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Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka om och på vilket sätt media bekräftar och reproducerar Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt under perioden 1960-1990. Genom att utföra en diskursanalys ämnar studien att kunna visa på 

vilket sätt Damernas Värld väljer att porträttera framgångsrika kvinnor i sin tidning. Perioden som studien 

behandlar präglas av stora jämställdhetsförändringar i Sverige och Hirdman argumenterar för att 

genuskontraktet görs om från ett husmoderskontrakt till ett jämställdhetskontrakt. Representativa citat från 

Damernas Värld  presenteras och länkas samman med Hirdmans teori för att kunna undersöka om huruvida 

genuskontraktet samt förändringen av genuskontraktet går att utläsa i materialet. Studiens resultat visar på att 

en förändring går att utläsa samt att husmoderskontraktet tycks prägla materialet under hela perioden.  

Nyckelord: genuskontrakt, husmoderskontrakt, jämställdhetskontrakt, Damernas Värld, diskursanalys  
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Inledning 
Sverige visar statistiskt sett fortfarande på en väldigt segregerad arbetsmarknad i en internationell 

jämförelse. Samtidigt så hävdas det att Sverige är ett av världens mest jämställda länder med ett 

högt antal kvinnor på arbetsmarknaden.  Trots att kvinnor utbildar sig i en högre utsträckning, 1

pappaledighet har införskaffats, ny tillgång för kvinnor till yrken tidigare avsedda för män, har inte 

segregeringen förändrats på arbetsmarknaden. Min hypotes är att detta kan grunda sig i att trots 

institutionella förändringar finns det en viss fördröjning i samhället som kan ha orsakats av 

förväntningar på hur respektive kön skall bete sig. Vidare menar jag att dessa förväntningar på 

könen upprätthålls då de ständigt bekräftas och inte omförhandlas. I min uppsats utgår jag från att 

det finns en könssegregerad arbetsmarknad i Sverige, att åtgärder har vidtagits för att försöka 

minska denna segregering men att den ojämställda situationen trots detta bibehålls. Jag utgår även 

från Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet som förklarar att det finns en ”idealtyp” av kvinnor 

och män, samt hur de olika könen förhåller sig till varandra. Denna ”idealtyp” och de 

karakteristiska som beskriver typen varierar i olika perioder. Hirdman argumenterar för att 

samhället väljer att fortsätta bekräfta genuskontraktet vilket bidrar till en fördröjning. 

Citatet ”Varför valde hon att bli jurist? Var det för att hon gillade att klä sig i veckad kjol och blus?” 

som jag valt att använda som rubrik till denna uppsats är tagen från ett reportage om Anna Lindh 

publicerat i Damernas Värld.  Anledningen till varför jag valde just detta som rubrik är för att jag 2

identifierat att i porträtteringar av framgångsrika kvinnor tenderar oftast fokus ligga på utseende, 

familj eller andra områden som anses vara kvinnliga, trots att artikelns syfte är helt skilt från dessa 

ämnen. Min studie kommer att handla om just detta. Genom att undersöka en begränsad del av 

mediadiskursen, den del som når en stor del av Sveriges kvinnor, och hur de väljer att porträttera 

framgångsrika kvinnor under en förändringsperiod i Sverige, där Hirdman menar på att 

genuskontraktet förändras från ett husmoderskontrakt till ett jämställdhetskontrakt, kan jag studera 

om genuskontraktet och dess förändring kan utläsas i medias porträttering.  

 Carlsson (2009),  s. 381

 ”Snälla Anna stanna, nej underbarnet ska bli mamma”, Damernas Värld, 25 (1990), s. 712
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Syfte & frågeställning 
Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur media reproducerar och bekräftar genuskontraktet och på så 

sätt sänder ut denna diskurs till sina läsare. Jag utgår från Hirdmans begrepp genuskontraktet samt 

det faktum att Sverige trots dess jämställda politik och åtgärder fortfarande har en av de mest 

yrkessegregerade arbetsmarknaderna, internationellt sett.  Genom att studera Damernas Världs 3

porträtteringar av framgångsrika kvinnor under 1960-1990, en period då Sverige genomgår stora 

jämställdhetsförändringar och genuskontraktet förändras kan jag försöka utläsa om media väljer att 

bekräfta stereotyper eller omförhandla och på så sätt sända ut en ny diskurs till sina läsare och 

samhället. 

Frågeställningar

• På vilket sätt väljer Damernas Värld att porträttera framgångsrika kvinnor i sin tidning under 

perioden 1960-1990? 

• Kan genuskontraktet samt den förändring från husmoderskontrakt till jämställdhetskontrakt 

utläsas i materialet? 

 Carlsson (2009),  s. 383
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Forskningsläge 
Nedan kommer jag presentera den tidigare forskning som kommer till användning i min studie 

uppdelat i olika kategorier. En del av forskningen förhåller jag mig till på så sätt att jag använder en 

liknande metod i min studie. Den forskningen bidrar till att öka reliabiliteten i min studie, samt att 

det resultat som presenteras i studierna hjälper styrka min hypotes. Vidare finns det forskning som 

fungerar som teoretiskt underlag. Jag utgår från Hirdmans teori och använder mig även av De los 

Reyes artikel som också utgår från samma teori i sin studie om Sveriges förändringar på 

arbetsmarknaden. Hon utgår även från samma period som jag valt att basera min studie på, därför 

bidrar även De los Reyes artikel med ett bra historiskt underlag. Slutligen finns det även studier 

som fungerar som faktaunderlag då de presenterar bakomliggande orsaker till den rådande 

yrkessegregering som finns i Sverige. 

Motivering för denna studie
Anledningen till varför min uppsats är relevant är för att den möjligtvis kan bidra till en mer kritisk 

syn på hur media framställer framgångsrika kvinnor, vad som anses vara kvinnligt, samt hur 

kvinnan påverkas privat av att göra karriär. Den belyser vikten i att om gamla normer och 

föreställningar fortsätter att bli bekräftade, av exempelvis media, avstannar förändringen i 

samhället, trots att institutionella åtgärder har införts. Liknande studier har utförts; där media 

analyserats utifrån ett liknande perspektiv, vilka presenteras medan. Trots detta så har en studie, likt 

min, inte utförts med samma typ av tidning, under samma period eller med samma syfte; att förklara 

medias förhållningssätt till genuskontraktet som en bidragande orsak till dagens situation på 

arbetsmarknaden. Jag undersöker en liten del av mediadiskursen och fokuserar på en tidning som är 

ämnad att inspirera kvinnor och därför möjligtvis borde porträttera framgång som en möjlighet och 

önskvärd roll för kvinnor och inte som något annorlunda och svåråtkomligt. 

Faktaunderlag: yrkessegregering baserat på kön
Yrkessegregering och dess bakomliggande orsaker är väl studerat och mycket forskning finns 

tillgänglig. Nedan kommer jag att presentera forskning som hävdar att sättet människor identifierar 

sig själva på, baserat på stereotyper, har en stor påverkan på  yrkessegregering. 

Med yrkessegregering baserat på könsskillnader menas att det finns en tydlig skillnad i vilka yrken 

män och kvinnor arbetar med. Detta kan fördelas in i vertikal och horisontell yrkessegregering. Med 

vertikal segregering menas att kvinnor och mäns olika positioner inom olika yrken är ojämnt 
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fördelade. Ofta har män högre positioner medan kvinnor har en underordnad ställning i relation till 

män. Horisontell segregering innebär att kvinnor och män inte är jämnt fördelare mellan olika 

branscher eller yrkesområden.  Inga Persson & Eskil Wadensjö presenterar i sin rapport om 4

fördelningen av ekonomisk makt resultatet av sin studie som visat på att för att uppnå en jämnt 

horisontellt fördelad arbetsmarknad mellan könen, så skulle 65% av kvinnorna behöva byta yrke år 

1963 och 58% år 1996. Detta tyder på att det inte är en sådan snabb förändringskurva samt att 

yrkessegregering är ett förekommande problem under perioden som jag valt att studera.  Vidare 5

argumenterar de även för de stora vertikala skillnaderna under samma tidsperiod; de använder en 

studie där de delat upp hierarkin i olika nivåer (1-7) och noterar att för varje kvinna på nivå 6 fanns 

150 st män år 1970 och för varje kvinna på nivå 7 fanns 200 män samma år. År 1990 såg 

fördelningen ut på så sätt att för varje kvinna fanns 20 respektive 40 män per kvinna.6

Yrkessegregeringen i Sverige är fortfarande hög i relation till andra länder. År 2015 var färre än var 

femte VD kvinna och bland börsbolagen i Sverige år 2013 fanns det fler VD:ar som hette Johan än 

det fanns VD:ar som var kvinnor.  Man kan utläsa att skillnaden mellan könen på chefspositioner är 7

högst inom den privata sektorn, och mer jämt fördelad inom den offentliga sektorn.  8

Det finns forskare som argumenterar för att det finns könsskillnader när det kommer till preferenser 

inom arbetsuppgifter samt skillnader i förmågan att utföra ett arbete då man jämför en man och en 

kvinna. I alla mänskliga samhällen har det visat sig att män och kvinnors preferenser och förmågor 

när det kommer till arbete, men även inom andra områden, skiljer sig. Detta är en av förklaringarna 

till varför de olika könen söker sig till olika val av arbete och en av ett flertal faktorer som bidrar till 

yrkessegregering mellan könen. Studier utförda med hjälp av data från förindustriella samhällen har 

visat på att kvinnans och mannens val av arbete har påverkats av individens förmågor; några 

arbetsuppgifter har varit mansdominerade, men ingen arbetsuppgift har endast varit begränsad till 

kvinnan.  Detta visar på att det endast inte kan grunda sig i olikheter i förmågor, utan att preferenser 

 De los Reyes (2000), s. 42-43, Persson & Wadensjö (1997), s. 24

 Persson & Wadensjö (1997), s. 55

 Persson & Wadensjö (1997), s. 76

 Rickne (2017), s. 1777

 JämO (2018)8
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även har en betydande roll i val av arbete. Vad de olika könen föredrar är unikt för olika samhällen 

men detta är av större betydelse än de förmågor de olika könen besitter.  9

Sociologen och politikern Alva Myrdal, skriver i sin artikel att familjeenheten anses som viktigast i 

det förindustriella samhället. Under perioden fördelades det gemensamma arbetet i hemmet och i 

jordbruket mellan män och kvinnor på ett jämt sätt. Ansvarsfördelningen såg olika ut men kvinnan 

var den som främst var kopplad till arbetet på gården och i hemmet, medan mannen skötte mark och 

långväga transporter.  På sådant sätt så genererade båda parterna viktiga inkomster nödvändiga för 10

familjen som enhet. Under industrialiseringen förändras dock samhället; från familjeenhet till mer 

fokus på individen, där mannen var den första att bli ”fri” från familjenhetens arbete och det främsta 

ansvaret för hemmet landade därmed på kvinnan. Situationen leder till en ny fördelning av makten, 

baserat på att mannen blir den främsta inkomsttagaren.  Myrdal hävdar att detta resulterar i en 11

situation som lever vidare i samhället och som går att koppla till Hirdmans genuskontrakt och de 

förväntningar som finns på respektive kön.  

I den svenska facktidskriften inom nationalekonomi Ekonomisk debatt presenterar Magnus Carlsson 

i sin artikel ”Kan könsdiskriminering förklara yrkessegregeringen på den svenska 

arbetsmarknaden?” en studie om huruvida Sveriges rådande yrkessegregering är ett resultat av 

könsdiskriminering i anställningssituationer eller inte. Carlsson inleder sin artikel med att beskriva 

att ”Sysselsättningsgraden för kvinnor i Sverige är bland de högsta i världen. I ett internationellt 

perspektiv är den svenska arbetsmarknaden dock även påfallande yrkessegregerad med avseende på 

kön”.  Studien som Carlsson genomför för att undersöka om det är diskriminering som ligger 12

bakom detta är genom att söka olika positioner med fiktiva ansökningar med kvinnliga och manliga 

namn. Resultatet som framgår genom denna studie är att det inte beror på diskriminering utan att 

han tror att män och kvinnors olika val av utbildning och yrke ligger bakom denna segregering. 

Vidare nämner Carlsson att män och kvinnors val av utbildning och yrke kan påverkas av en 

(felaktig) förväntan om framtida diskriminering, baserat på att den tidigare grundat sig i just 

diskriminering samt samhälleliga stereotyper om vem som passar med vilket yrke.   13

 Jacobsen (2007), s. 2029

 Myrdahl (1938), s. 21710

 Myrdahl (1938), s. 21911

 Carlsson (2009), s. 3812

 Carlsson (2009), s. 4713
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Anledningen till varför denna studie är relevant för mig är för att om det är så som Carlsson påstår, 

att förväntningar bidrar till beteende, så kan det material som presenteras i porträtteringen av 

framgångsrika kvinnor ha en påverkan i hur de ser på framgång och möjligheter. 

I en studie utförd av Mary E Corcoran och Paul N Courant presenterad i artikeln ”Sex Role 

Socialization and Labor Market Outcomes” i The American Economic Review beskrivs 

bakomliggande orsaker till yrkessegregering. I deras artikel hävdar de att könsskillnader i samhället 

kan ha påverkat kvinnor och mäns yrkesval och yrkesskicklighet på olika sätt. Först hävdar de att 

konstruktioner i samhället kan ha resulterat i att kvinnor är mer rädda, oroliga och mindre självsäkra 

än män och därmed rädda för att bli framgångsrika och ta ansvar. Sedan nämner de att det kan ha 

påverkat deras arbetskompetens samt att vissa personlighetsdrag har uppmuntrats bland kvinnor; 

exempelvis att kvinnor ska vara mer beroende och personorienterade samt mindre logiska. 

Stereotypiska drag lever vidare med generationerna och undermedvetet väljer individer att välja 

yrken som utifrån de existerande stereotyper som finns i samhället.   14

Johanna Rickne beskriver i sin artikel som handlar om identitet och yrkesval att människor generellt 

väljer ett yrke där de kan se sig själva passa in i det yrkets norm; detta kan vara en förklaring till 

varför historiskt sett kvinnligt dominerade yrken förblir dominerade av kvinnor. De regleringar som 

har funnits historiskt har skapat normer och stereotyper som fortsätter bekräftas.  15

Klara Arnberg och Jonatan Svanlund undersöker könssegregeringen inom reklambranschen i 

Sverige mellan åren 1930-2012. Syftet med artikeln och undersökningen är att synliggöra de 

kvinnor som arbetade inom branschen och införliva kvinnorna i Sveriges historia. Det som är 

intressant för min studie och som framgår av artikeln är att den allmänna uppfattningen om 

reklambranschen påverkas av hur den porträtteras i media. Studien tar avstamp i samma bakgrund 

som jag; att Sverige ses som ett mycket jämställt land men när det kommer till yrkessegregering 

mellan kön så ligger vi långt efter många andra länder. Den  refererar till den moderna tv-serien 

Mad Men som skildrar arbetet på en reklambyrå i New York under 60-talet och som kan ha bidragit 

till den allmänna uppfattningen av reklambranschen. Författarna hävdar att synen på 

reklambranschen sedan länge har varit att det är en mansdominerad bransch, men mycket visar på 

att kvinnor varit ledande inom branschen både som grundare av reklambyråer och inom högre 

 Corcoran & Courant (1985), s. 27514

 Rickne (2017), s. 175-17615
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uppsatta positioner. På grund av att väldigt få reklamkvinnor har blivit porträtterade och blivit 

synliggjorda i media har branschen ansetts varit manligt dominerad, trots att ca 40-50% av 

arbetskraften varit kvinnor. Vidare har den synen förstärkts i TV-serien Mad Men. Då verkligheten 

ser annorlunda ut från den allmänna uppfattningen kan det utläsas att sättet något beskrivs på eller 

porträtteras kan påverka och fördröja den möjliga förändringen gentemot ett mindre yrkessegregerat 

Sverige.  16

Teoretiskt underlag: användandet av Hirdmans begrepp genuskontraktet 
Paulina De los Reyes argumenterar i sin artikel ”Folkhemmets paradoxer: Genus och etnicitet i den 

svenska modellen” för att integrera ett genus samt ett etnicitetsperspektiv i forskningen om den 

svenska arbetsmarknadens utveckling. Hon fokuserar på efterkrigstiden och väljer att periodisera 

denna utifrån förändringar som sker på arbetsmarknaden och som på så sätt påverkar de olika 

grupperna; kvinnor och invandrare. Den teori som De los Reyes presenterar handlar om hur 

regelverk, attityder och värderingar angående kvinnor på arbetsmarknaden etableras och 

förändras.  17

De los Reyes inleder sin artikel med meningen ”Efterkrigstiden kan ses som en formativ period då 

den svenska modellen utkristalliseras i såväl arbetsliv som samhällsliv”.  Med efterkrigstiden 18

syftar De los Reyes till åren efterföljande slutet på andra världskriget, 1945 och framåt och med den 

svenska modellen menas den politiska idé som vuxit fram med målet att välståndet ska öka och 

komma alla till del samtidigt som medborgarnas självständighet och oberoende värnas.  19

De los Reyes argumenterar för att modellen som har som mål att vara inkluderande och bidra till 

ökad jämnlikhet tycks överskuggas av ”tydliga segregerings- och utestängningstendenser”, vilket 

framgår extra tydligt under efterkrigstiden då nya grupper inkorporeras på arbetsmarknaden.  De 20

grupper De los Reyes fokuserar på i sin artikel är kvinnor och invandrare, och som nämnt i mina 

avgränsningar kommer endast genusperspektivet att användas i denna uppsats. I sin teori kring 

genus utgår hon från Hirdmans artikel ”Kvinnorna i välfärdsstaten (1994)” där Hirdman analyserar 

 Arnberg & Svanlund (2017)16

  De los Reyes (2000)17

 De los Reyes (2000), s. 2718

 Regeringen (2017)19

 De los Reyes (2000), s. 2820
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det förändrade genuskontraktet från husmoderskontrakt till ett jämställdhetskontrakt och som 

Hirdman menar lägger grunden för vad som anses betraktas vara manligt och kvinnligt.  21

Under efterkrigstiden genomgår den traditionella uppdelningen mellan hemarbete och 

samhällsarbete stora förändringar; kvinnor, även kvinnor med familj och barn, ger sig ut på 

arbetsmarknaden som ett resultat av brist på arbetskraft och under perioden 1960-1970 fyrdubblas 

antalet gifta kvinnor med barn i arbetskraften. Antalet kvinnliga förvärvsarbetare ökar kontinuerligt 

och 1990 är 81% av kvinnor i produktiv ålder sysselsatta, vilket kan jämföras med motsvarande 

85% av männen vid samma tidpunkt. Då förändringen i sammansättningen av arbetskraft i Sverige 

sker ganska snabbt, är resultatet särskilda arbetsnischer för kvinnor ett faktum där speciella 

kvinnoyrken växer fram, enligt De los Reyes. Hon menar på att föreställningar om olika grupper, i 

detta fall kvinnors, kompetens och lämplighet avgörs utifrån kategoriseringar och inte utifrån 

individen.  22

De los Reyes utgår från Hirdmans begrepp genuskontraktet och hur det lagt en grund för vad idag 

anses betraktas som manligt och kvinnligt. Husmoderskontraktet baseras på att kvinnor ansvarar för 

familjen och hushållet medan männen ansvarar för försörjningen av familjen. Denna modell speglar 

det svenska samhället fram till 1960 och gällde främst gifta kvinnor med barn men ogifta kvinnor 

tycks även dessa ha påverkats av husmodersrollen i sina yrkesval. Under förändringen av 

genuskontraktet förändras omständigheterna för kvinnor att kunna arbeta. Tidigare har kvinnans 

yrkesmöjligheter försvårats på grund av brist på ordnad barnomsorg och reglerade arbetstider, lagen 

om sambeskattning av gifta och förekommandet av betydligt lägre kvinnolöner. Institutionella 

förändringar, ändrar villkoren för kvinnor och möjliggör arbete utanför hemmet. Perioden då detta 

sker är under 1960-1976 och Hirdman menar att förändringen resulterar i ett jämställdhetskontrakt. 

De los Reyes väljer att periodisera efterkrigstiden för att kunna belysa de förändringar som sker på 

arbetsmarknaden, periodiseringen görs på ett liknande sätt som Hirdman gjort när hon beskriver 

förändringen av genuskontraktet. Denna periodisering baseras på att kunna förklara både 

segregationen utifrån ett genus - men även ett etnicitet-perspektiv vilket resulterar i att 

periodiseringen inte endast är anpassad att förklara skillnaderna när det kommer till genus, vilket 

 De los Reyes (2000), s. 30-3221

  De los Reyes (2000), s. 24 & s. 3922
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jag fokuserar på. Den analys som De los Reyes utför och baserar sin teori på är hur regelverk, 

attityder och värderingar angående kvinnor på arbetsmarknaden etableras och förändras.  

1946-1955: Period som kännetecknas av den ekonomiska expansionen som resulterar i brist på 

arbetskraft. Husmoderskontraktet är aktuellt men den ekonomiska förändringen leder till att nya 

”grupper” måste introduceras på arbetsmarknaden, däribland tidigare hemarbetande kvinnor.  23

1956-1972: Strukturomvandling och vidare behov av arbetskraft som ett resultat av den offentliga 

sektorns expansion. Under 1960-talet ökar antalet kvinnliga arbetare (löntagare) avsevärt. 

Husmodersrollen ifrågasätts, kvinnolöner avskaffas och frågor rörande underlättande för kvinnor att 

kunna arbeta prioriteras. Politiska åtgärder görs för att underlätta kvinnors arbetsmöjlighet i form av 

barnomsorg och möjlighet till deltidsarbete. Under den här perioden växer normen för kvinnor att 

arbeta deltid för att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv fram.  24

1973-1989: Folkhemmets jämliksideal förverkligas under denna period. Jämställdhetskontraktet 

som ersätter husmoderskontraktet innebär att lönearbete blir norm för den gifta kvinnan med barn. 

Nya institutionella ramar öppnar upp möjligheten för den arbetande kvinnan. Dock framgår det att 

trots att kvinnans ansvar för familjens försörjning ökar, minskar inte kvinnans ansvar för familjen 

och hemmet i samma takt. Lagar kring jämställdhet i arbetslivet tillkommer under perioden och 

problemet med att kvinnor tycks behöva arbeta både inom arbetslivet och familjen uppmärksammas 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare uppmärksammas det även att det finns en uppenbar 

uppdelning mellan kvinnliga och manliga yrkesområden.  25

De los Reyes argumenterar för, baserat på Hirdmans teori, att svenska män har förblivit ”normen” 

för arbetslivets organisering och att det, trots de institutionella förändringarna, i folkhemmets 

bakvatten fortfarande anses vara ett undantag och en ”nödlösning på arbetskraftsbristen” att låta 

kvinnor ta sig in på arbetsmarknaden.  26

 De los Reyes (2000), s. 3523

 De los Reyes (2000), s. 37-3824

 De los Reyes (2000), s. 38-3925

 De los Reyes (2000), s. 28 & s. 3426
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1990-talet: Perioden präglas av den ekonomiska krisen samt nedskärningar i den offentliga sektorn; 

ett yrkesområde som många kvinnor arbetat inom. Den ekonomiska krisen bidrar till att det skapas 

en situation där det är arbetsgivaren som bestämmer över arbetsmarknaden och på så sätt exkluderas 

vissa grupper. Yrkessegregering, löneskillnader och större klyftor är ett resultat men fokus är inte 

längre på kvinnor och deras roll på arbetsmarknaden vilket gör att arbetet mot en mindre 

könsdiskriminerad marknad minskar.  27

De los Reyes sammanfattar sin artikel med att nämna att den svenska modellen är paradoxal då den 

resulterat i framväxten av en segregerad arbetsmarknad där särskilda nischer skapats för kvinnor 

baserat på uppfattningar om deras egenskaper som ”grupp”. De los Reyes argumenterar för att det 

är en lång historisk process som skapat och befäst uppfattningar om människors olikhet och skilda 

förutsättningar samt att det lever vidare.  Hon avslutar med att nämna att  ”Kvinnor återfinns oftare 28

i vad man kallar "atypiska anställningar" som deltidsarbete, tidsbegränsade anställningar, 

egenföretagande” samt att de grupper som beskrivs som ”avvikande” och som skiljer sig från 

normen ofta benämns som svaga eller utsatta. På sådant sätt bekräftar hon Hirdmans teori om 

genuskontraktet.  I min studie undersöker jag om Hirdmans begrepp kan återfinnas i diskursen, 29

medan De los Reyes använder samma begrepp och teori för att beskriva och analysera 

förändringarna på arbetsmarknaden. Sättet hon gör det på samt den periodisering hon gör av 

perioden är givande för min studie och kan användas för att stödja min undersökning.  

Metodiskt underlag: studier med fokus på mediadiskursen och kvinnor

I detta avsnitt presenteras artiklar som bygger på forskning där man har studerat hur kvinnor 

porträtterats i media och dess påverkan på samhällets syn på kvinnlighet. Gemensamt för 

nedanstående forskning är att samtliga resultat är framtagna med hjälp av en diskursanalys och 

tidningar har använts som material. Den tidigare forskning som presenteras nedan visar på att 

allmänheten påverkas av den diskurs media presenterar vilket tyder på att media spelar en stor roll i 

vårt samhälle och för samhälleliga förändringar.  

Helene Ahl har skrivit en artikel om hur kvinnliga entreprenörer porträtteras i forskningsartiklar 

mellan åren 1982-2000. Ahl har undersökt 81 forskningsartiklar från fyra ledande 

 De los Reyes (2000), s. 39-4127

 De los Reyes (2000), s. 4228

 De los Reyes (2000), s. 43-4429
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entreprenörstidningar och artiklarna har omfattat allt om kvinnornas bakgrund, syn på sitt eget 

entreprenörsskap, val av strategier, tillgång till kapital, familjeliv mm. Ahl presenterar i sin artikel 

förutom resultatet på studien även en rekommendation på hur framtida porträtteringar av kvinnliga 

entreprenörer borde se ut för att inte fastna i en förlegad syn.  Det Ahl har utfört är en 30

diskursanalys där hon studerat hur man positionerar den kvinnliga entreprenören; hon hävdar att 

många författare till artiklarna som studerats väljer att beskriva entreprenörskap som något manligt 

genom att använda manliga konnotationer.  Hon belyser att anledningen till detta är att 31

entreprenörer historiskt sett varit män, men att många forskare kunnat visa på att kvinnliga 

entreprenörer alltid funnits men inte synliggjorts i media och därför inte nått allmänheten. Ahl 

hävdar att kvinnors företag ofta beskrivs som mer underpresterande än mäns, detta som ett resultat 

av att kvinnors företag ofta kan vara lite mindre, inte lika snabbväxande och mindre lönsamma. På 

grund av dessa anledningar kan även kvinnliga entreprenörer hamna i bakgrunden då deras företag 

inte anses vara lika intressanta att läsa om.  Ahl har noterat att det i de studerade artiklarna finns 32

olika fokus; arbete och familj samt det privata och det offentliga. När hon jämför artiklar om 

kvinnliga och manliga entreprenörer framgår det att familj, hur man hanterar familj i kombination 

med arbete etc. får mer fokus när artikeln handlar om en kvinna. Familjen beskrivs även ofta som 

ett hinder för kvinnan att göra karriär då det yttersta ansvaret tycks falla på kvinnan när det kommer 

till familjen, hävdar Ahl.  33

Ahls studie är nära relaterad till den jag utför då hon också utför en diskursanalys av liknande 

karaktär. Dock väljer hon att studera artiklar ämnade för entreprenörer och som är mer 

branschspecifika medan jag studerar en svensk damtidning som presenterar kvinnliga förebilder 

inom många olika typer av branscher. Hon väljer att dela upp artiklarna i fokus på det privata och 

offentliga samt arbete och familj för att kunna utföra diskursanalysen. Vidare fokuserar Ahl mer på 

att ändra sättet kvinnliga entreprenörer ska porträtteras medan jag vill belysa att detta även sker i 

tidningar ämnade för främst kvinnor samt undersöka om det skett någon förändring historiskt. Jag 

har även till skillnad från Ahl ett historiskt fokus och har valt att fokusera på en längre tidsperiod än 

den hon baserat sin studie på.  

 Ahl (2006), s. 59530

 Ahl (2006), s. 59831

 Ahl (2006), s. 60332

 Ahl (2006), s. 60433
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Iñaki Garcia-Blanco och Karin Wahl-Jorgensen presenterar i en artikel de resultat som genererats i 

samband med deras utredning kring den diskursiva konstruktionen av kvinnliga politiker i media. 

Studien utfördes genom att analysera artiklar rörande utnämningen av den första spanska regeringen 

med kvinnor i majoritet, publicerade i de största tidningarna i fyra europeiska länder. Analysen 

utfördes genom att gå igenom alla artiklar som hänvisar till kvinnliga politiker, kvoter, etc. från 

tidningar med stor läsarskara och betydelse i respektive land.  För att förtydliga hur kvinnor 34

porträtteras har utöver en mer kvalitativ tematisk diskursanalys, även en kvantitativ analys utförts 

för att kartlägga och belysa vart fokus i artiklarna rörande kvinnorna legat.  Datan som presenteras 35

i artikeln visar på att fokus låg mer kring kvinnornas utseende samt bekräftade den syn på 

traditionella könsroller som finns.  Jag har till min studie hämtat inspiration från denna, då jag 36

studerat ett antal artiklar, tagit fram teman och därefter studerat i vilken andel av artiklarna temat 

förekommit. Jag utför alltså, likt ovannämnda, en kvalitativ diskursanalys för att kunna styrka min 

hypotes och urskilja mig från tidigare forskning.  

Författarna argumenterar för att representationen av de kvinnliga politikerna i media kan förtälja 

mycket om synen på genus samt synen på hur en framgångsrik kvinna ska se ut, bete sig och tala. 

Vidare skriver de att det är den förmedlade representationen av kvinnan som är central för studien 

då den representationen ständigt bidrar till att reproducera och förstärka diskursen kring vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt och vilken roll kvinnor ska spela i samhället, baserat på 

fördomar och stereotypiska bilder av genus.  Detta argument genomsyrar min studie och ger 37

belägg för hur stor makt representationen av kvinnor i media har för att förändra eller förstärka 

attityder.  

Författarna utgår i sin studie från idén om att media spelar en nyckelroll i att sprida, konstruera, 

normalisera och legitimera accepterade definitioner av önskvärda genusattribut, roller och 

beteenden. De argumenterar för att media väljer själv vilka historier som får ta utrymme, hur de ska 

porträtteras men att detta görs som en representation av de diskurser som figurerar i samhället.  38

Trots att forskningen presenterad i Garcia-Blanco och Wahl-Jorgensens artikel skiljer sig från den 

 Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen (2012), s. 42634

 Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen (2012), s. 42835

 Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen (2012), s. 43736

 Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen (2012), s. 422-42337

 Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen (2012), s. 42438
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jag planerar att utföra, både geografiskt och att den endast är begränsad till kvinnliga politiker, 

tangerar studien till den jag utför. Tillvägagångssättet samt hypotesen liknar min, och genom att 

använda den slutsats författarna landar i; att media fungerar som en kanal för att förmedla de 

pågående diskurserna i samhället men också som en möjlighet för att förändra diskursen, blir detta 

av vikt i en tidning som har kvinnor som målgrupp då det är dessa jag studerar. 

En liknande artikel, skriven av Ganiyat Tijani-Adenle ämnar att kritisera representationen av 

kvinnliga ledare och chefer i Nigerianska media. Syftet med artikeln beskrivs vara att belysa hur 

representationen av kvinnor i media påverkar synen på kvinnor i Västafrika. Studien har utförts 

enligt en liknande metod som föregående artikel; genom att göra en kvalitativ analys av materialet 

som betår av dagstidningar, samt komplettera detta med intervjuer av chefsredaktörer på tidningarna 

som studerats. Hon har granskat artiklar för teman som könsstereotyper, trivalisering och förankring 

av traditionella könsroller och lyckats komma fram till att den nigerianska pressen fokuserar på att 

tydligt förstärka traditionella könsroller istället för att utmana dem i sina porträtteringar av 

kvinnliga ledare.  Hon argumenterar för att mediainnehåll rörande kvinnor tenderar att fokusera 39

mer på deras privatliv än vad de bidragit med till samhället samt att mediakonstruktionen av ledare 

och chefer ser olika ut beroende på vilket kön som porträtteras.  Studien visar på att kvinnliga 40

ledare generellt är ganska frånvarande i media, jämfört med dess manliga motsvarigheter och att när 

de presenteras i media görs detta på ett sätt som förstärker uråldriga könsroller. Vidare bekräftar den 

att kvinnliga ledare själva inte verkar betona deras färdigheter och bidra till att utveckla synen på 

kvinnor inom yrkeslivet utan accepterar att media väljer att lyfta fram deras roller som fruar och 

mödrar tydligare. Detta har framgått i de kompletterande intervjuerna.  41

Tijani-Adenles artikel tyder på att media väljer att bekräfta stereotyper istället för att omförhandla. 

Den insikten är av vikt då det framgått att åtgärder har vidtagits i Sverige för att minska 

yrkessegregering och ojämlikheten, men trots detta visar statistik på att den bibehålls. Alltså, likt 

min hypotes, argumenterar samtliga författarna, vars artiklar blivit presenterade som tidigare 

forskning som skall användas som metodiskt underlag, för att diskursen i media kan både 

representera den allmänna synen på ett lämpligt sätt, samt i sin tur påverka den allmänna synen med 

det budskap de sänder ut. 

 Tijani-Adenle (2016), s. 396 & s. 40139

 Tijani-Adenle (2016), s. 39740

 Tijani-Adenle (2016), s. 398 & s. 40641
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Avgränsningar  
Avgränsning i val av tidigare forskning

I De los Reyes artikel ”Folkhemmets paradoxer: Genus och etnicitet i den svenska modellen” 

argumenteras för att integrera ett genus samt ett etnicitetsperspektiv i forskningen om den svenska 

arbetsmarknadens utveckling. I min studie använder jag mig av De los Reyes artikel som stöd till 

min teori samt för att ge ett historiskt perspektiv på den förändring som Sverige genomgick under 

perioden jag studerar. Dock avgränsar jag mig till att endast använda genusperspektivet som 

presenteras i artikeln. Trots att artikeln väljer att dela upp förvärvsarbetande kvinnor och 

invandrande kvinnor som utför arbete väljer jag att bortse även från detta fenomen och avgränsar 

mig endast till då De los Reyes diskuterar ”kvinnornas” situation, som i svenska kvinnor och antar 

att det kan användas för att beskriva mer generellt hur förändringen sett ut historiskt i Sverige. 

Vidare har jag valt att använda mig av tidigare forskning som fokuserar på hur sociala 

konstruktioner bidrar till yrkessegregering och vad som anses vara manligt och kvinnligt. I ett 

flertal av de artiklar som jag använt för att göra min uppsats trovärdig och stöttad av tidigare 

forskning har de diskuterat ett flertal faktorer och orsaker. Dock har jag valt att avgränsa mig från 

dessa andra faktorer, trots att de i praktiken fungerar som en bidragande faktor till dagens 

yrkessegregering. Då det inte är relevant för min studie, och inte är direkt kopplat till 

mediadiskursen som jag använder som primärkälla känns har jag valt att inte inkludera det.  

Avgränsning i val av material

Jag har valt att endast använda mig av en viss typ av artiklar för att kunna kategorisera teman från 

artiklarna på ett bra sätt och därmed lyckas ta fram ett kvalitativt underlag för min diskussion. 

Studien är därför avgränsad till reportage som är utförda som porträtteringar av vad de i artikeln 

själva beskriver som ”framgångsrika kvinnor”. Jag har inte valt att avgränsa mig till ett visst yrke 

eller bransch då jag under studiens gång noterade att det är hur man pratar om karriären i allmänhet 

och hur man beskriver kvinnans karriär i förhållande till hennes privatliv och familj som är relevant 

för studien. Tidningarna som är använda för studien är tagna från tidsperioden 1960-1990 då det 

under denna period sker en förändring för yrkeskvinnan i Sverige.  

Jag har valt att avgränsa mig i mitt val av genom att undvika att ta med rena intervjuer där frågor 

och direkta svar återberättas. Jag anser att den typen av artiklar inte kan klassas som ”porträtt” och 

därför inte passar att användas som material. Även artiklar som inkluderar fler än en person har inte 
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använts i studien. När jag undersökte mitt material hittade jag även porträtteringar av framgångsrika 

kvinnor där kvinnans man har fått presentera sin fru istället för att en journalist har gjort detta. 

Artiklar av detta format har även exkluderats ur studien. Slutligen har jag valt att inte utföra en 

bildanalys på bilderna som varit inkluderade i de artiklar som studien är baserad på. I mina resultat 

presenteras dock ett antal bilder från artiklarna jag valt ut som ett komplement för att exemplifiera 

min textanalys.  

Avgränsning i utförande av studien
Ett flertal artiklar, från fler årtal skulle säkerligen ha kunnat stärka min studie ytterligare. Dock så 

utgick jag från att undersöka så mycket material som möjligt, från olika årtal, relativt tätt inpå 

varandra under den relevanta tidsperioden. Materialet är tillgängligt i upplagor om ca 20 tidningar 

per volym, jag valde att arbeta med en volym per årtal då tidningens innehåll inte tenderade att 

förändras så mycket under samma kalenderår. Jag undersökte i mindre detalj de övriga upplagorna 

för att kunna dra slutsatsen att det material som jag baserat studien på var representativt nog för att 

kunna avgränsa mig på det sätt jag nu beskrivit.   

 �16



Metod och material 
Den metod jag använder mig av i min studie är en diskursanalys. Genom att studera en liten del av 

media, magasinet Damernas Värld, och hur de väljer att porträttera framgångsrika kvinnor kan jag 

förhoppningsvis utläsa vilken attityd som riktas gentemot fenomenet. Lennart Hellspong nämner i 

sin bok Metoder för brukstextsanalys att ”en diskurs kan bära upp ett visst sätt att se på världen”, 

och det menar jag också.  Jag hävdar inte att min studie kommer att resultera i den allmänna synen 42

gentemot framgångsrika kvinnors då jag endast studerar en begränsad del av diskursen men jag 

anser att den del av media jag valt är tillräckligt omfattande och kan generera ett representativt 

resultat. Hellspong argumenterar vidare för att ”en text beror av sin författare men också av sina 

läsare”, vilket jag menar syftar till att förklara att det man presenterar för sina läsare, är ämnat för 

sina läsare och ska passa den målgrupp man söker sig till.  Därför kan alltså innehållet spegla även 43

läsarens attityd. Media har makten att antingen spegla eller forma verkligheten utifrån hur de väljer 

att presentera ett ämne i sina publikationer. Därför anser jag att en diskursanalys är ett trovärdigt 

sätt att undersöka hur diskursen ser ut under den period jag valt att studera. Media fungerar som en 

kanal för att sända ut de pågående diskurserna i samhället men det är samtidigt en kanal som kan 

erbjuda omförhandling av makt, bidra till förändring etc. Genom att studera artiklar om 

framgångsrika kvinnor kan jag undersöka huruvida journalisterna väljer att bekräfta könsroller och 

en föråldrad syn på yrkeskvinnor eller om de väljer att försöka förändra sättet de framställs på.  44

Likt den tidigare forskningen argumenterar för så kan mediadiskursen fungera som ett medel att 

studera för att få en representabel bild av vad samhället har för inställning. Alltså, genom att studera 

mediadiskurser ges inte bara insikt i hur media konstruerar kvinnor utan även en bild av hur 

samhällets idealistiska syn på kvinnan är då media ofta vill möta denna.  45

Val av metod: diskursanalys 

Det finns ett flertal metoder för att undersöka och analysera en diskurs; i boken Diskursanalys i 

praktiken argumenterar författarna för att metoden måste matcha syftet med studien och de 

beskriver en diskursanalys som en lämplig metod om man vill ”veta hur vår kunskap om det som 

’är’ görs eller konstrueras socialt och språkligt”.  Då detta är vad jag syftar att göra i min uppsats 46

 Hellspong (2001), s. 2142

 Hellspong (2001), s. 2143

 De los Reyes (2000), s. 30-3244

 Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen (2012), s. 42445

 Börjesson & Palmblad (2007), s. 5046
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så är en diskursanalys ett bra tillvägagångssätt som ger studien validitet. Att tidigare forskning som 

jag utgått från i min studie använt sig av en diskursanalys visar ytterligare på att metoden är lämplig 

för syftet med studien.  

”Texter förekommer i nästan alla sammanhang i ett modernt samhälle. […] Det finns flera 

skäl att studera texter inom samhällsvetenskapen. Texter påverkar samhällen. De bidrar till 

att forma människors föreställningar om hur samhället är och borde vara beskaffat.”  47

Den typ av diskursanalys jag utför beskrivs som ett sätt ”att analysera kategorisering för att 

kartlägga subjektspositioner” i boken Handbok i kvalitativa metoder.  Subjektsposition beskriver 48

”det utrymme som människor kategoriserade på olika sätt ges för sitt agerande”. Dessa positioner 

och det sätt en grupp beskrivs på skapar förväntningar på och föreställningar om människor. I mitt 

fall så är det sättet framgångsrika kvinnor beskrivs språkligt i porträtteringarna i Damernas Värld, 

alltså analyserar jag subjektspositionen för framgångsrika kvinnor i media i Sverige under perioden 

1960-1990. De bilder som kombineras med texten är också en bidragande faktor i de föreställningar 

och förväntningar som skapas. Vidare argumenterar författaren för att en subjektsposition kan bli 

mer komplett om den även inkluderar hur politiken gentemot gruppen ser ut under perioden som 

studeras, därför har jag valt just denna tidsperiod; då den omfattar många förändringar och skapar 

nya möjligheter för yrkeskvinnan i Sverige.  49

Val av material: Damernas Värld 

Börjesson & Palmblad skriver att man som författare ska ha följande i åtanke då man utför en 

diskursanalys: ”På vilken nivå ligger diskursen - och vems är den? I vilket sammanhang infogas 

diskursen - och vems är det? Vidare skriver de att en diskursanalys öppnar upp för att kombinera 

material för att kunna få en så välnyanserad bild av en situation som möjligt.  Jag vill därför noga 50

redogöra för vad för material som jag använt mig av. Vägen till att hitta mitt material har inte varit 

spikrak. Jag inledde min studie med att studera Dagens Nyheter, för att sedan övergå till Veckorevyn 

på grund av bristande material från tidsperioden som jag valt att studera. Då formatet på Veckorevyn 

förändrades drastiskt under tidsperioden började jag leta efter en tidning med mer kontinuitet och 

 Ahrne & Svenssons (2015), s. 15747

 Ahrne & Svenssons (2015), s. 16548

 Ahrne & Svenssons (2015), s. 165-16649

 Börjesson & Palmblad (2007), s. 18-1950
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landade slutligen med Damernas Värld. Tidningen Damernas Värld, ett livsstilsmagasin som under 

perioden jag studerat omnämnts som ”Sveriges största damtidning” används som primärkälla i min 

studie.  Damernas Värld grundades år 1944, då det frånskiljdes som bilaga till Veckorevyn och blev 51

en egen tidning. Tidningen blev känd som en ”tidning med flärd” och de satsade på färgbilder och 

hög papperskvalitet. Tidningen har haft en bred och rikstäckande kvinnlig läsekrets i åldrarna 20-45 

år som målgrupp, upplagan ökade under 60-talet och anses än idag vara ett av Sveriges största 

mode- och skönhetsmagasin. Varför tidningen kan anses vara representabel är för att den har en 

målgrupp som kan påverkas av den bild av framgångsrika kvinnor som tidningen förmedlar.   52

Innehållet i tidningen har varierat under den studerade perioden, chefredaktörerna har bytts ut och 

rollen har antagits av både kvinnor och män, något som jag dock inte väljer att ta hänsyn till i min 

studie. Från 70-talet och framåt har huvudinnehållet bestått av huvudavsnitt som ”Mode”, 

”Reportage (& artiklar)”, ”Mat”, ”Skönhet”, ”Inredning”, ”Varje Vecka”. Under vardera 

huvudavsnitt har innehållet varierat men följt ett genomgående tema och varit presenterat på 

liknande sätt. De tidningar som getts ut innan 70-talet som har inkluderats i studien har haft ett 

annorlunda sätt att skriva sina reportage och innehållet i tidningen har främst bestått av avdelningar 

med fokus på ”mamma och barn”, artiklar om mode, recept, familjereportage, novellserier. Under 

denna period har porträtteringen av framgångsrika kvinnor inte förekommit lika frekvent i de 

publicerade nummerna.  53

Studiens tillvägagångssätt

Jag har valt fokusera på två områden som kan kopplas tydligt till Hirdmans begrepp och teori kring 

genuskontrakten och de tre nivåerna när jag har tolkat mitt material. De två områdena är följande. 

(1) Utseende och kulturella föreställningar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. 

(2) Yrkeslivets och arbetsdelningens nivå; kombinationen familj och yrkesliv.  54

 ”Omslagssidan”, Damernas Värld, 28 (1965), s. 151

 Bonnier Magazines & Brands (2018); Damernas Värld (2018) & Ocast (2018)52

 Samtliga Damernas Värld som finns omnämnda i Källförteckning ligger som grund för dessa påståenden53

 Hirdman (2004), s. 53-5554
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För att kunna utföra min studie har jag använt mig av artiklar från Damernas Värld. Jag har studerat 

perioden 1960-1990 då det är en period då Sverige genomgår en förändring i definitionen av vad 

som anses vara kvinnligt och manligt, detta enligt Hirdmans teori som är grunden till denna uppsats.  

Jag inledde studien genom att först gå igenom innehållsförteckning samt innehållet i ca tio nummer 

per årtal av Damernas Värld för att förstå tidningens struktur och upplägg. Jag valde att arbeta med 

fem-årsintervall av perioden för att kunna representera hela tidsperioden väl i studien. De år jag 

studerat är 1961, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990.  

Därefter identifierade jag att porträtten av framgångsrika och kända profiler som presenteras under 

avdelningen ”Reportage (& artiklar)” var mest relevanta som material för min studie och de 

återkom i nästan varje nummer från 70-talet och framåt. Vanligt förekommande var porträtt av 

främst kvinnor av varierande yrken vilket passade min studie väl. Innan 70-talet var strukturen 

något annorlunda men jag kunde hitta motsvarande artiklar, dock inte lika frekvent återkommande i 

varje nummer. Trots att jag kunde se spår av genuskontraktet i såväl det resterande innehållet av 

tidningen samt i reklam som fanns med i tidningen valde jag att endast fokusera på just dessa 

porträtterande artiklar. Sammanlagt studerade jag i detalj ca 80 stycken porträtt och därefter valde 

jag ut 24 stycken, fördelade jämt mellan respektive årtal. Dessa uppfyllde ett antal krav som jag 

hade för att kunna utföra studien. Artikeln skulle bara handla om en kvinna, karriären skulle vara i 

fokus och porträttet skulle vara författat av en journalist på tidningen och inte av någon närstående 

till den som blivit porträtterat, vilket återfinns i ett antal nummer. Efter att ha studerat de artiklar 

som uppfyllt kraven kunde jag identifiera vissa teman som jag tydligt kunde koppla till de 

ovannämnda områdena och för varje tema beräknade jag dess förekomst i dessa totalt 24 artiklar 

och skapade ett ”argument” för att kunna presentera mitt resultat. Det urval av representativa 

artiklar, de 24 st artiklar som jag nämnt ovan,  är följande nummer och år av tidningen.  

• Damernas Värld (1990): Nr. 21, 22, 25, 27 

• Damernas Värld (1985): Nr. 31, 32, 35 

• Damernas Värld (1980): Nr. 22, 26, 29 

• Damernas Värld (1975): Nr. 34, 37, 38 

• Damernas Värld (1970): Nr. 40, 41, 43,  

• Damernas Värld (1965): Nr. 30, 31, 37, 38, 39 

• Damernas Värld (1961): Nr. 2, 5, 12  
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Som jag nämnde så har jag för att visa på reliabilitet presenterat mina resultat i form av argument 

kopplade till mina två fokusområden, nämnda ovan. Argumenten, som är kopplade till olika teman, 

hävdar att något förekommer i en viss del av alla artiklar som jag studerat. Ett exempel skulle kunna 

vara att ”100% av artiklarna handlar om en kvinna”. Dessa argument kompletteras med citat från de 

artiklar där temat förekommer. I min uppsats presenterar jag även ett antal bilder från artiklar som 

är inkluderade i studien. Bilderna fungerar endast som ett komplement för att exemplifiera min 

textanalys och jag har inte ägnat mig åt ren bildanalys. 

Kritiskt förhållande till metod och material

”Bias-problemet” som uppstår då man utför en diskursanalys är att det är jag som författare av 

studien som väljer vilket material som ska inkluderas. ”Bias-problemet” definieras som en 

”snedvridning av forskningsresultat” orsakat av systematiska fel i urval, insamling och presentation 

av material som sedan analysen baseras på. Därför blir det viktigt för mig att tydliggöra för vem 

kontexten är, kunna motivera detta samt belysa hur valet av material kan komma att påverka 

analysens utfall.  55

Värt att nämna som en svaghet med det använda materialet är att då tidningen har som huvudfokus 

att ägna sig åt mode och skönhet så kan journalisten valt att hålla dessa ämnen i fokus som underton 

i reportagen som ska handla om framgångsrika och inspirerande kvinnor.  Förekommande i samtliga 

reportage är att journalisten gärna målar upp omgivningen, fokuserar på kläder, inredningen av 

lokalen där intervjun äger rum etc. Jag förhåller mig till detta faktum genom att inte endast fokusera 

på framställningen av kvinnornas utseende som en bekräftelse av genuskontraktet utan försöka hitta 

fler kompletterande argument för att styrka min hypotes och kunna besvara mina frågeställningar.  

 Börjesson & Palmblad (2007), s. 1955
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Teori: Hirdmans genuskontrakt 
Genuskontraktet är ett begrepp skapat av Yvonne Hirdman som förklarar att det finns en ”idealtyp” 

av kvinnor och män samt hur de olika könen förhåller sig till varandra. Med ”idealtyp” menas rollen 

som kvinnor och män förväntades förhålla sig till och den accepterades av samhället som ett ideal. 

Vidare beskriver genuskontraktet hur respektive kön förväntas bete sig på i olika nivåer. Kontraktet 

kan identifieras som både en idé på kulturell nivå och på en historisk nivå i form av institutionella 

strukturer och lagar.  Genuskontraktet och mer specifikt den tidigare versionen, nämligen 56

husmoderskontraktet, om det tolkas på ett strikt sätt, beskriver ett förhållande mellan man och 

kvinna där arbetsdelningen är total; kvinnan har hemmet, med barn inkluderade, som sitt 

verksamhetsområde, medan mannen håller sig till lönearbete. Dessa roller bekräftas ständigt av 

normer i samhället, och Hirdman hävdar att ”dessa genuskontrakt »ärvs» från den ena generationen 

till den andra”.  Hirdman argumenterar för att genuskontraktet är bestående, men att innehållet i 57

kontraktet kan komma att förändras vilket det gör under 1900-talet. Den förändring genuskontraktet 

genomgår beskrivs mer konkret med hjälp av en periodisering av tidsperioden som Hirdman gjort 

enligt följande vis. Hirdman skiljer mellan tre olika genuskontrakt under 1900-talet; 

husmoderskontraktet som tar plats mellan 1930-1965 och som sedan ersätts av jämlikhetskontraktet 

under perioden 1965-1975/80. Därefter ersätts kontraktet av jämställdhetskontraktet från 1975/1980 

och framåt.  Under den period som jag studerar, 1960-1990, så förändras alltså genuskontraktet 58

från ett husmoderskontrakt till ett jämställdhetskontrakt. Det viktigaste innehållet i 

husmoderskontraktet är att mannen är familjeförsörjare och kvinnan hemarbetande, dock omfattar 

kontraktet både gifta och ogifta kvinnor. Jämlikhetskontraktet står för en ”tvåförsörjarnorm” men 

övergår till jämställdhetskontraktet och kännetecknas av att ordet jämlik ersätts med jämställd, detta 

i takt med att nya jämställdhetslagar träder i kraft i Sverige.  De los Reyes har utgått ifrån en 59

liknande periodisering i sin artikel om förändringarna på den svenska arbetsmarknaden för att 

förklara hur samhället och förhållningssättet mellan genus förändras. 

Det som genuskontraktet bygger på beskriver Hirdman genom att två grundläggande logiker; 

dikotomin och hierarkin. Dessa två ”lagar” omfattar isärhållningen av könen och etablerandet av det 

manliga som ”norm”. De framställs i artikeln på ett tydligt sätt enligt nedanstående. 

 Hagemann & Åman (2000), s. 656

 Hirdman (2004), s. 5457

 Hagemann & Åman (2000), s. 558

 Hagemann & Åman (2000), s. 1459
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1) ”Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 

blandas.” 

2) ”Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, 

därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.”  60

Logikerna kompletteras med att Hirdman förtydligar och skriver ”där männen är det positiva och 

kvinnorna det negativa” samt att ”mannen stark - kvinnan svag”.  Hirdman presenterar ytterligare 61

begrepp i sin artikel, nämligen genuskontraktets tre nivåer: 

1)  ”På den kulturella överlagringens nivå — de föreställningar som finns om hur relationen 

mellan »man» och »kvinna» bör vara - idealtypsrelationen.” 

2) ”Denna abstrakta kategori förhindrar naturligtvis inte att det »finns» mycket konkreta 

genuskontrakt om könens interaktion på den sociala integrationsnivån, institutionernas, 

arbetsdelningens nivå. ” 

3) ”Inte heller att de »existerar» på den tredje nivån, socialiseringens eller individnivån, där de 

ibland är så konkreta att de liknar riktiga äktenskapskontrakt.”  62

Genuskontrakten och dessa tre nivåer fungerar därmed som mycket konkreta föreställningar om hur 

män och kvinnor ska bete sig, individuellt och i relation till varandra. Detta förväntade beteende 

återfinns  i  vardagliga  och  samhälleliga  situationer  som  i  arbetet,  i  kärleken,  i  språket  samt  i 

gestalten och utseendet. För att utveckla detta så finns det krav på hur man ska prata, föra sig, vem 

som skall förföra vem, arbeta med vilket yrke etc. vilket förmedlas genom genuskontrakten och 

dess nivåer.  Hirdman beskriver genuskontraktet som något som genomsyrar vårat samhälle med 63

föreställningar som ständigt bekräftas. 

För att tydliggöra teorin som skall användas för uppsatsen så förändrades genuskontraktet från 

husmoderskontraktet, som beskriver kvinnan som verksam i hemmet med ansvar för familj och 

mannen som verksam i yrkeslivet, till jämställdhetskontraktet, där kvinnan förväntas arbeta även 

 Hirdman (2004), s. 5160

 Hirdman (2004), s. 52 & s. 6061

 Hirdman (2004), s. 5462

 Hagemann & Åman (2000), s. 8-963
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utanför hemmet som löntagare. Hand i hand med detta förändrades även de tre ovannämnda 

nivåerna och förväntningarna på de olika könens beteende. Trots att ett nytt verksamhetsområde för 

kvinnor skapades i form av en ny arbetsplats utanför hemmet, så verkar det inte som att kvinnans 

ansvar på hemmaplan minskade i takt med att hon äntrade arbetsmarknaden. 
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Resultat och diskussion 
Under 1900-talet sker en förändring i Sverige mot ett mer jämställt samhälle. Under första delen av 

seklet träder behörighetslagen i kraft vilket ger kvinnor tillgång till yrken som tidigare endast varit 

avsedda för män med undantag för militär, polis och prästyrket. Kvinnor får även samma rätt till 

statlig utbildning och ytterligare ökad tillgänglighet till nya yrken. Under den andra delen av seklet 

sker förändringar relaterade till familjeansvaret som är mer direkt kopplade till att försöka minska 

könssegregationen. År 1971 införs särbeskattningen av gifta makar vilket resulterar i att det inte 

längre är olönsamt för gifta kvinnor att arbeta då de inte längre beskattas gemensamt. Gifta kvinnor 

får därmed en en friare ställning i förhållande till sina män.  År 1974 införs föräldraförsäkringen 64

vilket leder till att föräldraledigheten kan fördelas lika mellan män och kvinnor, istället för att 

endast kunna nyttjas av kvinnan. Tjugo år senare, år 1995, införs en reserverad månad hemma för 

båda föräldrarna som inte kan överlåtas till den andra föräldern och för att få ta del av den andra 

förälderns resterande dagar krävs ett godkännande. Med införandet av dessa lagar ökar 

möjligheterna för män att stanna hemma med barn utan att familjen som ekonomisk enhet blir lika 

drabbade. Jämställdhetslagen som träder i kraft 1979 (1980) ger män och kvinnor formellt samma 

villkor i svenskt samhällsliv. Lagen syftade till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Lagen är könsneutral, 

vilket innebär att den ska motverka diskriminering av såväl kvinnor som män. Den siktar dock 

främst till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Jämlikhetslagen kompletterar föregående 

nämnd lag och syftar till att ytterligare minska diskriminering på arbetsplats och på så sätt förbättra 

rättigheter för båda könen. I början av 2000-talet, 2006 beslutar Riksdagen att det övergripande 

målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv.  65

Precis som De los Reyes beskriver i sin artikel och som Hirdman argumenterar för så resulterar de 

samhälleliga förändringarna även i ett förändrat genuskontrakt. Från husmoderskontraktet där 

kvinnan är bunden till hemmet, medan mannen ägnar sig åt lönearbete, till ett jämställdhetskontrakt 

som innebär att både män och kvinnor är verksamma inom yrkeslivet. Trots institutionella 

förändringar som möjliggör för mannen att ta större ansvar på hemmaplan verkar inte verkligheten 

följa detta. Mycket tyder på att det ökade ansvaret på kvinnan att försörja familjen inte går hand i 

 Rydström & Tjeder (2009), s.196-19764

 Jämställ.nu (2018)65
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hand med ett minskat ansvar för familjeenheten. Det äldre genuskontraktet, mer specifikt 

husmoderskontraktet, tycks leva kvar och prägla samhällets attityd gentemot de olika könsrollerna. I 

det material jag studerat undersöker jag om det går att utläsa genuskontraktet samt den förändring 

som sker under perioden genom att specifikt undersöka vad journalisterna fokuserar på för områden 

i porträtteringen av framgångsrika kvinnor. Från de ca 80 tidningar jag studerat mellan åren 

1960-1990 har jag valt ut ca 20 artiklar som uppfyller de krav jag specificerat för att kunna utföra 

studien på ett bra sätt. Ett antal gemensamma teman som återkommer i reportagen har identifierats, 

vilka kan kopplas till Hirdmans teori och begrepp. 

Nedan kommer jag att presentera argument kopplade till de två fokusområden jag identifierat och 

nämnt i min metod. Detta presenterar jag tillsammans med citat från några av artiklarna och jag 

kommer att ge exempel på hur jag tolkat materialet. Med hjälp av Hirdmans teori kommer jag att 

analysera detta samt diskutera vad de olika typerna av porträttering kan bero på, vad det har för 

effekt och varför det är intressant att belysa. 

Kulturella föreställningar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt

Något som genomsyrar porträtteringarna är att kvinnorna ständigt beskrivs som några som frångår 

från normen i sin framgång, de går emot vad som är vanligt vilket journalisterna trycker på i sina 

formuleringar. De beskrivs som ”en av få”, ”ett undantag” eller som ”den första kvinnan inom ett 

visst område”.  Vidare beskriver kvinnorna själva att denna ”onormala situation”, att vara kvinnlig 66

minoritet inom ett yrke, bidrar till ökad press och mer förväntningar inom yrkeslivet som ett resultat 

av vad som anses vara normalt och inte. Detta kan tydligt kopplas till Hirdmans begrepp 

genuskontraktet och den andra logiken, nämligen hierarkin; att det är mannen som är normen.   Det 67

faktum att framgångsrik yrkeskvinna inte anses vara normen för kvinnor ger uppfattningen om att 

detta är något manligt. Rickne argumenterar i sin artikel, nämnd i tidigare forskning, för att 

människor söker sig till yrken där de anses vara ”det normala”.  Om kvinnorna i artiklarna beskrivs 68

som avvikande från normen på grund av sin framgång kan detta bidra till att sända ut ett budskap 

som skapar större distans för många att söka sig till den yrkesrollen. Med det budskapet bekräftas 

 ”En svenska - President Fords högra hand”, Damernas Värld, 38 (1975), s. 67; ”Kvinnan som styr en beslöjad värld”, Damernas 66

Värld, 21 (1990), s. 51; ”Lillemor Arvidsson som fällde regeringen - hur tuff är du egentligen?”, Damernas Värld, 22 (1990), s. 38; ”Ingrid 
Bentzer, vårt första kvinnliga tennisproffs […]”, Damernas Värld, 27 (1990), s. 24; ”Anna Lindahl, en av världens få kvinnliga 
konsertmästare”, Damernas Värld, 31 (1985), s. 16 mfl. 

 ”Anna Lindahl, en av världens få kvinnliga konsertmästare”, Damernas Värld, 31 (1985), s. 16-17 & ”En svenska - President Fords 67

högra hand”, Damernas Värld, 38 (1975), s. 67

 Rickne (2017), s. 17168
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husmoderskontraktet och precis som Hirdman menar på överlever därför genuskontraktet över 

generationer, då det ständigt bekräftas och reproduceras. Nedanstående argument presenterar det 

resultat som har framgått med hjälp av min studie i kombination med citat som ger belägg för mina 

påståenden. Samtliga argument kan kopplas samman med Hirdmans genuskontrakt och är därför 

relevanta för studien.  

I 60 % av artiklarna väljer journalisten att inleda artikeln med att i detalj presentera 

kvinnans utseende samt belysa det som anses vara kvinnliga drag.  

Majoriteten av de exempel som jag kommer att presentera har använts som just inledande stycken 

till de artiklar som jag har studerat. De består av en en ingående detaljbeskrivning av kvinnans 

utseende. Trots att samtliga artiklar även innehåller bilder på kvinnan kompletteras detta med en 

målande bild av kvinnans utseende, klädsel, styling och i vissa fall andra kroppsliga attribut som 

röstläge, gångstil, hållning eller liknande. Journalistens mål är troligtvis att skapa en levande bild av 

personen som porträtteras men då fokuset i artikeln inte är just på utseende eller skönhetstips kan 

detta kännas som en oväsentlig detalj som får för mycket fokus och på så sätt låter kvinnans 

bedrifter hamna i bakgrunden och i stället låta utseendet presenteras som det relevanta i läsningen. 

Jag har valt att exkludera exempel då endast ett ord som representerar det ovannämnda inkluderas. I 

ett porträtt av Lena Larsson, författare och debattör, inleds artikeln med nedanstående citat.  

”Lena är i köket. Ganska liten och rund, rödblont hår med grå strån […] tröja och byxa i 

djupgrön bomullsjersey. Enkla linjer, lättvättat, skönt att bära.”  69

Vilket framgår av ovanstående citat så beskrivs Lenas utseende i detalj och beskrivningen 

inkluderar kroppsliga attribut tillika val av klädsel. Att meningen avslutas med att plagget är 

lättvättat bidrar till att man gör en lätt koppling till hemmasysslan ”att tvätta” och att Lena valt 

plagget för att förenkla den sysslan. En syssla som enligt husmoderskontraktet faller under kvinnans 

ansvar och jag vill därför argumentera för att ordvalet gör att man relaterar artikelns innehåll till 

husmoderskontraktet och de krav som kvinnorna fått leva upp till. I en bild som återfinns i artikeln 

visas plagg upp som Lena anser vara praktiska och enkla att sköta. Bildtexten stödjer mitt 

resonemang om att det kan kopplas till husmoderskontraktet, dock ger det möjligtvis uppfattningen 

 ”Lena Larsson - Visst har det hänt en del på 30 år?”, Damernas Värld, 40 (1970), s. 1969
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om att det skett en viss frigörelse från husmoderskontraktet då Lena argumenterar för att ”vem som 

helst ska kunna ha dom och sköta dem”, vilket förmedlar budkapet om att sysslan inte endast är 

begränsad till kvinnan utan skall kunna utföras av båda könen. Se nedanstående bild.  70

!   

Bild 1 - Bild inkluderad i porträttet om Lena Larsson i Damernas Värld (1970)   71

Ytterligare ett exempel på där de kvinnliga attributen och utseendet står i fokus är i porträtteringen 

av Ulla Trenter, en framgångsrik författare som vid artikelns publicering står inför att lansera sin 

senaste deckarroman.  

”Det första man lägger märke till hos Ulla Trenter är de stora gråblå ögonen. I hennes lilla 

smala ansikte tar de nästan hela utrymmet. Blicken är vänlig, mjuk och iakttagande och rätt 

som det är spricker ett stort, generöst leende fram. Hon är klädd i en stor olle, mörkblå 

manchesterjeans nedstoppade i stövelskaften och hennes kortklippta bruna hår rufsas om av 

höstens vindar.”  72

Ord som återfinns i ovanstående citat, som exempelvis ”lilla”, ”vänlig”, ”mjuk” bidrar alla till vad 

som kan anses vara en kvinnlig framtoning. Likt Corcoran & Courant argumenterat för anses vissa 

drag vara mer kvinnliga och dessa drag beskrivs i detalj i majoriteten av artiklarna. Genom att 

 ”Lena Larsson - Visst har det hänt en del på 30 år?”, Damernas Värld, 40 (1970), s. 2070

 ”Lena Larsson - Visst har det hänt en del på 30 år?”, Damernas Värld, 40 (1970), s. 2071

 ”Deckaridéerna kommer när jag står och diskar”, Damernas Värld, 41 (1970), s. 2172
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koppla detta till Hirdmans teori om genuskontraktet och hierarkin, där kvinnan är lägre än mannen, 

bidrar dessa kvinnligt betingade ord till en förminskade syn. Likt det tidigare citatet, beskrivs även 

här utseende, beteende och klädsel i detalj. Inte förrän efter ett antal stycken in i artikeln framgår 

det att Trenter lanserar en ny bok och att det är därför hon är aktuell i tidningen. Att hennes yrke 

inte nämns, trots att det är anledningen till varför hon porträtteras är underligt, det finns fler 

exempel som senare kommer att presenteras från samma artikel då journalisten ständigt återkommer 

till hennes familjesituation och hemmet.  

En kvinna som porträtteras på ett något annorlunda sätt än de ovannämnda är Britt-Marie Skiöld. 

Hon benämns inte med namn utan som ”direktören” vilket gör att artikeln skiljer sig från de 

resterande. 

”Direktören tar emot iförd sommarblå bussarong och ett par bruna, bara ben. […] Britt-

Maries framtoning är över huvud taget mjuk, lågmäld, vänlig - kvinnlig.”  73

Det som tyder på en viss likhet med de resterande exemplen är dock att de återgår till att beskriva 

hennes attribut ”mjuk, lågmäld, vänlig” och de sammanfattas som kvinnliga. Genom en sådan 

beskrivning tillskriver man samt bekräftar vissa attribut som kvinnliga. Detta likt det som Hirdman 

argumenterar för i genuskontraktets tre nivåer, skapas därför även förväntningar av hur en kvinna 

ska bete sig vilket fortsätter leva vidare i samhället. Jag avslutar detta avsnitt med att presentera ett 

citat som återfinns i en artikel om USA:s presidents närmsta sekreterare, Margarita E White.

”Margarita E White är lång och slank och snygg och har veckofärsk Bahama-solbränna, 

sval sommarensemble och 15-denniersstrumpor utan hälförstärkning.”  74

Den detaljbeskrivning som återfinns i citatet anser jag är detaljerad på en väldigt hög nivå. 

Vetskapen om att ett plagg som personen bär är lättvättat, som nämnt tidigare, eller att 

presidentsekreteraren bär strumpbyxor av en viss kvalitet som saknar hälförstärkning bidrar inte 

tydligt med någon relevant information för läsarens då syftet till varför hon lyfts fram i tidningen är 

för att hon är framgångsrik inom sin bransch. Möjligtvis skulle det faktum att kvinnan bär tunna 

nylonstrumpor utan hälförstärkning kunna visa på framgång då dessa strumpor under tiden var 

 ”3 framgångskvinnor - i den svåraste rollen av alla”, Damernas Värld, 37 (1975), s. 9073

 ”En svenska - President Fords högra hand”, Damernas Värld, 38 (1975), s. 28-2974
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mycket dyra och svåra att laga. Att ha möjlighet att bära strumpor utan hälförstärkning som är ännu 

mer ömtåliga menar jag alltså kan visa på ekonomisk frihet och framgång.  Då fokus får ligga på 75

yttre attribut, känns det som att diskursen förminskar de yrkesmässiga prestationer personen i fråga 

har utfört och istället förmedlar de stereotypiska kvinnliga drag som Hirdman beskriver i sitt 

genuskontrakt. Att journalisten väljer att fokusera på dessa drag och på sådant sätt förstärker bilden 

av vad som anses viktigt då man är kvinna bidrar till att tidningen bekräftar genuskontraktet och 

konstruktionen av vad som anses kvinnligt, vilket enligt Hirdman gör att det lever vidare.  

I 60 % av artiklarna presenteras kvinnans prestationer inom yrkeslivet i samma mening 

som vad hon presterat i hemmet och inom familjen. 

Precis som jag skriver ovan så nämns oftast prestationer inom yrkeslivet i samma mening som 

något som presterats privat och inom vad Hirdman argumenterar för är kvinnans 

verksamhetsområde; nämligen hemmet. Då kvinnans prestationer inom yrkeslivet och som 

löntagare, vilket enligt husmoderskontraktet anses manligt, presenteras i samma mening som 

hennes mer privata och familjära prestationer sätts dessa i paritet till varandra. Att som kvinna 

kombinera ett yrkesliv med det yttersta ansvaret för familjen är något som växer fram under den 

period jag valt att studera; i takt med detta förändras genuskontraktet från ett husmoderskontrakt till 

ett jämställdhetskontrakt.  

Det faktum att det i samtliga artiklar finns en viss fokus på kvinnan och hennes karriär gör att man 

kan utläsa en förändring gentemot jämställdhetskontraktet i de porträtteringar jag studerat. Men, det 

framgår även tydligt att husmoderskontraktet lever vidare och de förväntningar på kvinnan som  

främsta ansvarstagare i hemmet lever kvar. I artiklarna får endast inte hennes yrkesroll presenteras 

utan detta görs i kombination med hennes familjesituation. Detta framgår tydligt då exempelvis 

Benazir Bhutto, premiärminister i Pakistan presenteras som ”vacker, intelligent, småbarnsmor och 

premiärminister”.  I meningen sätts ”småbarnsmor” före ”premiärminister”, vilket kan tolkas som 76

att det är hennes främsta uppgift, likaså beskrivs hon som vacker först och därefter intelligent och 

det kan tolkas på samma sätt. Varför man som journalist inte låter de mera ”manliga” prestationerna 

få stå för sig själva utan väljer att ständigt återkoppla och påminna om ”det kvinnliga” är oklart. 

Antingen görs detta för att framföra att hon lyckats prestera inom båda områdena och att detta är 

 Harrisson (2013)75

 ”Kvinnan som styr en beslöjad värld”, Damernas Värld, 21 (1990), s. 5176
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något häpnadsväckande, något som kan anses gå emot normen, eller så görs det för att väga upp det 

”manliga” genom att nämna de kvinnliga verksamhetsområdet och på sådant sätt tillskriva personen 

kvinnlighet. Den artikel där det ovanstående citatet är plockat från har rubriken ”Kvinnan som styr 

en beslöjad värld”. Ordet ”styr” kan tolkas som stark, och att man valt att ha fokus på att det är 

kvinnan som styr i rubriken förmedlar kvinnlig styrka vilket går emot genuskontraktets hierarkiska 

logik. Trots att det i artikeln återkopplas till familjen så framgår det även att kvinnan är stark i sin 

egen karriär. Artikeln är publicerad 1990 och kan avspegla jämställdhetskontraktet mer än 

husmoderskontraktet. Ett annat liknande exempel är i artikeln om det svenska tennisproffset Ingrid 

Bentzer där hon beskrivs som ”vårt första kvinnliga tennisproffs bygger upp en ny karriär 

utomlands och i svensk TV, ensam med två barn.”  Fokus i denna mening är på karriär, men den 77

avslutas med att nämna hennes ”arbete hemma” som ensamstående med två barn. I detta fall tycker 

jag det får en positiv framtoning. Det visar på att man som kvinna kan kombinera uppbyggnad av 

sin karriär med familj trots att man även är ensam. Jämställdhetskontraktet kan på så sätt kopplas 

även till detta, att kvinnan inte endast behöver hålla sig till hemmet utan har möjlighet till en egen 

karriär. Detta citat, likt det tidigare, är från 1990 vilket även tidsmässigt kan kopplas till 

jämställdhetskontraktet enligt Hirdmans periodisering. Det faktum att hon klarar det ensam är något 

som tidigare kunnat setts som omöjligt men som under en tid av samhällelig förändring möjliggörs 

då samhället erbjuder stöd i form av dagis och föräldrapenning.  

Vidare finns ytterligare tydliga exempel på att kvinnans verksamhetsområde är både inom det 

offentliga och det privata, vilket visar på ett förändrat genuskontrakt, det framgår tydligt i dessa 

citat:  

”I höst kommer hennes tredje egna bok och hennes fjärde barn.”  78

samt 

 ”Idag fungerar både hennes familj och fabriken hon startade själv!”  79

 ”Ingrid Bentzer, vårt första kvinnliga tennisproffs […]”, Damernas Värld, 27 (1990), s. 24-2577

 ”Deckaridéerna kommer när jag står och diskar”, Damernas Värld, 41 (1970), s. 2178
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Det faktum att i 60% av artiklarna så presenteras kvinnornas prestationer inom både hemmet och 

yrkeslivet i samma mening kan visa på att det förändrade genuskontraktet som under perioden 

närmar sig ett jämställdhetskontrakt. Precis som De los Reyes nämner i sin artikel så är det under 

1960-talet som kvinnliga arbetare och löntagare ökar avsevärt. Husmodersrollen ifrågasätts, 

kvinnolöner avskaffas och frågor rörande underlättande för kvinnor att kunna arbeta prioriteras. 

Politiska åtgärder görs för att underlätta kvinnors arbetsmöjlighet i form av barnomsorg och 

möjlighet till deltidsarbete. Under den här perioden växer normen för kvinnor att arbeta deltid för 

att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv fram.  80

Trots dessa förändringar så verkar det samtidigt som att husmoderskontraktet och kvinnans roll som 

främsta ansvar för familj och barn kvarstår. Familjen och det privata får stor fokus i samtliga 

artiklar och följande framgår i min studie: 

I 80 % av artiklarna återkopplar alltid journalisten till kvinnans privatliv med fokus på 

familjesituation och  barn. 

I majoriteten av artiklarna så beskrivs kvinnans bakgrund, oftast dock inte i form av utbildning, 

tidigare arbetsplatser eller liknande utan hennes privata bakgrund och nuvarande familjesituation. 

Förutom att hennes föräldrar och deras yrken beskrivs, beskrivs ofta barnen i detalj trots att detta 

inte är av betydelse för resterande artikelinnehåll. Detta framgår tydligt i artiklarna från de tidigare 

åren. Ett tydligt exempel är nedanstående.  

”Lena Larsson bor i ett gammalt radhus i norra Lidingö […] trädgården är tillräckligt 

rymlig för att ha gett lekrum åt de fyra Larsonska barnen, när de var små. Numera leker 

grannbarnen där. Fabian och Sara. Deras mamma, Kristina, 30 år, är nämligen Lena 

Larssons äldsta dotter, Lenas yngsta dotter Lisen, 18 år, är enda hemmabarnet. Johannes, 

23, var nyligen i USA och jobbade med Bo Widerberg. Anna-Clara, 26, är socialarbetare i 

Stockholm.”  81

Det är mycket fokus på kvinnans civilstatus, om den har förändrats samt hur familjen fungerar. 

Resultatet blir att fokus hamnar på hennes familj, och det kvinnliga verksamhetsområdet, istället för 

 De los Reyes (2000), s. 37-3880
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på henne och vad hon åstadkommit i sitt yrkesliv. Precis som Ahl hävdar i sin studie så är det mer 

vanligt att kvinnors prestationer och företag beskrivs på ett sätt som gör att det hamnar i bakgrunden 

och gör det mindre intressant att läsa om. Ahl valde att kategorisera sina artiklar utifrån privatliv 

inklusive familj och sedan det offentliga inklusive yrke och noterade att majoriteten av artikelns 

fokus cirkulerade kring det privata, detta framgår tydligt även i min studie. Något som är värt att 

lyfta fram är att detta framgår allra tydligast i artiklarna plockade från början av perioden, ca 

1960-1970. De citat som används för att styrka argumentet är samtliga från den tidsperioden. 

Genom att ständigt återkomma till familjen och barnen, trots att artikeln skall handla om kvinnans 

framgång inom yrkeslivet, sänder man ut signaler av vad som är ”viktigast” när det handlar om 

kvinnan, vilket bekräftar den tidigare versionen av genuskontraktet nämligen husmoderskontraktet. 

Att familjen är i fokus framgår på olika sätt i de olika artiklarna.  Ett exempel är i en artikel om 

artisten Lill-Babs där artikeln inleds med en konversation mellan henne och hennes dotter. Först blir 

hon i läsarens ögon ”en mamma” och därefter presenteras hon vid namn och yrke.  

”Du är världens gulligaste mamma, säger Monica. När jag blir stor ska jag sy dig en 

klänning bara av silver! Och du, unge, är det bästa som hänt mej här i världen, säger 

Monicas mamma, en flickunge själv. Hon heter Barbro Swenson, har riksberömd rytm i 

kroppen, vacker röst och artistnamnet Lill-Babs.”  82

Rubrikerna till artiklarna är även dessa av intresse då det i 50 % av rubrikerna tydliggörs att artikeln 

handlar om en kvinna eller en mamma. Egentligen kanske det inte är så häpnadsväckande att 

journalisten väljer att belysa att artikeln handlar om en kvinna men att benämna henne som 

”mamman” eller ”flickan” istället för ”författaren” eller ”premiärministern” kan visa på vikten i att 

behöva förmedla för läsaren att det är en kvinna det handlar om och att det skall vara i fokus. 

Kombinationen att det tydliggörs i rubriken att hon är mamma samt att artikeln kretsar kring hennes 

privatliv är det som gör det intressant samt värt att nämna i denna studie, då det är ytterligare en 

faktor som visar på att könet spelar roll och att kvinnligheten och de förväntade krav som finns på 

kvinnor verkar centralt i porträtteringen av dessa yrkeskvinnor. Ett exempel på detta, som jag 

tidigare nämnt, är då den pakistanska premiärministern porträtteras och rubriken lyder ”Kvinnan 

som styr en beslöjad värld”.  Artikeln fokuserar inte så mycket på hennes privatliv, och rubriken 83

innehåller ordet ”styr” vilket kan visa på en viss styrka. Dock framgår det inte förrän senare i 

 ”Den flickan har funnit melodin”, Damernas Värld, 12 (1961), s 2782

 ”Kvinnan som styr en beslöjad värld”, Damernas Värld, 21 (1990), s. 5183
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artikeln att kvinnan är premiärminister vilket skulle kunnat vara ännu mer intressant att få ta del av 

tidigt i artikeln. Ett liknande exempel är en artikel som porträtterar flygvärdinnor, likt ovanstående 

exempel framgår inte detta av rubriken utan fokus ligger på deras kvinnlighet och utseende då den 

lyder ”7 vackra flickor och världens bästa”.   84

I samtliga artiklar finns det även bilder på kvinnan som porträtteras. I de flesta av artiklarna 

inkluderar dessa bilder ett tydligt porträtt samt en bild tillsammans med familj och barn. I vissa av 

artiklarna återfinns även en bild på kvinnan i sin yrkesroll. Att man väljer att visa upp bilder som 

representerar kvinnans båda verksamhetsområden; familjen och yrkeslivet, kan kopplas till 

Hirdmans genuskontrakt, och mer specifikt hennes jämställdhetskontrakt. Nedan presenteras ett 

urval av bilder från artiklar. 

  !  

Bild 2 - Uppslag från porträttet om Ulla Trenter i Damernas Värld (1970)  85

I reportaget om Ulla Trenter, författare, så består samtliga bilder publicerade i artikeln av bilder av 

henne samt hennes familj. Från bilderna framgår inte vad för yrke hon utövar trots att artikeln syftar 

att handla om hennes författarskap. Ett annat alternativ som visar på motsatsen är på fabriksägaren 

 ”7 vackra flickor och världens bästa”, Damernas Värld, 38 (1965), s. 2784

  ”Deckaridéerna kommer när jag står och diskar”, Damernas Värld, 41 (1970), s. 20-2185
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Agneta Öhrström-Gianonne, där man valt att inkludera bilder både på hennes familj samt när hon 

utövar sin yrkesroll som fabriksägare tillsammans med sina anställda, se Bild 4. Likadant har de 

valt att göra i artikeln om premiärministern, se nedan till höger. I artikeln har de publicerat bilder då 

hon utövar sin yrkesroll (den mellersta bilden som syns i Bild.4) i kombination med en bild på 

henne tillsammans med sin mamma och son, och slutligen en bild från hennes bröllop. Reportaget 

om Ulla Trenter publicerades 1970, medan de två andra publicerades 1975 och 1990. Detta skulle 

kunna vara ett exempel på att genuskontraktet förändrats, vilket Hirdman enligt sin periodisering 

menar på att det gör ungefär runt 1975. Bilderna visar på förändringen att det går från att främst 

fokusera på kvinnans roll i hemmet och med familjen till att istället visa upp båda hennes 

verksamhetsområden i reportagen. 

!  

Bild 3 - Bilder från artikeln om ”Att lyckas i främmande land”, Damernas Värld (1975)    86

 ”Att lyckas i främmande land”, Damernas Värld, 34 (1975), s. 1386
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!  

Bild 4 - Bilder från artikeln, Benazir Bhutto i Damernas Värld (1990)   87

  

Yrkeslivets och arbetsdelningens nivå; kombinationen familj och yrkesliv

I Damernas Värld väljer de utöver det ovannämnda även att i lyfta fram ett visst motstånd gentemot 

genuskontraktet och vad det innebär för kvinnor. Kvinnorna som porträtteras nämner att de själva 

upplever de krav kopplade till husmoderskontraktet som problematiskt och detta framgår i 

artiklarna som jag studerat. Sättet de förväntas bete sig och det ansvar som förväntas från dem som 

kvinnor, bidrar till en ohållbar situation då samhällets förändrats och fler krav ställs från olika håll. 

Trots att genuskontraktet genomgår en förändring där kvinnans verksamhetsområde förflyttas från 

hemmet till yrkeslivet tycks inte förflyttningen från hemmet verkligen ske i samma takt vilket 

resulterar i en problematisk situation för många kvinnor.  Problematiken, som grundar sig i 88

förväntningar på de olika könen, återfinns även i de artiklar som jag studerat.  

 ”Kvinnan som styr en beslöjad värld”, Damernas Värld, 21 (1990), s. 5187

 De los Reyes (2000), s. 3988
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I 50 % av artiklarna nämner kvinnan som porträtteras hur problematiskt det är att 

kombinera yrkeslivet med det kvinnliga verksamhetsområdet; familjen och hemmet.  

Damernas Värld visar i sina artiklar att genuskontraktet och sättet på vilket respektive kön förväntas 

bete sig på lever vidare. Det sätt de väljer att porträttera kvinnorna på bidrar till att genuskontraktet 

lever vidare, och i många fall tyder det på att husmoderskontraktet finns kvar trots periodens 

förändring.   Nedanstående exempel som presenteras är främst från slutet av den studerade 

perioden. Citaten är  främst plockade från 1980 och framåt. Detta är en period då 

husmoderskontraktet övergått till jämställdhetskontraktet och det framgår i artiklarna att kvinnorna 

får ta ett större ansvar utanför hushållet, men trots detta behålla det främsta ansvaret på hemmaplan 

också. I artiklarna framgår  det även tydligt att kvinnorna själva tillskriver sig ansvaret för familj, 

troligtvis som ett resultat av samhällets förväntningar och konstruktioner av vad som är manligt och 

kvinnligt, precis som Hirdman beskriver med sitt genuskontrakt. I en av artiklarna finns det ett 

flertal exempel som visar på problematiken. Skrivet i en större textstorlek än resterande artikel, 

nästintill bilden av kvinnan står det ”Mitt jobb har kostat mig två äktenskap”.  I artikeln återfinns 89

sedan nedanstående citat.  

”Att vara tjej och dessutom chef har inte alltid varit så lätt. Dessutom var Maj-Britt sedan 

några år ensamstående mor och det gjorde inte saken enklare[…] jag hinner inte med att 

vara den lilla frun, som ensam tar hand om man, barn och hem, samtidigt som jag arbetar. 

Det går inte att förena”  90

samt 

”Egentligen är det fel att vi ska behöva jobba hårdare för att bli erkända. Råkar man 

dessutom vara mamma, så är det ännu svårare. Då måste vi bevisa att vi både kan jobba och 

ha barn. Att vara mamma får inte gå ut över jobbet.”  91

Först och främst beskrivs problematiken tydligt. Att ta på sig en yrkesroll som chef, och samtidigt 

vara kvinna, är något hon upplever som svårt. Att dessutom vara mamma beskriver hon som 

 ”Mitt jobb har kostat mig två äktenskap”, Damernas Värld, 22 (1980), s. 3789
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 ”Mitt jobb har kostat mig två äktenskap”, Damernas Värld, 22 (1980), s. 6291
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ytterligare en svårighet i sin yrkesroll som resulterar i att det krävs mer arbete för att bli erkänd. 

Hon nämner att man måste på något sätt ”bevisa” för samhället att man kan vara kombinera de två 

rollerna och verksamhetsområdena som jämställdhetskontraktet inkluderar, men att det är 

problematiskt. Detta bevisar hur viktigt och hur stor roll genuskontraktet spelar i samhället och att 

de ”krav” som ställs genom kontraktet faktiskt genomsyrar individers beteende och livsval. Vidare 

nämner hon att hon inte hinner med allt det hon som kvinna borde göra; kombinationen familj och 

yrkesliv, så som jämställdhetskontraktet förespråkar, går inte ihop.  

I en annan artikeln nämner kvinnan som porträtteras att ”Kvinnors situation i dag blir allt mer 

pressad. De arbetar och har samtidigt ofta det största ansvaret för hem och familj.”  Precis som 92

Carlsson argumenterar för i sin artikel, som jag presenterat som tidigare forskning, tyder det på att 

förväntningar bidrar till hur individer agerar. Det kan bli det problematiskt att sända ut bilden av att 

ett yrkesliv är möjligt, men endast på bekostnad av familjens välmående då det möjligtvis kan leda 

till att individer förväntar sig detta resultat och agerar utifrån det, samt att det bidrar till att 

genuskontraktet reproduceras.  

Ytterligare ett citat som bekräftar genuskontraktet och de förväntningar som finns på respektive kön 

är då presidentsekreteraren, som blir porträtterad i en artikel, nämner att situationen ”tvingar henne 

att göra hennes man till matlagare” , som att det vore något som inte borde ingå i hans sysslor. Att 93

hon uttrycker sig så visar på att husmoderskontraktet fortfarande genomsyrar attityden under tiden 

artikeln skrivs. Det finns ett flertal exempel på artiklar där kvinnorna nämner att yrkeslivet hindar 

dem från att kunna leva tillsammans med en man i en relation, detta som ett resultat av att de inte 

kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem som kvinna i en relation. I Hirdmans tre nivåer 

av genuskontraktet  beskrivs det hur  män  och  kvinnor  ska  vara  mot  varandra;  i  arbetet  och  i 

kärleken samt inom andra områden. Kvinnorna som porträtteras verkar frångå från det normala 

förhållningssättet  gentemot  sin  partner,  enligt  genuskontraktet,  vilket  resulterar  i  att  det  inte 

fungerar  i  slutändan.  Kvinnorna  beskriver  att  anledningen  till  sina  spruckna  förhållanden  som 

tidsbrist med sin partner på grund av sitt arbete, samt att de får leva med skuldkänslor gentemot sina 

 ”Jag har lärt mig vad som är viktigt och oviktigt i livet”, Damernas Värld, 32 (1985), s. 5292

 ”En svenska - President Fords högra hand”, Damernas Värld, 38 (1975), s. 2993
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barn och sin man på grund av tidskrävande arbete.  I en intervju med Anna Lindh, dåvarande jurist,  94

beskriver hon anledningen till varför hon säger upp sig från sitt arbete.  

”Jag slutar som ordförande i SSU för att jag är för gammal. Och för att jag inte tror att det 

går att kombinera med att vara mamma till en baby. […] Det är absurt att vänta med att 

skaffa barn för partiets skull.”   95

Att det beskrivs som problematiskt visar att förväntningarna på kvinnan, så som Hirdman 

argumenterar för med sitt begrepp husmoderskontraktet, lever kvar trots att samhället förändras och 

kvinnan tar en större roll på arbetsmarknaden. Vidare sänder man ut en slags förväntning på att 

kvinnor ska fortsätta ta det hemmaansvar som funnits sen länge, samt en skräck att det inte går att 

kombinera på ett bra sätt med en yrkeskarriär. Ahl argumenterar i sin artikel att hon noterade med 

hjälp av sin studie att familjen ofta sågs som ett hinder för kvinnan att göra karriär, då ansvaret 

naturligt föll på kvinnan  precis som Hirdman hävdar. På samma sätt ser jag en likhet i de artiklar 

jag studerat; i samtliga fall har kvinnorna beskrivit problematiken i att ha en yrkesroll i kombination 

med familj. Trots att det sker en förändring under perioden, som öppnar upp möjligheter för 

kvinnan att arbeta, så verkar husmoderskontraktet leva vidare. Samtliga artiklar tycks därför 

bekräfta genuskontraktet och de förväntningar som beskrivs med begreppet. 

 ”Lillemor Arvidsson som fällde regeringen - hur tuff är du egentligen?”, Damernas Värld, 22 (1990), s. 101-102 & ”Lena Larsson - 94

Visst har det hänt en del på 30 år?”, Damernas Värld, 40 (1970), s. 21

 ”Anna Lindahl, en av världens få kvinnliga konsertmästare”, Damernas Värld, 31 (1985), s. 7195
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Sammanfattande diskussion och slutsats 
Perioden som studerats är 1960-1990 och enligt Hirdman börjar husmoderskontraktet att förändras 

från år 1965 för att år 1985 resultera i ett jämställdhetskontrakt. Vad denna förändring innebär är 

främst  att   det  går  från  att  mannen är  familjeförsörjare  och  kvinnan  hemarbetande  till  att   en 

”tvåförsörjarnorm” tar över. Denna förändring äger rum i takt med att Sveriges struktur och lagar 

förändras gentemot ett mer jämställt samhälle. I de artiklar jag studerat så framgick det att under 

perioden så ligger mycket fokus i porträtteringen av framgångsrika kvinnor i Damernas Värld på 

utseendet samt uppmålningen av kvinnliga drag. Det är mycket fokus och återkoppling till hemmet 

och familjen, vilket enligt Hirdmans husmoderskontrakt är kvinnans verksamhetsområde. På så sätt 

går det att utläsa att diskursen förmedlar det som genuskontraktet innebär. Det nämns i ett flertal 

artiklar att kvinnorna som lyckats skapa sin karriär går emot normen, är ett undantag och att de är 

”en av få” som har lyckats. Precis som Hirdman beskriver i sina logiker; att kvinnligt och manligt 

inte  bör  beblandas  samt  att  mannen är  normen förmedlas  ofta  i  artiklarna.  De tre  nivåerna  av 

genuskontraktet som fungerar som konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig, 

individuellt och i relation till varandra förmedlas även i artiklarna. Kvinnorna beskriver själva att de 

tar det främsta ansvaret i hemmet och att de inte vill ”tvinga” sina män till att behöva göra det som 

de som kvinnor är ämnade till att göra samt att de ej hinner leva upp till de krav som ställs på dem. 

Det går att utläsa en viss förändring i materialet och det finns belägg för att det förhåller sig till 

Hirdmans  genuskontrakt  och  den förändring  som sker  med kontraktet.  Först  och  främst  så  ser 

strukturen på tidningen annorlunda ut från 70-talet och framåt; i de tidigare nummerna är det inte 

lika vanligt  förekommande med reportage om framgångsrika kvinnor men desto vanligare med 

artiklar om ”mamma och barn”. 

Det material jag inkluderat i min studie tycker jag visar på att man kan utläsa genuskontraktets 

närvaro. Det som husmoderskontraktet står för genomsyrar materialet under hela perioden men mer 

fokus riktas på karriär och man kan utläsa implementeringen av jämställdhetskontraktet i diskursen. 

Alltså menar jag på att det finns bevis på  att en förändring mot jämställdhetskontraktet sker, fast 

det sker på ett segt sätt och präglats fortfarande av husmorskontraktets drag. I de tidigare artiklarna 

är det mycket fokus på just utseende, familj och hemmet som verksamhetsområde medan det i de 

senare artiklarna riktas mer uppmärksamhet till karriär. En liten förändring som kan utläsas är i 

bilderna som publicerats i samband med artiklarna; i de tidigare artiklarna är det många bilder på 

kvinnan i hemmamiljö med sina barn och i de senare artiklarna finns det utöver dessa även bilder på 

kvinnan i sin yrkesroll. Hirdman menar att genuskontraktet lever vidare i generationer, men att det 

förändras.  
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Media spelar en nyckelroll i att sprida, konstruera, normalisera och legitimera accepterade 

definitioner av önskvärda genusattribut, roller och beteenden. Damernas Värld och deras 

representation av kvinnan har därför möjlighet att reproducera och förstärka alternativt förändra 

diskursen kring vad som anses vara manligt respektive kvinnligt och därmed genuskontraktet. 

Slutligen menar jag på att Damernas Värld förhåller sig till de drag som genuskontraktet baseras på 

och de väljer att porträttera kvinnor reproduktivt enligt de stereotyper som samhället skapat. Vidare 

menar jag också att förändringen från husmoderskontraktet till jämställdhetskontraktet går att 

utläsa, inte tydligt i allt material, men porträtteringen tycks förändras och fokus flyttas från hemmet 

till hemmet i kombination med karriären under den studerade perioden.  
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