dess kraft.22 Van Zoonen 

diskuterar också Laura Mulveys begrepp ”the male gaze”, som kan översättas ungefär som ”den manliga 

blicken”. The male gaze innebär att åskådaren, i det här fallet mannen, kritiskt granskar bilden och att 

detta granskande alltid utgår från en social kontext. Det innebär att mannen granskar, medan det är 

kvinnan som blir granskad. Kvinnan är till för mannens njutning och den manliga blicken, ”the male 

                                                
15 Carlsson Wetterberg & Jansdotter 2004:5f 
16 Hirdman 2004:113 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Van Zoonen 1994:12 
20 Van Zoonen 1994:5 
21 Van Zoonen 1994:66 
22 Van Zoonen 1994:77 
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gaze”, kan användas för att visa hur bilder används för att sätta det ena könet (mannen) i en 

dominerande ställning och det andra könet (kvinnan) i en underordnad ställning. 23 Van Zoonen utökar 

begreppet till att inkludera även den kvinnliga blicken. Även män kan åtrås av kvinnor, menar hon, och 

använder exemplet med unga kvinnliga tonåringars trånande efter kändisar.24 

 
Flertalet svenska forskare har studerat genus i medierna. En av dem är Anja Hirdman som har jämfört 

Veckorevyn med porrtidningen FIB-aktuellts utveckling i tidsperspektiv i Tilltalande bilder – genus, 

sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och FIB Aktuellt. Anja Hirdman skriver att kvinnor lär sig att 

bygga upp en självbild utifrån en manlig norm, och att kvinnan tvingas se på sig själv som ett objekt. 

Kvinnan bör helst inte ha någon annan hobby än sitt utseende.25  Karin Ekman, en annan medieforskare 

som skrivit Var så god. Makt, kön och media, menar att press, radio, reklam och tv inte låter oss glömma 

vad det är vi bör sträva efter. Skönhet, framgång och personlig lycka står ständigt i fokus. Det är just den 

unga kvinnan som undermineras, och därmed får problem med att ta makten över sitt eget liv. 26 Nina 

Björk har även hon studerat svenska tjejtidningar och genusmärkningen i dem, i Under det rosa täcket. 
27 Hirdmans, Ekmans och Björks studier har dock rört sig kring bilden av unga kvinnor i magasin som 

Veckorevyn och FIB Aktuellt. Denna uppsats studerar en annan del av medieutbudet, och en annan grupp 

av kvinnor. Dessutom är vi mer intresserade av vilken makt dessa kvinnor tillskrivs i mediernas 

representation. Därför blir det mer relevant för oss att leta efter annan forskning om kvinnors 

representation i medierna.  

 

En studie som vi har haft som utgångspunkt är Maria Edströms studie av mediebilden av kvinnliga 

chefer i svenskt näringsliv vid namn Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv. Edströms två 

huvudfrågor var: Var i medierna finns kvinnor i ledande positioner i svenskt näringsliv och hur skildras 

dessa kvinnor? Edströms slutsatser är att de flesta artiklar där kvinnliga chefer förekommer är neutralt 

hållna, det vill säga artiklarna saknar positiva eller negativa saker att säga kring personen i fråga eller 

företaget hon representerar. Det vanligaste ämnet var att nyheten handlade kring det egna företaget, men 

också det faktum att företagets chef var kvinna var någonting som lyftes fram i artiklarna hon 

analyserade. Personporträtt förekom också och det var framför allt i de artiklarna Edström märkte den 

schablonmässiga genusmärkningen. När det gäller foton av de kvinnliga cheferna var det regel snarare 

                                                
23 Van Zoonen 1994:87f 
24 Van Zoonen 1994:99 
25 Ekman 1998:57: Hirdman 2006 
26 Ekman 1998:8f 
27 Björk 1996 
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än undantag att kvinnan ler på bilden. Hon var oftast fotograferad något underifrån. 28 Något som 

Edström tycker är anmärkningsvärt är att  

 

/…/ medierna tycks fortfarande vara förvånade över att kvinnor kan agera, 

åtminstone om det sker i näringslivet. När Marie Ehrling framträder på SAS 

presskonferens leder det till ett enormt medieintresse. En del artiklar betonar 

gärna att hon är kvinna, till exempel /…/ ’Bengt Westerbergs exfru står på egna 

ben… Marie får mycket beröm efter SAS-katastrofen!’. 29 

 

Det finns mycket forskning som visar hur medierna förenklar och förminskar kvinnor och kvinnliga 

egenskaper, men uppvärderar och förhärligar män och deras egenskaper. Likadant är det med klass, 

sexualitet, etnicitet och ålder. Invandrade kvinnor är exempelvis mer osynliggjorda än svenska kvinnor. 

Likadant är det med äldre kvinnor. De syns mindre i medierna än yngre kvinnor. Könsstereotyper 

samverkar oftast med andra strukturer.30 Kvinnor är överlag underrepresenterade i nyhetsmedierna. 

Journalistkåren var länge mansdominerad, men är i dag jämställd, i alla fall sett utifrån antal 

journalister.31 Manliga strukturer kan leva kvar trots att de kvinnliga journalisterna blivit fler. Det är 

fortfarande en stark mansdominans i mediebranschen framför allt på maktposter. 32 Dessa frågor har det 

forskats flitigt om, bland annat har Monika Djerf-Pierre avhandlat frågorna i artikeln ”Journalistikens 

kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet” i Kvinnovetenskaplig tidskrift. ”Manligheten – och i 

viss mån även kvinnligheten – som forskningsproblem har hittills ägnats betydligt mindre 

uppmärksamhet”33 menar Monika Djerf-Pierre. Om vi ska få reda på varför, och hur, könsordningen 

reproduceras i medierna måste vi undersöka manligheten och kvinnligheten.34 Könsmärkningen i 

medierna existerar, och etablerades redan i början på 1900-talet. Först då fick kvinnorna tillträde till 

medierna och redan då hamnade de på poster som ansågs kvinnliga. De fick skriva notiser, kåserier och 

följetonger bland annat. Något senare började delar av tidningarna ägna sig enbart åt kvinnorna i form 

av skilda dam- och kvinnosidor. Journalisterna till de texterna var kvinnor. Kvinnorna utvecklade också 

nya sätt att skriva på, bland annat reportaget. Männen dominerade istället opinionsbildande texter, 

utrikespolitiska texter samt kulturbevakningen.35 De typiskt kvinnliga områdena, som hem och hushåll, 

                                                
28 Edström 2002:23ff 
29 Edström 2002:27 
30 Edström 2006:37f; Edström & Jacobsson 1994; Hartley 1998:51 
31 Edström 2006:60f; Djerf-Pierre 2003:44 
32 Edström 2006:60f; Djerf-Pierre 2003:41 
33 Djerf-Pierre 2003:29 
34 Ibid. 
35 Djerf-Pierre 2003:32 
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barnuppfostran och relationer ansågs som lågstatusområden inom journalistiken. Högstatusområdena var 

istället mansdominerade och handlade om politik, ekonomi och utrikes. På 60-talet började 

könsmärkningen minska36, med fortsättning under 70-och 80-talet, för att på 90-talet öka något igen. 

Sportjournalistiken, näringslivsjournalistiken, kriminaljournalistiken samt opinionsjournalistiken är 

fortfarande mansdominerat. Jämställdhetskraven slog igenom på riktigt under 90-talet.37 Monika Djerf-

Pierre och Monica Löfgren-Nilsson genomförde ett forskningsprojekt vid namn ”Kvinnorna i 

journalistkulturen” som Djerf-Pierre skriver om i den nämnda artikeln. Undersökningen visar att 

jämställdhetsfrågan är någonting som alla journalister måste förhålla sig till, men att män och kvinnor 

ofta förhåller sig till frågan på olika sätt.38 Journalistkåren är jämställd, med ungefär hälften av kåren 

som består av kvinnor. Men om utbudet i svenska medier fortfarande är könsmärkta verkar forskningen 

vara oense om. Viss forskning har visat att det finns stora könsskillnader i nyhetsurval och källor. Annan 

forskning har visat att det inte finns några skillnader alls.39 

 

Kleberg och Widestedt undersökte hur offentliga personer i Sverige framställs i medierna i Kvinnliga 

ledare i blåsväder som Kleberg diskuterar kring i artikeln ”Feminism och genus i svensk 

medieforskning” i tidskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift . Med fokus på tidigare vänsterledaren 

Gudrun Schyman, numera partiledare för Feministiskt initiativ, samt Maria Curman, dåvarande chef för 

SVT, diskuteras mediernas sätt att framställa kvinnan respektive mannen i sitt privatliv, men även hur 

personliga egenskaper benämns. När det gäller Schyman så användes hennes privatliv, exempelvis 

hennes öppenhet om sin alkoholism, för att smutskasta henne. Curman benämndes som någon med en 

auktoritär ledarstil. Epitetet brukar accepteras för män men inte för kvinnor i de svenska medierna. 

Kvinnan ska utföra sitt arbete på de höga posterna på ett så kallat kvinnligt vis. Det innebär bland annat 

att kvinnor i maktpositioner förväntas använda de typiskt kvinnliga egenskaperna i sitt yrke.40 Kleberg 

referar vidare till Hillevi Ganetz som skrivit bland annat Kvinnliga blickar, som handlar om feministisk 

populärkultur, och Hennes röster, där hon studerar texter författade av tre kvinnliga artister. Den 

feministiska forskningen inom populärkulturen har sitt ursprung i liberalismen, menar Ganetz. 

Liberalismen stod för att kvinnor skulle ha samma fri- och rättigheter som männen i samhället. Under 

1970-talet började forskningen istället handlar om medierna och hur de reproducerar könsroller. Ganetz 

forskning kom att fokusera på det. 41  

                                                
36 Djerf-Pierre 2003:37 
37 Djerf-Pierre 2003:42f 
38 Djerf-Pierre 2003:43 
39 Djerf-Pierre 2003:44 
40 Kleberg 2003:17 
41 Kleberg 2003:10 



 11 

4. Teoretisk referensram 

Genus kan definieras på lika många sätt som det finns forskare, men i grund och botten syftar genus på 

det sociala förhållandet av könen. Kön är inte bara biologiskt skapade, utan även socialt skapade. Från 

början var det amerikanska feminister som började använda begreppet genus. Anledningen var att de 

ville frångå att enbart den biologiska definitionen av man och kvinna skulle finnas. Det fanns även 

sociala kön. De som myntade begreppet ville också frångå principen att kvinnoforskningen enbart 

inriktade sig på det underordnade könet, det vill säga kvinnan, och med hjälp av begreppet genus kunde 

även mannen inkluderas i kvinnoforskningen. Inget av könen kan förstås utan varandra, menar de. 42  

 

Forskaren Yvonne Hirdman säger att med hjälp av begreppet genus sätter vi ord på forskarnas kunskap 

om manligt och kvinnligt och hur manligt och kvinnligt görs. Män som gör saker som anses vara 

kvinnliga ses som mjuka och feminina män, medan kvinnor som gör manliga saker ses som manhaftiga 

och tuffa.43 Hon skriver:  

 

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män’” och ”kvinnor” (där den 

biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar 

och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras – 

med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt kön”.44  

 

När en genusanalys ska göras finns det vissa faktorer som bör vara med, enligt Joan Wallach Scott i 

kapitlet ”Genus – en användbar kategori i historisk analys” i Genushistoria en histografisk expose. 1. 

Kulturellt tillgängliga symboler. Exempel på det är motsatser som dag och natt, svart och vit, kvinna och 

man. 2. Normativa begrepp. Vilket innehåll läggs i symbolerna? Två symboler har två olika hierarkiska 

värden. 3. Politik, sociala institutioner och organisationer. Genus konstrueras i vårt samhälle. 4. Den 

subjektiva identiteten. Hur är könsidentiteter konstruerade och hur identifierar sig människorna själva?45  

 

I vår studie har vi valt att utgå från genus som det sociala könet. Hur skapas genus i bild och text? Vi har 

valt att utgå från vissa typiskt kvinnliga och manlig attribut och egenskaper, likt de Hirdman talar om, 

för att göra vår genusanalys. Vi talar dessutom om genusmärkning. Begreppet genusmärkning använder 

                                                
42 Wallach Scott 2004:81f 
43 Hirdman 2004:116ff 
44 Ibid. 
45 Wallach Scott 2004:98f 
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vi för att ta reda på om fackpressen reproducerar könsroller i samma utsträckning som exempelvis 

Veckorevyn. 46 

 

Eva Magnusson, som skrivit avhandlingen Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den 

politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal, menar att de flesta makthavare säger att de är för 

jämställdhet utan att egentligen reflektera över vad det egentligen betyder. 47 Uppfattningarna kring 

begreppet jämställdhet är många. Många feminister är negativt inställda till begreppet jämställdhet (men 

positivt inställda till jämställdhet) eftersom ordet numera har blivit neutralt laddat och inte längre 

betyder någonting, menar Magnusson. Dessutom menar många forskare och samhällsvetare att genom 

att använda ordet jämställdhet så döljs andra orättvisor som exempelvis maktanalysen. Trots detta är 

begreppet jämställdhet är frekvent använt begrepp. 48 Det finns tre typer av jämställdhet enligt 

Magnussons definition: rättighetsargumentet, resursargumentet samt intresseargumentet. 

Rättighetsargumentet syftar på den offentliga sfären. Alla medborgare har samma rättigheter och bör 

behandlas rättvist. När kvinnor och män deltar i lika stor utsträckning i den offentliga sfären, först då har 

samhället blivit jämställt. 49 Resursargumentet ”bygger på föreställningen att kvinnor bidrar med något 

till politiken som tidigare har varit frånvarande. Att få in fler kvinnor i politiken kommer därför att 

förändra både formen och innehållet i politiken.”50 I resursargumentet fokuseras det på kvinnor som 

annorlunda än män. Resursargumentet delas ibland upp i två mindre argument: formintresse och 

innehållsliga intressen. Kvinnor som grupp har ett formintresse av att delta, men de behöver inte 

nödvändigtvis ha samma innehållsliga intressen. I intresseargumentet ses kvinnor som nödvändiga. 

Kvinnor är måhända inte enbart ett komplement till män, men männen kan inte representera kvinnorna 

som grupp. Därför är kvinnorna viktiga i det offentliga rummet.51  

 

Jämställdhet i vår studie syftar på hur många män respektive kvinnor som representeras i texterna och 

bilderna. Vi utgår alltså från rättighetsargumentet i Magnussons definition.52 

 

För att definiera begreppet makt använder vi oss av Karin Ekmans definition i Var så god. Makt, kön 

och media. För att underlätta förståelsen av makt använder Ekman sig av orden kontroll, inflytande och 
                                                
46 Att Veckorevyn har en stark genusmärkning har studerats i flertalet studier, bland annat av Anja 
Hirdman (2006).  
47 Magnusson 1999:1 
48 Ibid. 
49 Magnusson 1999:2 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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pondus. De är resultat eller former av makt. Makt är någonting som vi människor har konstruerat och 

utan människor existerar inte makt. Makt bygger på över- och underordning. En person måste anpassa 

sig efter en annan person. Makt måste appliceras på en relation. En persons makt är beroende av vem 

personen är: ålder, utbildning, arbete, kön. Kvinnor som grupp har mindre makt än män som grupp.53 Vi 

utgår från Ekmans definition i vår definition av makt. Makt bygger på över- och underordning, vilket vi 

analyserar i både texterna och bilderna, samt att vi kontrollerar huruvida männen och kvinnorna 

porträtteras utifrån begreppen kontroll, inflytande och pondus. 

 

Stereotyper innebär föreställningar om en person eller grupp baserat på fördomar som inte 

nödvändigtvis behöver vara sanna. Oftast kontrolleras inte sanningshalten i fördomen innan stereotypen 

används. Stereotyper kan vara positiva eller negativa, och de kan förstärka eller förminska ett 

beteende.54 Richard Dyer, som bland annat  Stuart Hall refererat till i Representation – Cultural 

representation and signifying practices, menar att människor har ett starkt behov av att kategorisera och 

placera andra individer i fack. Detta görs genom att ge personen en roll, är det en mamma eller är det ett 

barn? Sedan placeras individen i ett personlighetsfack, där vi läser av om personen till exempel är glad, 

ledsen, deprimerad eller blyg. Vi bygger upp en bild av denna individ genom att samla ihop denna typ 

av material. Att ge individen en roll görs för att förstå vem personen i fråga är och det finns en mängd 

olika typer av individer. En typ är alltså något som ska hjälpa människan att karaktärisera en annan 

person. Richard Dyer har anmärkt särskilt vid dessa begrepp: typer och stereotyper i ”The Role of 

Stereotypes” i Media Studies: A Reader. En stereotyp är en slags föreställning av en grupp individer. 

Användandet av stereotyper visar även att det finns en obalans i samhället mellan olika grupper och 

typer av människor, där majoriteten får ett försprång till att definiera någon. Stuart Hall menar även 

detta, och påpekar särskilt att stereotyper används för att upprätthålla en ordning i samhället, där en 

symbolisk ordning står i fokus.55 Maria Edström menar i Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt 

näringsliv att journalister ofta använder sig av stereotyper, det vill säga förenklade bilder. Stereotyper 

missgynnar en grupp och gynnar en annan. Edström skriver att journalister tenderar att förstora och 

förhärliga det manliga och förminska och förklenar det kvinnliga. Hon tar upp som exempel att män och 

kvinnors egenskaper beskrivs på olika sätt. En kvinnlig makthavare som är bra på att reda upp svåra 

ekonomiska situationer i företaget blir kallade för ”städgummor”. Män som är likadana är snarare någon 

som ”rider ut stormar”. Likadant är det med egenskaper som ambitiös och duktig. Kvinnor får oftast den 

                                                
53 Ekman 1998:7f 
54 Lippman 1956:55f 
55 Dyer 1999; Hall 1999:257f 
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stämpeln, men det är sällan män beskrivs på samma sätt. 56 Edström skriver också att det finns vissa 

klassiska sätt att fotografera män och kvinnor på. Att kvinnor ler på bild är till exempel mer regel än 

undantag. Kvinnor porträtteras också i större utsträckning ovanifrån. Män fotograferas oftare med 

blicken på väg bort ur bilden och ofta underifrån. De manliga makthavarna porträtteras oftare som extra 

kraftfulla, medan kvinnorna fotograferas i positioner och miljöer som är mindre maktbetonade.57 Vi är 

inspirerade av Edströms definition av stereotyper när det gäller vår använda definition. I våra text- och 

bildanalyser studerar vi hur män respektive kvinnor porträtteras utifrån bland annat de stereotypa 

egenskaper och attribut som Edström beskriver ovan. 

 
Den amerikanska kvinnoforskaren Joan Acker skriver i artikeln ”Inequality regimes. Gender, class and 

race in organizations” i Gender & Society att klass skapas inom olika organisationer, till exempel inom 

företag, stater eller äktenskap. Klass, genus och etnicitet kan innebära olika former av underordning, 

men Acker skriver att de inte fungerar som separata system, utan att de påverkar varandra. Klass är 

alltså något som formas inom och genom olika processer som även reproducerar etnicitet och genus. Till 

skillnad från hur de marxistiska feministerna ser på klassituationen anser Acker att synen på vad 

ekonomi är måste förändras. Hon vill inkludera obetalt och reproduktivt arbete, för att kunna ge 

begreppet klass ett riktigt värde. Vad som äger rum på marknaden är med andra ord inte det enda som 

räknas.58 I vår studie väljer vi att fokusera på klass som någonting som har med ekonomi, lön, 

boendesituation och till viss del livsstil att göra. De analyserade artiklarna tar i olika utsträckning upp 

klass i form av exempelvis löner, något som en del av vår klassanalys fokuserar på. 

 
Representation, mening och språk är tre mycket centrala begrepp i Stuart Halls representationsteori. 

Människan använder olika symboler och tecken för att kommunicera, språket är något som används för 

att ge betydelse till olika händelser, objekt eller människor. Språket talar om att du sitter på en stol, eller 

att det är solen som lyser, språket kan även hänvisa till det vi fantiserar om som inte finns i verkligheten. 

Enkelt sätt skapas mening inom språket, och språket blir ett representationssystem.59 Språket är alltså 

något som ger mening till olika objekt, det är också något som vi människor kommit överens om och 

skapat tillsammans. Stuart Hall menar att alla människor delar på något som kallas "map of meanings", 

när vi föds in till världen lär vi oss att ta del av språket och bli en del av samhället. 60 Representation 

                                                
56 Edström 2002:30ff 
57 Edström 2002:25 
58 Acker 2006:458f 
59 Hall 1999:28 
60 Hall 1999:29 
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kopplar ihop mening och språk och blir produkten av det individen uttrycker.61 Individer utbyter mening 

med varandra genom språk och symboler, som i sin tur representerar något.62 

                                                
61 Hall 1999:16 
62 Hall 1999:15 
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5. Metod och material 
Denna studie använder sig av en kvalitativ textanalys och ställer frågor till texten för att kunna studera 

dess beståndsdelar. Frågeformuläret som används har konstruerats utifrån Hulténs modell för textanalys. 
63 

5.1	  Textanalys	  

Textanalys handlar om att närma sig en text förutsättningslöst. Genom att skapa struktur inför analysen 

kan det göra att man begränsar sitt resultat. 64 Vi har dock valt att utgå från ett frågeformulär som vi har 

konstruerat med hjälp av Britt Hulténs modell för textanalys, som beskrivs i boken Journalistikanalys – 

en introduktion.65 

 

Efter att ha läst och förstått texten som helhet menar Hultén att man ska öppna texten på tvärgående 

ledd. Det är alltså viktigt att förstå vilka människor som är med i texten och vad som händer när dessa 

ställs bredvid varandra och jämförs. Hultén menar även att textanalysen börjar i ens egen upplevelse. 

Just denna egna upplevelse är viktig att ta till vara på, för att sedan kunna gå vidare till en mer 

systematisk genomgång av texten, och för att kunna tolka texten.66 För att kunna göra en korrekt 

textanalys har vi valt att läsa igenom texterna först, för att få en egen upplevelse av texten, som Hultén 

menar på är viktig. Därefter har vi påbörjat textanalyserna med hjälp av vårt frågeformulär.67 

 

Efter en genomgång av Hulténs modell insåg vi att alla frågor inte var relevanta för vår analys därmed 

valde vi ut de som passade vår frågeställning samt konstruerade flertalet egna frågor. Med ett fokus på 

hur de olika könen porträtteras i sina yrken kunde vi selektivt välja frågor som passade vår studie. Med 

fokus på genus och klass kunde vi studera hur journalisten arbetat, och hur journalisten valt att 

framställa intervjuperson i sitt yrke. Med inspiration av Hulténs frågeformulär har de enklaste och mest 

grundläggande frågor som exempelvis I vilken tidning är texten publicerad? I vilken genre? Vilket syfte 

har texten? Vad handlar texten om? placerats i vårt frågeformulär.68 Eftersom vi fokuserar på könens 

representation i de båda tidningarna valde vi att skapa egna frågor att använda oss av. Exempel på 

                                                
63 Ledin & Moberg 2010:155; Hulten 2000 
64 Ledin & Moberg 2010:160 
65 Hulten 2000 
66 Hultén 2000:96 
67 Ibid. 
68 Hultén 2000:98ff 
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egenkonstruerade frågor är Hur porträtteras personen i sitt kön? Vilket yrke beskrivs? Hur porträtteras 

personen i sitt yrke? Förekommer det stereotyper i texten? (Bilaga 169) 

5.2	  Bildanalys	  

Vi exponeras för bilder dagligen, men reflekterar inte alltid över dem. Vad säger bilderna oss? Hur 

representeras de olika könen? Porträtteras en man annorlunda än en kvinna? När man ser en bild tolkar 

var och en bilden på sitt egna sätt. För att göra en korrekt bildanalys har Marinette Fogdes modell, som 

beskrivs i kapitlet ”Bildanalys” i boken Metoder i Kommunikationsvetenskap, använts. Vi bär alla med 

oss ”egna mentala bilder”70, menar Fogde, och tolkar sedan bilderna utifrån dem. För att kunna 

genomföra en korrekt textanalys och få med alla aspekter av analysen, väljer vi att analysera det 

huvudsakliga porträttfotot i varje artikel. Eftersom bild och text samverkar med varandra är det viktigt 

att analysera även bilden.71 

 

Den första frågan man ställer till bilden enligt Fogde är: Vad är det för en text och genre? Frågan är till 

för att se i vilket sammanhang bilden förekommer. Beroende på vilken typ av text det är, bilder i en 

modeblogg eller en nyhetstext, bör bilden samverka med texten på olika sätt. 72 Vi valde också att börja 

vårt frågeformulär till bildanalysen med just den frågan.  

 

Sedan går man vidare med vad bilden föreställer, så kallat denotation, och de kulturella associationerna, 

så kallat konnotationer. Följande frågor i frågeformuläret till bildanalysen har vi använt oss av utifrån 

Fogdes modell: Förstår vi bilden utan texten? Vad finns i förgrunden och i bakgrunden? Hur är fotot 

taget (ovanifrån, öga mot öga, underifrån)? Vilken relation skapas till betraktaren? Hur är den 

fotograferade personens kroppshållning (framifrån, bakifrån eller från sidan)? 73 Frågorna vi valde 

utifrån Fogdes modell kändes relevanta för vår bildanalys. Flertalet av frågorna kan i resultat och 

analysdelen av uppsatsen kopplas till olika teorier kring genusmärkningen. Exempelvis frågan Hur är 

fotot taget? som senare kan kopplas till Edströms teorier kring hur män respektive kvinnor 

fotograferas.74 

 

                                                
69 Se sida 46. 
70 Fogde 2010:179 
71 Ibid. 
72 Fogde 2010:181 
73 Fogde 2010:181ff 
74 Edström 2002:25 
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För att göra frågeformuläret komplett lade vi till ett flertal egenkonstruerade frågor som passade vårt 

givna tema genus. Exempel på de frågorna är: Är personens könsidentitet stereotypt fotograferat? Är 

fotografiet taget på en man eller en kvinna? Är personens yrke stereotypt fotograferat? (Bilaga 275) 

5.3	  Material	  

Artiklar från Kollega och Kommunalarbetaren (KA) har använts för att genomföra studien. (Bilaga 376) 

Urvalet består av de tio senaste numren från varje tidning. De nummer av Kollega som använts är nr 1-

8/2013 och 1-2/2014. Av Kommunalarbetaren är det nummer 19-22/2013 och 1-6/2014. Nummer 

1/2014 av Kommunarbetaren föll senare bort, på grund av att den valda artikeln inte passade vårt urval. 

Det är en artikel och en bild per tidning som har analyserats. Kollega har ett arkiv på sin hemsida där 

samtliga nummer finns i sin helhet att läsa och skriva ut, vilket vi har använts oss av. Det kan inte ses 

som elektroniska källor då tidningen är tryckt och det är den tryckta tidningen i sin helhet som finns i 

pdf-form på deras hemsida.77 Kommunalarbetarens samtliga artiklar har vi läst i sin helhet utifrån 

pappersversionen. Samtliga av de nummer vi var intresserade av skickades hem till oss via post efter 

kontakt med Kommunalarbetarens redaktion.  

 

Artiklarna från Kommunalarbetaren (KA) har hittats under vinjetten ”På jobbet”. ”På jobbet” innehåller 

tre artiklar, en större och två mindre. I studien har enbart den större artikeln i varje tidning analyserats 

för att begränsa urvalet. Totalt 10 artiklar, varav bortfall är 1 artikel, vilket gör att det i slutändan 

analyserades totalt 9 artiklar från Kommunalarbetaren. 

 

I Kollega finns det en vinjett som heter ”Porträtt” som handlar om människor på jobbet. Det finns enbart 

en artikel under vinjetten så därmed blir urvalet tydligt. Totalt 10 artiklar analyserades från Kollega. 

Ingen av artiklarna föll bort. 

 

Efter en snabb genomgång av artiklarna föll en artikel från Kommunalarbetaren bort på grund av att den 

inte passade urvalet. Bortfall är alltså 1 av 20 artiklar, så sammanlagt analyserades 19 artiklar varav 10 

från Kollega och 9 från Kommunalarbetaren. Den artikeln som föll bort användes inte på grund av att 

det var en specialartikel för just det numret och avvek från vårt givna urval. Artikeln, som låg under 

                                                
75 Se sida 47. 
76 Se sida 48. 
77 Se här: http://www.e-
magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=c1n4dr3k21bmkhmt&gInitPage=1 
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vinjetten ”På jobbet”, fokuserade på personliga assistenter, men istället för att beskriva en person på 

jobbet så diskuterades privatiseringen. Vi ansåg det därför inte passa vårt givna urval.  

 

Den huvudsakliga bilden från varje artikel analyserades (Bilaga 478).  

5.4	  Reliabilitet	  och	  validitet	  

Validiteten anses som god i denna uppsats, då vi följt ett frågeformulär vid både textanalys och 

bildanalys. Trots att vi analyserade tio artiklar ur Kollega, och nio artiklar ur Kommunalarbetaren, anser 

vi att validiteten är god. Vi anser inte att resultatet hade blivit annorlunda om ytterligare en artikel hade 

analyserats. Vi har systematiskt arbetat igenom materialet, och mätt det som skulle mätas. Reliabiliteten 

avses något mindre god i denna uppsats, då det finns risk för subjektiva tolkningar, som alltid när det 

gäller kvalitativa arbetssätt. Bakgrund och egna värderingar kan påverka det slutgiltiga resultatet. Vi 

delade upp de 19 artiklarna mellan oss, och utförde tio respektive nio text- och bildanalyser var. När vi 

sedan skulle skriva in resultatet i studien valde vi att byta artiklar så att vi fick ta del av samtliga text- 

och bildanalyser, detta för att subjektiva tolkningar skulle undvikas i så stor mån som möjligt.  

 

                                                
78 Se sida 50. 
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6. Resultat  

Detta kapitel inleds med en översiktlig bild över det analyserade materialet, vad gäller både text och 

bild, och fortsätter därmed med att besvara den givna frågeställningen. 

 

I Kommunalarbetaren är det fler kvinnor (7) än män (4) som intervjuas i artiklarna. Antalet kvinnliga 

journalister (8) är betydligt fler än antalet manliga journalister (1). Det finns en överrepresentation på 

kvinnor i Kommunalarbetaren, både vad det gäller journalister och intervjuobjekt. Antalet manliga 

journalister (5) är lika många som antalet kvinnliga journalister (5) i Kollega. I Kollega är det något fler 

kvinnor (6) än män (4) som intervjuas. Det finns en viss överrepresentation vad det gäller intervjuade 

kvinnor även i Kollega, däremot har journalisterna en jämn genusrepresentation. (Tabell 1) 

 

Tabell 1: Genusrepresentation textmässigt 

Tidning Intervjuade män Intervjuade 

kvinnor 

Manliga 

journalister 

Kvinnliga 

journalister 

Kommunalarbetaren 4 7 1 8 

Kollega 4 6 5 5 

 

Bildmässigt är det något fler bilder av enbart kvinnor (3) än bilder av enbart män (1) i 

Kommunalarbetaren. På fem bilder är båda könen representerade. De manliga fotograferna är något fler 

(5) än de kvinnliga fotograferna (4) i Kommunalarbetaren.  Även bildmässigt i Kommunalarbetaren är 

kvinnorna något överrepresenterade, men anledningen är troligtvis att bilderna matchar texterna, där 

kvinnan var överrepresenterad. Men i skillnad mot journalisterna, där kvinnliga journalister klart 

dominerade, är de manliga fotograferna i majoritet, även om majoriteten är knapp. I Kollega 

representeras mannen (4) bildmässigt något färre gånger än kvinnan (6), vilket stämmer överens med 

representationen textmässigt. Ingen bild representerar båda könen. De manliga fotograferna (9) är 

betydligt fler än de kvinnliga fotograferna (1). Överrepresentationen av manliga fotografer är stor i 

Kollega. (Tabell 2) 
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Tabell 2: Genusrepresentation bildmässigt 

Tidning Manligt kön 
representerad 

Kvinnligt kön 
representerad 

Båda könen 
representerade 

Kvinnlig 
fotograf 

Manlig 
fotograf 

Kommunalarbetaren 1 3 5 4 5 

Kollega 4 6 0 1 9 

 
 

De porträtterade yrkena skiljer sig åt beroende på vilken facktidning som berörs. Yrken som 

representeras i Kommunalarbetaren (KA) är vårdbiträden, drifttekniker, klinikassistent, barnskötare, 

undersköterskor samt personliga assistenter. De är så kallade lågstatusyrken inom bland annat landsting 

och kommun. Flera av personerna som intervjuas har samma yrken, bland annat är flertalet vårdbiträden 

och undersköterskor. Endast ett av yrkena som presenteras i de nio artiklar som har analyserats 

innefattar någon form av makt nämligen klinikassistenten Stefan Olsson i nummer 6/2014. Han har sin 

grund i undersköterskeyrket men har arbetat upp sig och blivit klinikassistent samt sitter i 

ledningsgruppen för Danderyds sjukhus. De yrkena som beskrivs i Kollega är bland annat konstnär och 

coach, artist och låtskrivare, bankdirektör, låtskrivare och rockartist, hotellägare och affärsman, 

restaurangägare, grundare till stiftelsen Min Stora Dag, grundare till organisationen Mod (Mer 

Organdonation), ledamot i internationella olympiska kommittén samt jurist. Många av yrkena innefattar 

någon form av makt till exempel bankdirektör, hotellägare och affärsman, restaurangägare, grundare 

samt ledamot i internationella olympiska kommittén. Även jurist kan räknas som ett yrke med makt. 

Juristen Aino Gröndahl jobbar halvtid som anställd på en byrå och halvtid som egen företagare. Som 

egen företagare har man mer makt än som anställd. De resterande yrkena är kreativa yrken som 

låtskrivare, konstnärer och artister. De har makt när det gäller sitt eget yrke men använder inte sin makt i 

sitt arbete på samma sätt som de resterande. (Tabell 3) 
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Tabell 3: Analysenheterna 

Tidning Nummer Yrke som 
porträtteras 

Den 
intervjuade 

Journalisten 

KA 19/2013 Vårdbiträden med 
mera (kooperativ 
verksamhet) 

Carina Lind & 
Birgitta Blom 

Saga Skovdahl 

KA 20/2013 Drifttekniker Niklas Hurtig Ann-Christin 
Sjölander 

KA 21/2013 Barnskötare Christina 
Book & 
Maggan 
Handler 

Johan 
Erlandsson 

KA 22/2013 Undersköterska Hanna 
Hällqvist 

Anna Rökeus 

KA 2/2014 Undersköterska,  Mahtab 
Ghezelji & 
Hussain 
Boufous 

Saga Skovdahl 

KA 3/2014 Undersköterska Lena Norman Cecilia 
Alstermark 

KA 4/2014 Personlig assistent Kajsa 
Johansson 

Jeanette 
Bergenstav 

KA 5/2014 Undersköterska, 
vårdbiträde, 
vårdbiträde 

Stefan 
Hansson, 
Jenny Sandow 
& Mike 
Pettersson 

Christina 
Swahn 

KA 6/2014 Klinikassistent, 
sitter i 
ledningsgruppen 

Stefan Olsson Sigrid Asker 

Kollega 1/2013 Konstnär och 
coach 

Linda 
Michelin 

Petra Rendik 

Kollega 2/2013 Artist och 
låtskrivare 

Miss Li Petra Rendik 

Kollega 3/2013 Bankdirektör Carina 
Lundberg 
Markow 

Niklas 
Hallstedt 

Kollega 4/2013 Låtskrivare och 
rockartist 

Stefan 
Sundström 

Eyal Sharon 
Kraft 

Kollega 5/2013 Hotellägare och 
affärsman 

Petter Ankar 
Stordalen 

Anita Täpp 

Kollega  6/2013 Restaurangägare Richard 
Bergfors & 
Christoffer 
Bergfors 

Ola Rennstam 

Kollega 7/2013 Grundare till 
stiftelsen Min 
Stora Dag 

Claire Rosvall Niklas 
Hallstedt. 

Kollega 8/2013 Grundare till Martha Ehlin Petra Rendik 
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organisationen 
Mod (Mer 
Organdonation) 

Kollega 1/2014 Ledamot i 
internationella 
olympiska 
kommittén 

Arne 
Ljungqvist 

Niklas 
Hallstedt 

Kollega 2/2014 Jurist Aino 
Gröndahl 

Jennie 
Aquilonius 

 
 
 
Kollega satsar mer på färg, form och layout än vad Kommunalarbetaren gör (Bild 1 och 2). 

Omslagsfotona till Kollega känns mer åt det proffsiga hållet, än vad Kommunalarbetarens bilder gör, 

och tidningen i sig kan misstas för ett magasin. Kommunalarbetaren är däremot något mer sparsamma 

när det gäller färg, form och en tilltalande, mer säljande layout. (Bild 1 och 2) 

 

Bild 1: Kollega. Omslag från nr 2/2013 med Miss Li. Artikelomslag ”Petter den store” 

med Petter Ankar Stordalen från nr 5/2013 
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Bild 2: Kommunalarbetaren. Intervju med Hanna Hällqvist, från nr 22/2013. Omslag 
från nr 22/2013. 
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6.1	  Hur	  representeras	  kvinnor	  i	  sin	  yrkesgrupp	  i	  Kommunalarbetaren?	  	  

I sju av de nio analyserade artiklarna från Kommunalarbetaren får kvinnor i olika yrkesroller komma till 

tals. De flesta yrkena är så kallade traditionella kvinnoyrken som undersköterska, vårdbiträde och 

barnskötare. I artiklarna diskuteras inte frågor om kvinnlig representation. Undantaget är en artikel där 

vårdbiträdet Jenny Sandow intervjuas, tillsammans med vårdbiträdet Mike Pettersson och 

undersköterskan Stefan Hansson. Titeln på artikeln är I Holmsund råder ingen brist på män i vården. I 

artikeln diskuteras alltså varför det generellt råder brist på manliga vårdbiträden. 79 

 

Även om männen tror att de kan få byta flera glödlampor tycker inte Jenny 

Sandow att det är någon skillnad på arbetsuppgifterna.  

– Kanske var det så de första åren jag jobbade. Om jag sa att det kommer en man 

imorgon så kunde de säga att då blir det fil till middag och jag fick övertyga dem 

om att männen kunde laga mat.80 

                                                
79 Swahn, Kommunalarbetaren nr 5/2014  
80 Ibid. 
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Då betydelsen av manligt och kvinnligt diskuteras i texten är det främst de anställda som lyfter upp att 

det är männen och kvinnorna de besöker i hemtjänsten som är eller har varit skeptiska till män inom 

vården. De äldre kvinnorna är många gånger skeptiska till att låta männen hjälpa till att duscha dem och 

de äldre männen har ofta värderingar som inte är förenliga med dagens samhälle.81 Undersköterskan 

Stefan Hansson lyfter upp problematiken i ett citat. ” – Kvinnor får räkna med att ta ett nyp, det ligger i 

yrkesrollen. Är du kvinna får du ta emot skit i jobbet. Det är det värsta med könsrollerna /…/ ”82 

 

Kvinnorna i artiklarna beskrivs i stor utsträckning på ett positivt sätt, som med små medel försöker att 

förbättra verksamheten. Två förskollärare porträtteras som progressiva, som försöker göra en 

förskolemiljö mindre normativ. De har börjat reflektera över könsroller och andra hbt-frågor och 

presenterar dessa för barnen. ”Samtidigt lånande man flera nya böcker till förskolan, utifrån RFSL:s lista 

över normkritiska böcker”83. Vårdbiträden försöker att göra tillvaron bättre för sina vårdtagare.84 ” – Att 

bo på hem ska inte vara förvaring i dödens väntrum. Det ska vara den sista festen, säger Hanna Hällqvist 

/…/.”85 

 

De anställdas privata liv, om de har familj och vad de gör på sin fritid, uppmärksammas endast i en av 

nio artiklar. Den artikeln handlar om Kajsa Johansson som arbetar som personlig assistent på Teneriffa. 

Fokus ligger till stor del på hennes personliga liv och hennes liv som ensamstående mamma. Yrket 

framstår som enkelt och roligt då ett stort fokus ligger på att hon arbetar just på Teneriffa med ett härligt 

klimat. Detta trots att arbetet som personlig assistent är relativt dåligt betalt redan i Sverige, och lönerna 

dumpas ytterligare i Spanien.86  

  

Adjektiv som används för att beskriva kvinnorna i deras yrkesroll varierar men i de flesta artiklar 

förekommer inga sådana adjektiv. Carina Lind och Birgitta Blom, som är en del i personalen som tog 

över demensboendet Rallarrosen som ett kooperativ, nämns som ”tveksamma till om de skulle klara av 

det” 87 i början på texten. Lena Norman, undersköterska och arbetar i en bemanningspool, beskrivs som 

”flexibel”.88 

 
                                                
81 Swahn, Kommunalarbetaren nr 5/2014 
82 Ibid. 
83 Erlandsson, Kommunalarbetaren nr 21/2013 
84 Erlandsson, Kommunalarbetaren nr 21/2013; Rökeus, Kommunalarbetaren nr 22/2013 
85 Rökeus, Kommunalarbetaren nr 22/2013 
86 Bergenstav, Kommunalarbetaren nr 4/2014 
87 Skovdahl, Kommunalarbetaren nr 19/2013 
88 Alstermark, Kommunalarbetaren nr 3/2014 
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Kvinnorna på bilderna i Kommunalarbetaren porträtteras på ett aktivt sätt. De gör någonting på bilden, 

de är aktiva i sitt yrke. I nr 19/2013 ser vi exempelvis Carina Lind servera Olle Engblom dagens lunch 

på äldreboendet Rallarosen. Fotot är taget öga-mot-öga vilket gör att betraktaren får en känsla av att 

vara där och betrakta händelsen. Birgitta Bloms yrke är stereotypt fotograferat. Hon hjälper en gammal 

man med glaset och dukar fram lunchen. Hon ser omhändertagande ut på grund av att hennes arm vilar 

bakom hans rygg. Hennes ansiktsuttryck ger en känsla av omtanke.89 Fler kvinnor i Kommunalarbetaren 

är aktiva på bilderna. Ytterligare ett exempel är undersköterskan Hanna Hällqvist. Hon spelar piano för 

en av de boende på ålderdomshemmet. Fotot är taget något ovanifrån, men i just det här fallet läggs 

ingen värdering i det. Anledningen till att fotografiet är taget något ovanifrån är förmodligen för att få 

med pianot på bilden. Hon bär vanliga kläder, vilket skapar ytterligare en dimension av att hon inte alls 

är undersköterska utan mer en kompis till de på boendet. Titeln på artikeln är Pubkväll och musik när de 

äldre får välja vilket samspelar väl med bilden.90 

 

På samtliga av de bilder som har analyserats är kvinnorna aktiva på bild. De flesta ler och visar omtanke 

i sin yrkesroll, vilket kan ses som stereotypt fotograferade kvinnor. Kvinnorna är omhändertagande och 

fotograferas ofta öga-mot-öga eller underifrån, något som enligt Edström också kan ses som typiskt 

stereotypt fotograferade kvinnor. 91 

6.2	  Hur	  representeras	  män	  i	  sin	  yrkesgrupp	  i	  Kommunalarbetaren?	  	  

I fyra av de nio artiklarna som analyserats är det män som intervjuas som en ensam huvudperson, eller 

tillsammans med en eller flera kvinnor. Två av artiklarna har en ensam manlig huvudperson. De två 

männen innehar yrkena klinikassistent samt drifttekniker. Stefan Olsson, klinikassistent och tidigare 

undersköterska, beskrivs som en person med ”glimten i ögat”92, ”verksamhetens högra hand”93 samt att 

han har ”kavla upp ärmar-mentalitet”94. Han porträtteras som en självsäker person, som vet om vilka 

kvaliteter som undersköterska och klinikassistent han har. Stefan Olsson lyfts också upp som någon som 

kommer väl överens med alla på jobbet. Han är positiv till vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom 

vården och ser sig själv som ett sådant exempel.95 ”Tänk att lilla jag sitter i ledningsgruppen för en av 

                                                
89 Ljung, Kommunalarbetaren nr 19/2013 
90 Svensson, Kommunalarbetaren nr 22/2013 
91 Edström 2002:25 
92 Asker, Kommunalarbetaren nr 6/2014 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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Sveriges största akutmottagningar.”96 Kvinnorna i Kommunalarbetaren beskrivs inte alls med samma 

självförtroende. Ett exempel är följande citat ur artikeln om kooperativet Rallarrosen i nummer 19/2013.  

 

Det går fortare att fatta beslut, är enklare att behålla den goda stämningen i huset 

och det är roligt att ta ett större ansvar. Så säger undersköterskan Carina Lind och 

vårdbiträdet Birgitta Blom om fördelarna med att driva demensboendet 

Rallarrosen kooperativt. Men innan de tog över Rallarrosen var de tveksamma till 

om de skulle klara av det:  

– Vi var rädda för hur det skulle gå. /…/97 

 

Niklas Hurtig, drifttekniker, beskrivs i artikeln som ”ivrig” samt att han ”berättar entusiastiskt hur han 

tar hem den bärbara dat-orn [sic], när han har jour.”98 Niklas Hurtig har bara jobbat på Veolia Vatten i 

ett år, men han anses redan som ”kunnig”.  Det beskrivs i texten om hur han får resa mycket och 

fortbilda sig. ”Han vet redan en hel del om Veolia eftersom han har varit med på konferenser, Sweden 

together, både i Stockholm och utanför Köpenhamn.”99 Fortbildning och kunskap lyfts inte alls fram i 

samma utsträckning i artiklarna om de kvinnliga arbetarna.  
 

De två övriga artiklarna som innefattar män i sin yrkesroll har inte enbart en manlig huvudroll i texten 

utan tittar på en yrkesgrupp med både manliga och kvinnliga anställda. I de texterna lyfter man inte fram 

personliga kvaliteter alls, utan fokuserar mer på deras arbete. De porträtteras dock på ett positivt sätt i 

sitt yrke. Exempel på att de porträtteras positivt återfinns i artikeln om demensboendet Petunia i 

Botkyrka. ”När Mahtab Ghezelji och Hussain Boufous berättar om allt de hittar på undrar man hur de 

hinner med allting.”100  
 

I en av artiklarna är det mer fokus på könsskillnaderna i yrkesgruppen än på själva yrket. Det är artikeln 

som handlar om män och kvinnor inom hemtjänsten i nummer 5/2014. Att kön diskuteras i texten är 

dock poängen med texten. Men stereotypa föreställningar förekommer. Exempelvis så förekommer 

ordvalen ”tjejerna” och ”gruppens tjejer” om de kvinnliga kollegorna, istället för kollegor eller kvinnliga 

kollegor. Männen framställs även som starka försvarare av sina svagare kvinnliga kollegor. Detta trots 

                                                
96 Asker, Kommunalarbetaren nr 6/2014 
97 Skovdahl, Kommunalarbetaren nr 19/2013 
98 Sjölander, Kommunalarbetaren nr 20/2013 
99 Ibid. 
100 Skovdahl, Kommunalarbetaren nr 2/2014 
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att kvinnan som intervjuas i texten inte alls anser sig behöva ”räddas.” ”Själv försöker hon [Jenny 

Sandow red. anm.] sätta gränser och säga ifrån på ett fint sätt.”101  

 

Så berättar han hur han kan gå emellan om en äldre man närmar sig någon av 

hans yngre kollegor.  

– Tjejerna här är inte hemtjänstens callgirls, säger Stefan Hansson.  

Både han och Fredrik Jonsson tar gärna ’gubbarna som inte kan hålla fingrarna i 

styr’ så att tjejerna i gruppen ska slippa.102 

 

Tre av nio artiklar från Kommunalarbetaren innehåller bilder på män som samtidigt har intervjuats i 

artikeln. 

 

Två av de tre männen ler på bilderna, något som Edström menar är ovanligt.103 Anledningen till att de 

två männen ler kan vara att de har omhändertagande yrken, som länge setts som klassiskt kvinnliga 

yrken. Stefan Olsson är en av männen. Han är klinikassistent och tidigare undersköterska. På bilden ler 

han samtidigt som han har händerna i kors. Han känns dock inte avståndstagande utan anledningen till 

att han har händerna i kors är att han håller en tallrik med en semla på i ena handen (som man efter att 

ha läst bildtexten förstått att han har beställt till eftermiddagens möte). Bilden känns inte arrangerad, 

trots att framför allt Malin Håkansson, som är med på bilden eftersom hon är chefssjuksköterska, ser 

något obekväm ut.104 Den andra mannen som ler på bild är Hussain Boufous, vårdbiträde. Bilden är 

tagen ovanifrån, vilket gör att situationen och bilden känns ännu mer mild och ofarlig. Personerna som 

fotograferas på bilden, däribland Hussain Boufous, känns avväpnade och omhändertagande. Personen är 

inte stereotypt fotograferad i sitt kön, däremot är yrket vårdbiträde relativt stereotypt fotograferat. Han 

håller åldringen Siri Stafströms hand i en slags omhändertagande gest.105 Mannen som inte ler på bild, 

Niklas Hurtig, arbetar inte med människor vilket kan vara en anledning. Han är drifttekniker och ses på 

bilden tillsammans med maskiner som han bestämt pekar på. Bilden är tagen öga-mot-öga och känslan 

ges att Niklas Hurtig försöker lära betraktaren hur maskinen fungerar. Mannen är aktiv i sin yrkesroll.106 

Både männen och kvinnorna i Kommunalarbetaren är generellt sett porträtterade utan stereotypa drag. I 

vissa fall, som på bilden med Niklas Hurtig, kan personen i fråga vara något stereotypt fotograferat men 

                                                
101 Swahn, Kommunalarbetaren nr 5/2014 
102 Ibid. 
103 Edström 2002:25 
104 Ejderstrand, Kommunalarbetaren nr 6/2014 
105 Frändsen, Kommunalarbetaren nr 2/2014 
106 Gustavsson, Kommunalarbetaren nr 20/2013 
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det är ändå yrket som skildras. Om man jämför Kommunalarbetarens bilder med Kollegas bilder finner 

man stora variationer. 

6.3	  Hur	  representeras	  kvinnor	  i	  sin	  yrkesgrupp	  i	  Kollega?	  	  

Majoriteten, sex av tio undersökta artiklar, i Kollega porträtterar enbart kvinnor i deras yrkesroller: 

Linda Michelin 1/2013, Miss Li 2/2013, Carina Lundberg Markow 3/2013, Claire Rosvall 7/2013, 

Martha Ehlin 8/2013 samt Aino Gröndahl 2/2014. Gemensamt för dessa sex artiklar är att alla kvinnor 

lyfts fram som starka och modiga, då de valt att gå sin egen väg. Kvinnorna är framgångsrika, men 

familj och fritid lyfts fram mer i texterna om kvinnorna än texterna om män i Kollega. 

Ett exempel är artikeln om Linda Michelin, tidigare produktionsledare på Åhléns. Målet med hennes 

arbete var att få folk att vilja konsumera mer, men det stred mot hennes egen tro. "På väg hem från 

jobbet skickade hon ett sms till maken och berättade att hon nu satt med en latte i handen och firade sin 

uppsägning. Han svarade ’ta en bulle också’.” 107 Linda valde sedan att ägna sig åt det stora intresset, 

konst. Artikelns fokus blev med andra ord mindre på yrket, och mer på det faktum att hon "vågade" 

hoppa av och följa sina drömmar. 108 

Ett annat exempel är ett porträtt av Miss Li, artist och låtskrivare i Sverige. Miss Li porträtteras inte i sitt 

yrke, artikelns fokus lutar istället mer åt att hon varit deprimerad och lidit av mycket smärta i sitt liv.    

"– Ibland känner jag att jag har målat in mig i en bild jag inte kan leva upp till. Mina första album var 

hyperspralliga, folk har ju bara sett mig på scenen. De tror att jag är glad dygnet runt."109	  	   

 

En annan artikel vill särskilt visa på kvinnligt mod och makt. Artikeln porträtterar Carina Lundberg 

Markow, bankdirektör. Journalisten fokuserar på att hon ständigt vågat säga från och bråka med 

"alfahanarna". Journalisten jämför henne med manliga ledare och utmålar kvinnligt ledarskap som 

”bråkighet”, vilket syns i exemplet som följer. "När jag träffar henne är inte bråkighet det första jag 

kommer att tänka på. Det finns inget ostyrligt över henne. Snarare utstrålar hon det män brukar 

beskyllas för: pondus och makt”.110 Hennes väg i livet ifrågasattes från början som någonting okvinnligt. 

"– Pappa sa att du är så jävla besvärlig, du kommer aldrig att bli gift. Och det dröjde ju också. Men när 

jag blev bankdirektör tyckte han det var rätt fint".111 

                                                
107 Rendik, Kollega nr 1/2013 
108 Ibid. 
109 Rendik, Kollega nr 2/2013 
110 Hallstedt, Kollega nr 3/2013 
111 Hallstedt, Kollega nr 3/2013 
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En annan artikel handlar om Aino Gröndahl, nummer 2/2014. Aino arbetar som asyljurist, och rubriken 

lyder Lagens ängel. Trots att artikeln till stort sett fokuserar på yrkesrollen, blir ordvalet "ängel" något 

stereotypifierat för kvinnan. Ordvalet ängel används för att hon, i egenskap av sitt yrke som asyljurist 

med fokus på hbt-asylsökande, ägnar betydligt mer tid åt sina klienter än vad hon får betalt för. Att hon 

dessutom jobbar som jurist bidrar säkert till varför rubriken tillkom.112 Rubrikerna i artiklarna om 

kvinnorna ser bland annat ut som följer: Claires stora tanke, Under hatten på Miss Li och Linda vågade 

byta spår. Det märks en tydlig skillnad i rubriksättningen.  Ordvalet ”stora tanke” syftar på Claire 

Rosvall och organisationen Min Stora Dag som hon startade. Att ”stora tanke” används ger bilden av 

Claire Rosvall som en Moder Teresa, någonting som hon även beskrivs som i texten. Att Linda Michelin 

beskrivs som någon som ”vågade byta spår” kan ses som att kvinnor generellt sett hellre stannar kvar på 

en arbetsplats för att få känna trygghet, enligt stereotypa normer. Att artikeln om Miss Li ges rubriken 

Under hatten på Miss Li syftar säkert till hon bär hatt på bilden till artikeln, likt det sättet vi är vana att 

se henne som, men också att journalisten försöker ge läsaren en inblick i Miss Li på djupet.113 

 

Fem av sex fotograferade kvinnor ler inte på bilden som Kollega valt att ha med i porträtteringen. I 

nummer 1/2013 porträtteras en kvinna som heter Linda Michelin. Hon är aktiv på bilden, hon sitter vid 

sitt skrivbord och pysslar. Bilden innehåller mycket färger, och djup, det är saker överallt, hon är 

omgiven bland tavlor, lådor och penslar. Bilden på Linda Michelin är tagen från sidan, därför skapas 

ingen ögonkontakt.114 Det kan bli något svårare för betraktaren att skapa en kontakt med personen på 

bilden om det är andra föremål som drar till sig uppmärksamhet.115  

 

I nummer 2/2013 gör Kollega en porträttering av Miss Li. På bilden är hon lite undangömd då den stora 

kappan och bruna hatten tar över något. Betraktaren ser att hon ler, då bilden är tagen underifrån. 

Rubriken lyder Under hatten på Miss Li, typsnittet är rosa, vilket kan vara stereotypt för kvinnan. Redan 

vid ingressen får läsaren veta att texten kommer att handla om det mörker Miss Li har brottats med. 

Bilden säger oss något annat, då hon ser tillfreds och trevlig ut. 116 

 

I nummer 7/2013 porträtteras Claire Rosvall. Hon ser mycket glad ut och utstrålar energi. Bilden är 

stereotypt fotograferad med tanke på att hon beskrivs som Moder Teresa, detta återspeglas även i 
                                                
112 Aquilonius, Kollega nr 2/2014 
113 Hallstedt, Kollega nr 7/2013; Rendik, Kollega nr 1/2013; Rendik, Kollega nr 2/2013  
114 Erixon, Kollega nr 1/2013 
115 Edström 2002:25 
116 Holm, Kollega nr 6/2013 
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fotografiet. Moder Teresa brukar posera med båda händerna mot varandra i en klassisk pose. Claire 

Rosvall fotograferas med händerna under hakan i en pose som skulle kunna förväxlas med Moder 

Teresas klassiska pose, om än något moderniserad.117 Precis som i Kommunalarbetaren går det att se ett 

mönster, kvinnan ser ofta snäll ut, eller så är hon aktiv på bilden.118 

 

Den enda kvinnan i Kollega som strider mot dessa stereotypa och könskategoriserande bilder är Aino 

Gröndahl. Hon ler inte, och ser rakt in i kameran, hon är lite avståndstagande, vilket kan likna hur 

männen brukar porträtteras på bild. Bilden väcker uppmärksamhet eftersom Aino Gröndahl inte är en 

klassisk kvinna enligt normen, hon har kort hår, en svart tuffare jacka, och poserar med händerna i 

fickorna. Hon porträtteras med andra ord inte alls i sitt yrke, då man inte förstår att hon faktiskt arbetar 

som jurist för än man läser texten.119 

6.4	  Hur	  representeras	  män	  i	  sin	  yrkesgrupp	  i	  Kollega?	  	  

Fyra av tio analyserade artiklar porträtterar män i deras yrkesroll. Tre artiklar har liknande rubriker, som 

alla fokuserar på manliga hjältar och deras erövringar. Dessa lyder: Sista striden, Petter den store - så 

erövrade han hotellbranschen samt Max-brödernas högtflygande planer: "Vi ska bli bäst i världen". 
120Om man jämför rubrikerna till artiklarna om männen med rubrikerna till artiklarna om kvinnorna ser 

man vissa skillnader. Männen beskrivs som soldater som ska ut i Sista striden, eller jämförs med 

storheter som Peter den Store, som på sin tid var nationalhjälte i Ryssland121, som i rubriken Petter den 

store. Kvinnorna beskrivs istället som ödmjuka människor med ett slags kall om att förändra livet för 

andra människor, som i rubriken om Claire Rosvall som grundade föreningen Min Stora Dag som lyder: 

Claires stora tanke eller som Aino Gröndahl beskrivs Lagens ängel. 122 

 

Familjelivet och fritiden står i bakgrunden medan yrket och dess framgångar är i fokus. I artikeln om 

hamburgerkedjan Max och Richard och Christoffer Bergfors noteras flera gånger att de båda är bröder, 

och det är starkt fokus på yrket. "Vi är två extrema matnördar och letar ständigt efter nya 

matkombinationer".123  Även i artikeln om Petter Stordalen, som äger och driver Nordens största 

hotellkedja, är makt ett starkt tema. Det noteras att han är god för minst 10 miljarder kronor. Han liknas 
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vid en ”predikant” vid en kick-off för de anställda på hans hotell på Arlanda. Journalisten lyfter fram 

sådant som Petter Stordalen säkerligen själv vill förmedla om sitt företag.  

 

Petter Stordalens miljöengagemang har bland annat resulterat i att det serveras 

ekologiska produkter till frukost på hans hotell och att varje övernattning leder 

till att 100 kvadratmeter regnskog fredas i ett år.124 

 

En av dessa fyra artiklar ser dock annorlunda ut när det kommer till hur manlighet representeras. 

Artikeln om artisten Stefan Sundström handlar mer om hans privata liv och politiska åsikter. Sundström 

berättar att han anser att alla borde jobba 6 timmar om dagen och dela på jobben. Även här talas det om 

makt och ekonomi, men då i bemärkelsen att Sundström är fattig. Han är inte ute efter en större karriär 

eller pengar, som de andra porträtterade männen i Kollega. "Det är lite kärvt. Jag har inte dragit in några 

stålar de senaste 1,5 åren. I fickan har jag några 20-lappar och ett kontokort". 125 

 

I Kollega är det inget av fotografierna som speglar vilket yrke individen i fråga har. I dessa tio artiklar är 

det större fokus på personen, och det är tydligt vem det är som porträtteras. Nio av tio fotografer är män, 

vilket även kan påverka hur fotografierna är utformade. Alla män som blivit fotograferade för Kollega 

ser mer eller mindre bestämda ut och det är ingen som ler, vilket inte är ovanligt enligt Edström.126 I 

nummer 5/2013 porträtteras Petter Stordalen, rubriken lyder Petter den store - så erövrade han 

hotellbranschen. Petter lutar sig mot en vägg och stirrar rakt in i kameran, han utstrålar självsäkerhet 

och auktoritet. Texten handlar om Petters hårda arbete och vägen till att bli en "modern kapitalist", som 

skribenten kallar honom, och god för minst 10 miljarder kronor. 127  

 

Ytterligare ett fotografi som vill spegla en auktoritär och ledande roll hos mannen är ur nummer 6/2013.  

Texten handlar om hur Max-bröderna erövrat Sverige. På bilden ser betraktaren två män, med 

jobbuniform. De är fotograferade underifrån, vilket symboliserar makt. Båda kollar rakt in i kameran 

och ser mycket bestämda ut.128 Männen korsar armarna, på ett liknande sätt som Petter Stordalen gör på 

bilden i nummer 5/2013. Båda bilderna är fotograferade av David Magnusson, vilket kan vara en 

förklaring till dess lika karaktär. Stefan Sundström porträtteras i nummer 4/2013, han är den enda 

mannen som fångas i ett sammanhang, i sitt eget hem och i sin egen tillvaro. Om man inte vet vem han 
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är, skulle betraktaren kunna tolka Stefan som en uteliggare, då miljön är risig, likaså hans kläder. Han 

sitter i en hängmatta i något som ser ut att vara ett gammalt skjul. Bilden speglar texten väldigt bra, då 

han själv berättar att han inte dragit in pengar på 1,5 år. Det är dock intressant om en kvinna hade kunnat 

framställas på samma vis.129  

 

Männen i Kollega är fotograferade stereotypiskt. Deras ansiktsuttryck och placering på bilden ger 

uttryck för makt och i förlängningen pondus, kontroll och inflytande enligt Ekmans definition. Edström 

skriver att det inte är ovanligt att män porträtteras med exempelvis blicken ut ur bilden, som Arne 

Ljunqvist i Kollega nr 1/2014. Max-bröderna Bergfors, i Kollega nr 6/2013, är fotograferade underifrån 

med armarna i kors, vilket symboliserar makt. Makt bygger på över-och underordning vilket gör att ett 

underifrån-perspektiv gör att betraktaren till fotografiet ser personen, i det här fallet personerna, på 

bilden som makthavare med stor pondus. Det är sällan kvinnor porträtteras på liknande sätt, utan där 

används ofta ett ovanifrån-perspektiv eller ett öga-mot-öga-perspektiv för att avväpna maktsituationen. 

Skulle en kvinnlig makthavare fotograferas underifrån skulle hon i det avseendet antagligen ses som 

”manhaftig” och ”skrämmande” eftersom det är så pass ovanligt att se kvinnor i den positionen. Edström 

skriver att kvinnor i maktposition redan är skrämmande, vilket gör att de oftare fotograferas i positioner 

och miljöer som är mindre maktbetonade för att undvika att läsarna ska bli skrämda av kvinnans 

makt.130  

6.5	  Hur	  beskrivs	  klass	  i	  artiklarna?	  

Både Kollega och Kommunalarbetaren har valt att ha med faktarutor vid sidan av artikeln. Dessa tar 

bland annat upp löner, boende, familj och yrke.  I sju artiklar av nitton står det vad huvudpersonen tjänar 

i mer eller mindre exakta summor. Detta är mer vanligt förekommande i Kommunalarbetaren, fem av 

nio artiklar skriver ut den exakta lönen. Exempelvis i artikeln om demensboendet och kooperativet 

Rallarosen i nummer 19/2013. Där står det i faktarutan att Carina Lind tjänar 22 100 kronor och arbetar 

87 procent, samt att Birgitta Blom tjänar 17 000 kronor och har tjänstgöringsgrad 70 procent.131 Ingen 

av resterande fyra artiklar i Kommunalarbetaren nämner lön eller de intervjuades ekonomiska situation 

överhuvudtaget. Inte heller boendesituationen nämns, något som annars kan vara en ledtråd till den 

intervjuades ekonomiska situation. I Kollega nämns lönen två av tio gånger. Ett exempel är artikeln om 

Claire Rosvall i nummer 7/2013. I en textruta får Claire Rosvall berätta vad hon tjänar: ” Är pensionär, 
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har inget styrelsearvode från Min Stora Dag.”132 I de fall i Kollega där skribenten inte valt att skriva ut 

lönen är det trots allt enkelt att tolka klasstillhörigheten som genomgående väl. I fem av tio artiklar 

nämns den ekonomiska situationen på annat sätt än i exakt vad de intervjuade tjänar. I texten om 

bröderna Bergfors, som äger hamburgerkedjan Max, nämns det ingenting om lön men det lyfts fram att 

de bor på lyxadresser på rika Östermalm.133 En artikel sticker ut rejält och den handlar om Stefan 

Sundström. Han poängterar flertalet gånger att han och hans fru lever ”kärvt” och att de bland annat 

hugger sin egen ved och handdiskar för att spara pengar.134 

 

När Kollega ska redovisa vad kvinnorna respektive män i deras porträtt tjänar framkommer tydliga 

skillnader i hur detta presenteras för läsaren. Journalisten beskriver hur bankdirektören Carina Lundberg 

Markow inte tar emot bonusar som delas ut och att hon inte vill skryta om de pengar hon tjänar.135 På ett 

liknande sätt kan artikeln om Claire Rosvall tolkas. Hon nämner att hon är pensionär och därmed inte 

tjänar några pengar. Detta samtidigt som det lyfts fram i texten att hon bor i ett 1500-tals hus i Nice. 

Hon vill inte skryta eller tala om pengar, det är tydligt. 136Detta kan jämföras med artikeln om Petter 

Stordalen. Det lyfts fram flertalet gånger om hur mycket pengar han är god för. I faktarutan skriver 

journalisten att han har ” /…/ett eget kapital på minst 10 miljarder svenska kronor som kommer från 

lyckosamma investeringar i hotell, fastigheter och köpcentrum". 137  

 

I tidningen Kommunalarbetaren är det mindre fokus på inkomster och de intervjuades 

boendesituationer. Precis som i Kollega får läsaren ta del av faktarutor, där lönen i fem artiklar 

presenteras. De flesta av intervjuobjekten arbetar inom vården och därmed är lönen relativt låg. I artikel 

om klinikassistenten, tidigare undersköterskan, Stefan Olsson kommenteras undersköterskors låga löner 

på följande sätt: ”Unga vet att de tjänar mer på till exempel IT. /…/ Men inte ens om jag fick 90 000 

skulle jag stanna om jag inte trivdes.” 138 Stefan Olsson däremot är numera klinikassistent och tjänar 

betydligt mer än vad undersköterskor gör. 139  
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7. Diskussion och slutsatser 

Den huvudsakliga frågan vår studie har för avsikt att svara på är: Hur representeras kvinnor respektive 

män i sina olika yrkesgrupper i tidningarna Kommunalarbetaren och Kollega?  

 
I Kommunalarbetaren porträtteras både kvinnor och män överlag positivt i sin yrkesroll. Detta trots att 

majoriteten av dem innehar tuffa jobb inom bland annat landsting och kommun samt i flera fall är dåligt 

betalda. ”Unga vet att de tjänar mer på till exempel IT. /…/ Men inte ens om jag fick 90 000 skulle jag 

stanna om jag inte trivdes.”140 Lönerna verkar inte vara viktiga för flertalet av de intervjuade i 

Kommunalarbetaren. Det är istället själva yrket som är anledningen till att de har valt att arbeta där, inte 

lönen. I artiklarna lyfts det positiva med arbetet fram och visar på en framåtanda hos personalen. ” – Att 

bo på hem ska inte vara förvaring i dödens väntrum. Det ska vara den sista festen, säger Hanna Hällqvist 

/…/.”141 Yrken som förekommer i artiklarna är bland annat barnskötare, vårdbiträde och undersköterska.  

 

När det gäller hur männen porträtteras i Kommunalarbetaren är de relativt neutrala i sin framställning. 

Männens egenskaper beskrivs inte, förutom i några få artiklar. Stefan Olsson beskrivs exempelvis som 

en person med ”glimten i ögat” och som ”verksamhetens högra hand”.142 Även de flesta artiklarna om 

kvinnor undviker att lyfta fram egenskaper med några få undantag. Lena Norman, undersköterska och 

som arbetar i en bemanningspool, beskrivs som ”flexibel”.143 Inte heller familj och fritid lyfts upp utan 

det är fokus på yrket när det gäller båda könen. Undantag är en artikel i Kommunalarbetaren, artikeln 

som handlar om Kajsa Johansson som arbetar som personlig assistent på Teneriffa.144  Männen utstrålar 

dock större självsäkerhet i text än vad kvinnorna i Kommunalarbetaren gör, trots att 

Kommunalarbetaren försöker vara så neutral i sin framställning som möjligt. Några av artiklarna med 

män som huvudpersoner i Kommunalarbetaren porträtterar mannen med mer makt. ”Tänk att lilla jag 

sitter i ledningsgruppen för en av Sveriges största akutmottagningar.”145 Detta återfinns inte alls bland 

de kvinnliga intervjuade. ”Men innan de [Carina Lind och Birgitta Blom, red.anm.] tog över Rallarrosen 

var de tveksamma till om de skulle klara av det.”146 Kvinnorna framställs som något tveksamma till om 
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de verkligen skulle klara av att starta en kooperativ verksamhet, medan männen i flera artiklar beskrivs 

som självsäkra, ivriga och kunniga, exempelvis driftteknikern Niklas Hurtig.147  

 

Det förekommer andra stereotypa föreställningar i Kommunalarbetaren. Männen i artikeln i nummer 

5/2014 framställs som starka försvarare av sina svagare kvinnliga kollegor och ordvalen ”gruppens 

tjejer” förekommer när de kvinnliga kollegorna diskuteras.148 Hit kan man koppla Yvonne Hirdmans 

teorier kring genus som säger att med hjälp av begreppet genus sätter vi ord på forskarnas kunskap om 

manligt och kvinnligt och hur manligt och kvinnligt görs. 149 I de nämnda exemplen så framställer 

männen sig själva som några slags ”räddare i nöden” i texten medan kvinnorna inte alls tycker på 

samma sätt. ”Själv försöker hon [Jenny Sandow red. anm.] sätta gränser och säga ifrån på ett fint 

sätt.”150. Det är ett tydligt exempel på hur genus görs. Även Wallach Scotts genusanalys kan kopplas till 

den nämnda exemplen.151 Männen är subjektiva i sin könsidentitet och bekräftar sig själva som någon 

som behövs inom vården, just för att kunna ta hand om de jobbiga brukarna, medan kvinnorna inte alls 

ser det som ett lika stort problem. Kvinnor som grupp har i samhället generellt sett mindre makt än män. 

Maktens över- och underordning märks tydligt i exemplen. Makt innebär kontroll, inflytande och 

pondus och är någonting vi människor har konstruerat. Att ordet ”tjejer” används i texten kan skapa en 

maktsituation män/kvinnor emellan, utan att journalisten kanske inte ens har varit medveten om att hon 

har varit med och rekonstruerat könsroller. I det nämnda exemplet kan vi också använda oss av 

Magnussons jämställdhetsbegrepp152. Rubriken är talande I Holmsund råder ingen brist på män i vården 

och en faktaruta berättar att cirka 34 procent av personalen inom hemtjänsten i Holmsund är män.153 

Men innebär det att det inte är någon brist på män? Ska man gå efter Magnussons, och vår, definition på 

jämställdhet så är vården i Holmsund långt ifrån jämställd. Rättighetsargumentet inom definitionen 

menar att alla medborgare har samma rättigheter och inte förrän män och kvinnor i samma utsträckning 

får plats i det sociala rummet i just den kontexten är samhället inte jämställt. Enligt den definitionen kan 

man då dra slutsatsen att vården i Holmsund visst kräver fler män för att få kallas jämställt. Och det 

innebär att det fortfarande är brist på män inom vården i Holmsund.  
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I Kollega förekommer yrken som chef, hotellägare, konstnär och artist. Kvinnorna i artiklarna som 

analyserats är framgångsrika i sina respektive yrken, men familj och fritid lyfts fram mer i texterna om 

kvinnorna än i texterna om män. Van Zoonen skriver att kvinnan oftare figurerar i medierna med 

epitetet ”mamma” och ”fru” vilket kan förklaras att familj och fritid lyfts fram oftare i artiklarna som 

handlar om kvinnor.154 Det fokuseras också betydligt mer på känslor i texterna om kvinnor. ”Mina första 

album var hyperspralliga, folk har ju bara sett mig på scenen. De tror att jag är glad dygnet runt."155   

 

När kvinnorna i texten väljer vägar som tidigare dominerats av män noteras detta i texten. ”Det finns 

inget ostyrligt över henne. Snarare utstrålar hon det män brukar beskyllas för: pondus och makt”156 När 

det kommer till artikeln om Carina Lundberg Markow är det tydligt att hon som kvinna jämförs med 

män i liknande situationer, och det syns framför allt i citatet ovan. Enligt journalisten utstrålar hon 

pondus och makt, något som brukar förknippas med män.157 Yvonne Hirdman skriver att kvinnor som 

har en något maskulin framtoning ofta ses som ”hårda” och ”tuffa”158, vilket stämmer överens med 

journalistens beskrivning av Carina Lundberg Markow. En persons makt är beroende av vem personen 

är: ålder, utbildning, arbete och kön. Och kvinnor som grupp har generellt sätt mindre makt än män, 

men enskilda kvinnor kan ha mer makt än enskilda män.159 Carina Lundberg Markow verkar vara en 

sådan kvinna. Inget kön kan förstås utan det andra könet, men det är vanligt att kvinnor som inte har de 

klassiska kvinnliga egenskaperna (som Carina Lundberg Markow i Kollega nummer 3/2013) och 

attributen (som Aino Gröndahl i Kollega nummer 2/2014) direkt ska jämföras med män.160 Carina 

Lundberg Markow vågar bråka med ”alfahanarna” och ses som en person med makt och pondus.161 

Aino Gröndahl, asyljurist, har ett yrke som oftast innebär mycket pondus och makt men blir istället 

beskriven som en ”ängel” som står upp för de svaga i samhället.162 Analysen kring genus, makt och 

könsroller sker hela tiden utifrån män respektive kvinnor, och kvinnor respektive män. Kvinnor får 

aldrig bara vara besvärliga, utan det ska också sättas i relation till deras roll som kvinna. "– Pappa sa att 

du är så jävla besvärlig, du kommer aldrig att bli gift.”163 I det nämnda exemplet beskrivs hon som 

besvärlig, vilket vi får anta bero på att hon vägrade följa den väg som var utstakad till henne som 
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kvinna. Att Carina Lundberg Markow fick epitetet ”besvärlig” är någonting som få män skulle beskrivas 

som. Exempel i tidigare forskning har varit att kvinnor med makt som exempelvis är duktiga på att reda 

ut svåra ekonomiska situationer i sina företag blir kallade ”städgummor” medan männen istället kallas 

för någon som kan ”rida ut stormar”. Det manliga förhärligas medan det kvinnliga förklenas.164 På 

samma sätt fungerar ordvalet ”besvärlig” i exemplet ovan.  

 

Rubriken till artikeln om Aino Gröndahl i Kollega nummer 2/2014 lyder Lagens ängel.165 Det 

symboliserar vi med kvinnlighet. Det är inte särskilt vanligt att se ordet användas i sammanhang där 

män figurerar. Motsatsen till den rubriken kan man se i artikeln om Arne Ljunqvist i nummer 1/2014. 

Rubriken lyder Sista striden, och artikeln handlar om att Ljunqvist ska ut en sista gång och försöka 

bekämpa dopingen. 166Rubriken kan tolkas som att Arne Ljunqvist är en militär som kämpar in i det 

sista med någonting viktigt här i samhället, i det här fallet dopingen inom idrotten. Rubriken 

symboliserar manlighet. Ord som exempelvis strid används ytterst sällan i artiklar om kvinnor som 

uppnår och kämpar för någonting. Likt Aino Gröndahl, som istället får epitetet ängel, som om att hon 

föddes med ett kall att förändra samhället. Ordet ängel är feminint och kan tolkas som att hon vill rädda 

människor, men samtidigt är något naiv och blid i sin framställning. Den sista striden har helt andra 

tolkningar. Stuart Hall menar att mening och språk hör samman och att vi människor lägger betydelse i 

orden i språket. Symbolerna används och tolkas utan att egentligen ifrågasättas.167 Att ordet ängel då ses 

som feminint och rubriken Sista striden ses som maskulint är någonting som vi dels tolkar subjektivt, 

men då vi är en del av samhället i stort bär vi samma ”map of meanings”168. Det innebär att våra 

tolkningar beror på vilka tolkningar vi har lärt oss att lägga i orden. Hall skriver att när vi föds till 

världen föds vi också in i ett samhälle där språket är en del av det och att alla ord innehar symboler och 

mening.169 Vi kan därför inte säga att det är helt vår subjektiva tolkning att exempelvis ordet ängel ses 

som feminint och lite oskyldigt, för det är någonting som vi har lärt oss genom att födas in i en värld av 

språk och de tolkningar som redan finns. 

 

Kvinnorna beskrivs som ödmjuka människor som i rubriken om Claire Rosvall som grundade 

föreningen Min Stora Dag som lyder: Claires stora tanke. Om man jämför rubrikerna i texterna som 

handlar om kvinnor med rubrikerna i de texter som handlar om män ser man en klar skillnad. Exempel 
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på en rubrik i en av de analyserade artiklarna som behandlar män i sin yrkesroll är Petter den store - så 

erövrade han hotellbranschen. Här dras en parallell till den ryska tsaren Peter den Store. Männen i 

Kollega porträtteras med makt och är inte blyga när det gäller sin makt eller sin ekonomiska situation. 

”Vi är två extrema matnördar /…/” säger Max-bröderna170, och Petter Ankar Stordalen liknas vid en 

”predikant.”171 Den mannen som står ut i vår analys av Kollega är Stefan Sundström. Hans ekonomiska 

situation berörs även den, men han besitter lite makt och har en betydligt sämre ekonomisk situation än 

de andra intervjuade männen med sina tjugo kronor på fickan.172 

Kvinnorna i de analyserade artiklarna från Kollega och Kommunalarbetaren ler ofta på bild, framför 

allt i Kommunalarbetaren. Kommunalarbetaren fokuserar mer på att fotografera kvinnorna i sina 

respektive yrken, de är alltså aktiva i sitt yrke. Kollega använder sig istället av statiska porträttbilder, där 

personerna som porträtteras inte är aktiva i sitt yrke. Majoriteten av kvinnorna i Kollega ler inte på bild, 

mer har glada ögon och ser inbjudande och välkomnande ut. Miss Li fotograferas när hon kikar fram 

under sin hatt, vilket kan ses som ett stereotypt sätt att fotografera en kvinna på.  

Männen i Kollega fotograferas överhängande stereotypt manligt. De tittar bort från bilden, de ler inte 

och de korsar armarna eller knyter händerna. Männen utstrålar pondus och makt i bilderna. I 

Kommunalarbetaren är det få män som intervjuas och därmed fotograferas. Men männen i 

Kommunalarbetaren utstrålar inte alls samma pondus och makt som männen i Kollega. En förklaring 

kan vara att männen som intervjuas i Kommunalarbetaren har klassiska kvinnoyrken (förutom Niklas 

Hurtig som är drifttekniker, men som också fotograferas stereotypt manligt) och därmed kanske också 

mer klassiska kvinnliga egenskaper som omhändertagande, vänliga och visar omtanke. Yvonne 

Hirdman skriver att män som gör något som anses vara ”kvinnogöra” tenderar att ses som mer feminina 

och mjuka män.173 Det kan vara fallet i Kommunalarbetaren.  

 

När det gäller klassperspektivet i de bägge tidningarna så sticker Kollega ut. I Kommunalarbetaren 

nämns exakta löner fler gånger än i Kollega, men texterna i Kollega lyfter istället fram den ekonomiska 

situationen på andra sätt.  Petter Ankar Stordalen har exempelvis ” /…/ett eget kapital på minst 10 

miljarder svenska kronor som kommer från lyckosamma investeringar i hotell, fastigheter och 

köpcentrum".174 När det gäller kvinnorna i Kollega nämns löner och ekonomisk situation betydligt färre 

                                                
170 Rennstam, Kollega nr 6/2013 
171 Täpp, Kollega nr 5/2013 
172 Sharon Krafft, Kollega nr 4/2013 
173 Hirdman 2004:116ff 
174 Täpp, Kollega nr 5/2013 
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gånger och när det nämns är det med blygsamhet. Carina Lundberg Markow är tydligt med att poängtera 

att hon inte tar emot bonusar175 och Claire Rosvall nämner att hon är pensionär och därmed inte tjänar 

några pengar. Det förekommer dock i texten att hon bor i ett 1500-talshus i Nice, vilket man får anta 

trots allt kostar en hel del pengar.176  

 

Acker menar att klassperspektivet inte kan ses som en egen process, utan att klass samarbetar med genus 

och etnicitet.177 I flera texter i Kommunalarbetaren återfinns både klass, genus och etnicitet. Ett exempel 

är texten om undersköterskorna Mahtab Ghezelji & Hussain Boufous i nummer 2/2014.178 

Undersköterska ses fortfarande som ett lågstatusyrke, då det dels fortfarande är kvinnodominerat och de 

arbetande är relativt underbetalda. Acker menar då att det faktum att personerna i texten innehar så 

kallade lågstatusyrken är en del av klassperspektivet, men att även genus och etnicitet måste räknas in. 
179Kvinnor som grupp har generellt sett mindre makt än män som grupp. 180 Så även Mahtab Ghezelji, 

då hon är kvinna. Samtidigt bär hon ett namn som inte är svenskt, vilket gör att hon förmodligen blivit 

diskriminerad under sitt liv. Acker menar att även etnicitet spelar roll i klassperspektivet.181 En persons 

makt är beroende av vem personen är. Ålder, utbildning, arbete och kön spelar in på 

maktperspektivet.182 Slutligen kan vi dra slutsatsen att Mahtab Ghezelji hamnar långt ner på klasskalan, 

om vi utgår från Ackers klassdefinition.183 Hennes makt är också låg, om man utgår från Ekmans 

maktdefinition om ålder, utbildning, arbete och kön.184 Vi tycker däremot inte att Mahtab Ghezeljis 

ställning som kvinna, invandrad och undersköterska syns i texten på ett negativt sätt. Generellt sett är 

Kommunalarbetaren neutralt hållna när det gäller genus, etnicitet och klass.  

7.1	  Slutsats	  

Vi kan till viss del märka den genusmärkning som återfinns i King och Veckorevyn även i 

Kommunalarbetaren och Kollega. Genusmärkningen är betydligt tydligare i Kollega än vad det är i 

Kommunalarbetaren, både när det gäller text och bild. Flera bilder är stereotypt fotograferade både när 

det gäller männen och kvinnorna. Kvinnorna framställs oftare på ett typiskt kvinnligt sätt (ödmjuka, 

                                                
175 Hallstedt, Kollega nr 3/2013 
176 Hallstedt, Kollega nr 7/2013. 
177 Acker 2006:458f 
178 Skovdahl, Kommunalarbetaren nr 2/2014 
179 Acker 2006:458f 
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183 Acker 2006:458f 
184 Ekman 1998:7f 



 42 

skryter inte om pengar) och männen på ett typiskt manligt sätt (större självförtroende, inga problem med 

att ha makt, öppen med sin ekonomiska situation) i de analyserade texterna.  

7.2	  Framtida	  forskning	  
 
En möjlig ingång till framtida forskning skulle kunna vara att göra en redaktionsstudie på Kollega samt 

Kommunalarbetaren. Hur tycker redaktionerna att de arbetar med genus? Är de medvetna om att de i 

stor utsträckning reproducerar samma genusproblematik som återfinns i exempelvis King och 

Veckorevyn? Det vore också intressant att intervjua personerna som intervjuas i Kommunalarbetaren 

och Kollega. Anser de att de har blivit porträtterade på ett rättvist sätt? Har de några synpunkter på hur 

journalisten har valt att framställa dem i text eller på hur fotografen har valt att framställa dem i bild?  

 

Vi anser att vi har bidragit med forskning som inte tidigare funnits, då fackpressen generellt sett inte 

studerats ur ett feministiskt medieperspektiv.  
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9. Bilagor 

9.1	  Bilaga	  1.	  Frågeformulär	  till	  textanalys	  
 
I vilken tidning är texten publicerad? I vilket nummer? 

I vilken genre är texten skriven? 

Är journalisten en man eller en kvinna? Eller okänd? 

Vilket syfte har texten? 

Vad handlar texten om?  

Vilken komposition/disposition har texten? 

Vilka källor används (öppna eller dolda)?  

Hur ser människorna i texten ut (Vad får de säga, följdfrågor, indirekt eller direkt form, talspråk eller 

skriftspråk)?  

Hur ser textens språk ut? Vem är läsaren?  

Är huvudpersonen en man eller kvinna? Vilket yrke beskrivs?  

Hur porträtteras personen i sitt kön? Förekommer det frågor kring att den intervjuade är man eller 

kvinna eller noteras könet på annat sätt? 

Hur porträtteras personen i sitt yrke? Ligger huvudfokus på yrket eller företaget den intervjuade 

representerar eller ligger fokus på personen själv? Uppmärksammas exempelvis familj och fritid i 

intervjun? 

Vilka klassperspektiv innehåller texten? Nämns det någonting om ekonomi och löner? 

Vilka röster hörs i texten? ”Hörs” journalistens röst?  

Förkommer det stereotyper i texten? 
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9.2	  Bilaga	  2.	  Frågeformulär	  till	  bildanalys	  
 
Vad är det för en text och genre? I vilken tidning är bilden publicerad? Nummer? 

Är fotografen en man eller en kvinna? Eller okänd? 

Är fotografiet taget på en man eller en kvinna eller är båda könen representerade? 

Förstår vi bilden utan texten?  

Vad finns i förgrunden och i bakgrunden?  

Hur är fotot taget (ovanifrån, öga mot öga, underifrån)?  

Vilken relation skapas till betraktaren?  

Hur är den fotograferade personens kroppshållning (framifrån, bakifrån eller från sidan)?  

Är personens könsidentitet stereotypt fotograferat? 

Är personens yrke stereotypt fotograferat?
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9.3	  Bilaga	  3.	  Analyserade	  artiklar	  

	  

Samtliga artiklar från Kollega är hämtade ifrån Kollegas arkiv (hittas här: http://www.e-

magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=c1n4dr3k21bmkhmt&gInitPage=1 - klicka sedan på 

arkiv). Samtliga artiklar från Kommunalarbetaren har vi i tidningsform och går att beställa via 

Kommunalarbetarens hemsida om man mejlar redaktionen. 
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