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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka hur de betydelser av genuset kvinna som 
förmedlas av chilenska dagstidningar mottas av kvinnor i Chile; detta satt i relation till 
kvinnornas egna situationer i livet och positioner i strukturerna. Den består dels av en analys av 
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för de intervjuade kvinnornas mottagande av artiklarna. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Vad det innebär att vara kvinna eller man är inte något på förhand givet. Det finns vissa 
biologiska faktum som de flesta menar är objektiva; inte går att diskutera. Men utöver dessa är 
betydelserna som tillskrivs ”kvinna” och ”man” något föränderligt. De varierar över tid och är 
inte desamma på alla platser eller i alla sammanhang. Inom varje sammanhang finns också flera 
konkurrerande uppfattningar. 

I Latinamerika har bilden av kvinnan länge varit intimt sammankopplad med moderskapet. Det 
vårdande och omhändertagande, sysslor förknippade med den privata sfären, har länge 
associerats med henne (Chant & Craske, 2003; Grau et al., 1997; Htun, 2003). Men som 
världen i stort är det en kontinent i förändring. Idag finns till exempel kvinnliga presidenter i 
både Chile och Argentina; något som för inte så längesen hade varit omöjligt.  

Chile har de senaste tjugo åren etablerat demokrati och jämförelsevis stabil ekonomisk tillväxt. 
Samhället har förändrats och med det kvinnors levda erfarenheter. Landet är dock fortfarande 
ett av de mest konservativa i Latinamerika. Under militärdiktaturen som varade mellan 1973 
och 1990 skedde en generell högervridning av samhället. Katolska kyrkans inflytande ökade; 
en förändring som dröjt sig kvar. Abort var till exempel tidigare tillåtet då det fanns fara för 
moderns liv, men totalförbudet som infördes av Pinochets regering ligger kvar än idag (Htun, 
2003). Den kvinnliga representationen i parlamentet är inte högre än 15% (Comisión 
Económica Para América Latina y el Caribe: internet²). Samtidigt är den sittande presidenten 
kvinna. 

Massmedia påverkar människors uppfattning av sig själva och andra. Det sätt på vilket 
verkligheten presenteras har inflytande på läsarnas, tittarnas och lyssnarnas förståelse av 
densamma. De diskurser de förmedlar är (oftast) sådana som anses accepterade, och i dessa 
tillhandahåller de bilder för människor att identifiera sig med. Dagstidningar är en av flera 
former för massmedial kommunikation - och skapare av diskurser (Carter & Steiner, 2004). 
Hur dessa mottas varierar dock. Detta är fokus i denna studie. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur de bilder av kvinnor som förmedlas av chilenska 
dagstidningar idag uppfattas/mottas av kvinnor i Chile. För att uppnå detta syfte har chilenska 
kvinnor intervjuats om hur de uppfattar kvinnorna i fyra tidningsartiklar. Frågeställningarna är: 

Kring vilka variabler (kön/genus, ras/etnicitet, klass, ålder, etc.) i artiklarna associerar och 
resonerar informanterna? 

Resonerar informanterna kring kvinnorna i artiklarna som subjekt eller objekt och fokuserar de 
på vad de gör/arbetar med eller de karaktärsdrag de uppfattar? 

Kan informanternas egna situationer (klass/samhällsgrupp, etnicitet, ålder, utbildningsnivå, 
yrke, eventuellt  moderskap, civil status, etc.) kopplas till hur de uppfattar kvinnorna i 
artiklarna och i så fall hur? 
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1.3 Metod 
Denna kvalitativa studie1 har genomförts i två steg. Först har 18 artiklar (från chilenska 
dagstidningar) där kvinnor förekommer analyserats ur ett genus- och intersektionellt perspektiv. 
Sedan har åtta chilenska kvinnor intervjuats om hur de uppfattar kvinnorna i fyra av artiklarna. 

Artiklarna har tagits från tre av de fyra största dagstidningarna: El Mercurio, Las Últimas 
Noticias och La Cuarta (Asociación Nacional de la Prensa: internet¹)2. Vad de handlar om har 
inte ansetts vara av någon större betydelse; det viktiga har varit att kvinnor funnits med på ett 
fylligare sätt än att de bara omnämns eller citeras. Det har därför främst blivit artiklar av 
reportage- och intervjuliknande karaktär. Artiklarna hämtades från tidningarnas webbtjänster 
under november 2009. Sedan har de analyserats utifrån ett genus- och intersektionellt 
perspektiv, med utgångspunkt i diskursteori; dvs. utifrån variablerna kön/genus, ras/etnicitet, 
klass, ålder, osv. tittades på hur kvinnorna framställdes (som subjekt eller objekt, som mödrar, 
makar, med fokus på dem som yrkesarbetande eller inte, med fokus på utseende eller inte, 
osv.), med utgångspunkt i tanken att dessa bilder skapar något för läsare att identifiera sig med.3 

Utifrån fyra av de analyserade artiklarna har sedan åtta chilenska kvinnor intervjuats: en 38-årig 
fiskeingenjör, en 49-årig butiksbiträde/innehavare, en 49-årig städerska, en 64-årig pensionerad 
lärare, en 45-årig hemmafru, en 64-årig städerska, en 29-årig hårstylist och en 28-årig 
journalist. För att få en ökad förståelse för vad som påverkar hur de uppfattar artiklarna, och hur 
de olika faktorerna påverkar, varierar informanterna (i så stor utsträckning som varit möjligt att 
uppnå) vad gäller ålder, samhällsklass/-grupp, utbildningsnivå, etnicitet, huruvida de är mödrar 
eller ej, om de arbetar utanför hemmet, osv. Intervjuerna genomfördes i Valparaíso, Viña del 
Mar och Santiago (Chile) under december 2009. De hade en relativt flexibel struktur där 
informanterna ombads berätta om artiklarna och kvinnorna i dem, hur de uppfattade dem, vad 
de ansåg sig ha gemensamt med dem, osv.4 I analysen av intervjuerna diskuteras 
intervjupersonernas olika läsningar av samma artiklar, med ovan nämnda variabler (gällande 
informanterna) i åtanke. Målet med intervjuerna har alltså varit att undersöka hur 
intervjupersonerna uppfattar kvinnorna i artiklarna, mot bakgrund av vilka de själva är. 

De författare som används i analysen av artiklar och intervjuer är främst Yvonne Hirdman (om 
genus), Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (om det intersektionella perspektivet), 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (om Laclau och Mouffes diskursteori), samt 
Stuart Hall/Chris Rojek (om mottagande av diskurser). Den metodbok som främst använts är 
Karin Widerbergs Kvalitativ forskning i praktiken (2002), men inspiration har också hämtats 
från Feminist Methodology: Challenges and Choices av Caroline Ramazanoğlu och Janet 
Holland (2002) samt från Dariela Sharim Kovalskys noggranna metodgenomgång i “La 
Identidad de Género en Tiempos de Cambio: Una Aproximación Desde los Relatos de Vida” 
(2005).  

                                                 
1 För diskussion om kvalitativ metod se Widerberg, 2002: 15-32. 

2 Även La Tercera har relativt stor spridning och är därför aktuell för studien; men då inga artiklar 
av den typ som användes i studien (se ovan) fanns, föll denna tidning bort. 

3 Fokus i studien är mottagandet av dessa diskursiva bilder; inte i samma utsträckning bilderna i 
sig. Analysen av de 18 tidningsartiklarna har alltså i första hand gjorts för att skapa sig en 
uppfattning av de bilder som når de intervjuade kvinnorna. Därför har vissa saker, som i 
sammanhanget visserligen är intressanta men inte av hög prioritet för studiens syfte, lämnats åt 
sidan. Till exempel analyseras inte huruvida reporterns kön har betydelse för hur kvinnorna i 
artiklarna framställs. Inte heller huruvida tidningarnas politiska och/eller andra tendenser spelar 
in. 

4 En utförligare beskrivning av hur intervjuerna gick till finns i kapitel 5.2. Information om 
informanterna finns i Appendix 1. 
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1.4 Begreppsförklaringar 
De teoretiska utgångspunkterna för min uppsats är det genusvetenskapliga perspektivet, det 
intersektionella perspektivet och diskursteorin.5 

Genus definieras av Yvonne Hirdman som ”tankar/praktiker/vanor/föreställningar om 
människor som kön”, alternativt ”socialt kön” (2001: 13-14). Jag ansluter mig till uppfattningen 
att den innebörd vi lägger i begreppen ”kvinna” och ”man” i mångt och mycket är något socialt 
konstruerat: föreställningar vi skapat om hur kvinnor och män är; och att vi (möjligtvis) 
hänvisar fler av de skillnader vi uppfattar till könens biologi än vad som faktiskt är fallet. 

Det intersektionella perspektivet syftar till att analysera hur variabler som kön, klass, etnicitet, 
utbildningsnivå, etc. samverkar; den simultana effekten av dessa och relationen dem emellan 
(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007: 11-13). 

Diskurs definieras av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips som ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000: 7, kursivering i original). Enligt 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe konstruerar diskurserna de betydelser vi uppfattar av 
verkligheten. Men diskurserna är föränderliga (ibid. 13). Genom att studera dem kan vi få ökad 
förståelse för hur vi (som mottagare av dem) uppfattar verkligheten och (som skapare)  ger den 
betydelse. 

1.5 Arbetets begränsningar 
Studien är en liten sådan; det handlar om ett mycket begränsat antal artiklar och intervjuer som 
har analyserats. Att den inte är mer omfattande är för att det inte har funnits tid till det. 

Av en så liten studie går det inte att dra några slutsatser som kan anses giltiga utöver den grupp 
artiklar och informanter som ingår i den. Min förhoppning är att den ändå kan belysa fenomen 
eller förhållanden om vilka framtida forskning kan göra mer grundläggande undersökningar. 

Då studien inte är mer omfattande finns inte på något sätt alla chilenska kvinnors situationer 
eller erfarenheter representerade. Det är till exempel bara kvinnor från en del av Chile som 
intervjuats. Det är också bara kvinnor boende i städer. Kanske uppfattas samma diskurser 
annorlunda på landsbygden, eller i en annan del av landet. Ingen av de kvinnor som intervjuats 
är yngre än 28, ingen äldre än 64. Endast en av dem kan betraktas som något annat än mestiza. 
Även båda dessa aspekter innebär icke inkluderade erfarenheter. Ingen av informanterna bor i 
en kåkstad. Ingen är handikappad. Ingen har levt i exil. Listan kan göras lång. I ett större 
projekt skulle fler erfarenheter kunna inkluderas. 

Studien är fokuserad på mottagande av bilder som förmedlas av dagstidningar. Tevemediet har 
större spridning och kunde följaktligen anses vara ett intressantare studieobjekt. Med tanke på 
den begränsade tid som stod till förfogande skulle det dock  ha varit svårt att få en översikt över 
utbudet och de förmedlade bilderna. En tidning är mer hanterbar än en dags sändning i 
televisionen. 

1.6 Reflektioner kring genomförandet av en 
studie 
En viktig diskussion inom genusrelaterad forskning är den som började med kritiken mot 
europeiska och nordamerikanska vita feminister för att anse sig tala för hela världens kvinnor, 
trots att de utgick från sina egna - specifika - erfarenheter. Kritiker som Chandra Talpade 

                                                 
5 En utförligare diskussion kring dessa teorier och perspektiv finns i kapitel 2. 
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Mohanty menade att deras diskurs om tredjevärldenkvinnan var stigmatiserande och pekade ut 
en vithetens hegemoni inom det feministiska vetenskapliga fältet (2003). 

Det är omöjligt att inte reflektera över det faktum att jag som ung, vit, medelklasskvinna från 
Sverige har studerat diskursiva bilder av kvinnor i Chile och chilenska kvinnors mottagande av 
dessa; över hur mina föreställningar och fördomar har påverkat resultaten. Jag har visserligen 
under större delen av mitt vuxna liv haft en nära relation till landet: jag har bott där i två och ett 
halvt år och själv förhållit mig till olika uppfattningar om hur kvinnor är och bör vara, inte 
minst på arbetsplatsen och i samvaron med min (chilenske) mans familj och släktingar. Men jag 
är fortfarande svenska. Som alla omges jag av diskurser genom vilka verkligheten får betydelse 
för mig. Diskurserna runt mig och de olika informanterna är inte helt och fullt desamma. Det är 
därför rimligt – till och med troligt – att vi uppfattar vissa saker på olika sätt. 

Ramazanoğlu och Holland skriver: 

The problem for feminists (as for any other social researchers) is that they too cannot be free of their 
social positions, their access to resources, their ambitions, their grounded and gendered experiences, 
their political commitments and the limits of their languages. (2002: 46) 

Det är omöjligt att ta ett kliv åt sidan och titta på saker och ting utifrån. Men som undersökare 
kan man göra vad man kan för att avslöja sina egna förutfattade meningar och vidga sitt 
perspektiv. Kanske kan det faktum att jag kommer från en annan kontext än informanterna 
också föra något gott med sig; en möjlighet att se mönster jag annars inte hade sett. 

Att komma fram till objektiva sanningar är en omöjlighet. Verkligheten är för komplex (och 
människan för liten). Jag har dock haft ambitionen att så långt det varit möjligt försöka 
ifrågasätta mina tolkningar i analysen av artiklar och intervjuer. Ändå har helt säkert studiens 
resultat präglats av vem som har genomfört den, och i vilken kontext det gjorts. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

2.1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras de teorier och perspektiv från vilka studien utgår och som har använts 
i analysen av tidningsartiklar och intervjuer. Först beskrivs Yvonne Hirdmans idé om 
genussystemet. Därefter det intersektionella perspektivet, främst enligt Paulina de los Reyes 
och Diana Mulinari. Sedan Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, med särskilt 
fokus på subjektet i denna. Därefter tas massmediala diskurser och genus i dessa upp. Slutligen 
presenteras Stuart Halls teoretisering kring mottagande av diskurser. I slutet av kapitlet 
sammanfattas teorierna och det sätt på vilket de har använts i analysen. 

2.2 Genus och intersektionalitet 

2.2.1 Genussystemet 

Yvonne Hirdmans idé om genussystemet6 är en teoretisering kring relationen mellan genuset 
kvinna och genuset man. 

Hirdman definierar som sagt genus som ”tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor 
som kön” (2001: 14). Genussystemet menar hon har två logiker; den ena är dikotomisering och 
den andra hierarkisering. Med dikotomisering syftar hon på åtskillnaden mellan man och 
kvinna, manligt och kvinnligt; att det är just att män inte är kvinnor som gör att de är män, och 
vice versa. De två bör inte blandas. Med hierarkisering syftar hon på att det är mannen och det 
manliga som är norm. ”Det är män som är människor”, säger hon, och ”därmed utgör de 
normen för det normala och det allmängiltiga” (1988: 51). Till begreppen ”kvinna” och ”man” 
associeras olika saker (såsom passivitet, emotionalitet och privat sfär, respektive aktivitet, 
rationalitet och offentlig sfär) och de olika associationerna dikotomiseras och hierarkiseras 
enligt systemets logik. Hirdman lägger stor vikt vid associationerna vi gör då det gäller arbete: 
”Isärhållningens grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det 
manliga och det kvinnliga” (ibid. 52). 

Genussystemet och genuskontraktet – den specifika (normen för) relationen mellan kvinna och 
man i en viss kontext (ibid. 54-55) – är, menar Hirdman, något som skapar oss och skapas av 
oss. Det är ett sätt att orientera sig och konstruera en identitet (ibid. 52). Men hon betonar också 
hur detta skapar strukturer i samhället, och hävdar till och med att genussystemet är 
grundläggande för andra sociala ordningar. ”Ordningen av människor i genus har blivit basen 
för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna” (ibid. 51). Detta – att genus skulle 
komma ”först” och följaktligen ses som viktigare än till exempel klass och ”ras”/etnicitet – är 
något som ifrågasatts av de tänkare som hävdat det intersektionella perspektivet. 

2.2.2 Det intersektionella perspektivet 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari menar att en analys med fokus enbart på genus blir 
otillräcklig för att visa på de maktrelationer som existerar och hur de uppstår. Vårt sätt att tänka 
på människor och skapandet av våra identiteter utgår från mer än så. Följaktligen bör även 
andra aspekter has i åtanke – och inte (åtminstone per automatik) underordnas genus – då vi 
försöker förstå samhällsstrukturer och identitetskonstruering. ”Vi ser”, skriver de, 
”…intersektionalitet som ett alternativ till den genusvetenskap som hittills konstruerar kön utan 

                                                 
6 Begreppet sex/gender system introducerades av antropologen Gayle Rubin redan 1975 
(Hirdman, 1988: 49). I Sverige är det dock främst Hirdman som nått ut med begreppet; därför 
har jag valt att diskutera det i hennes tolkning. 



 7 

att ta hänsyn till den ojämlikhet som grundas på föreställningar om ’ras’, klasstillhörighet och 
nationella gränser” (2005: 7). 

En annan (men intimt relaterad) kritik de framför mot den traditionella genusforskningen är hur 
den uppstått och fortgått inom en liten homogen grupp. Obenägenheten att se betydelsen av 
klass och ”ras”/etnicitet menar de beror på att de feministiska forskare som (tidigare) hade 
möjlighet att göra sig hörda främst var vita medelklasskvinnor i Europa och USA. I den 
kontexten var det (bara) kön som låg till grund för att de underordnades. Men utanför denna 
snäva kontext kan andra variabler spela lika stor eller större roll. I den västerländska vita 
medelklass-feminismen fanns också ett drag av stereotypisering och exotisering av kvinnor i 
tredje världen. De sågs ofta på och framställdes som utan aktörskap. Den (hegemoniska) 
traditionella feministiska diskursen hade alltså del i en stigmatisering av tredje världen och 
upprätthållandet av ojämlika maktstrukturer (ibid. 8, 54-58). Många författare, bland andra 
postkoloniala feminister som Chandra Talpade Mohanty och Black feminism-rörelsen, har 
kritiserat denna vithetens hegemoni. Det intersektionella perspektivet syftar till att komma bort 
från de endimensionella analyser den fört med sig (ibid. 62-77). 

En diskussion kring det intersektionella perspektivet som tagits upp av Nira Yuval-Davis och (i 
Sverige) Nina Lykke är huruvida man skall ha en additiv eller konstituerande approach till det. 
Båda två hävdar att om vi hänger oss fast vid termer som klass, genus och ”ras”/etnicitet, 
kommer vi inte att se hur dessa kategorier konstrueras av varandra. Lykke varnar också för att 
det kan leda till att man börjar hierarkisera olika typer av underordningar. Yuval-Davis påpekar 
att användandet av begreppen ofrånkomligt hänvisar till de normativa diskurser som gör 
skillnad utifrån dem, och därför blir en reproduktion av (den oönskade) differentieringen av 
människor (Lykke, 2005: 9-10; Yuval-Davis, 2006: 195). Såväl De los Reyes och Mulinari som 
Eriksson-Zetterquist och Styhre tillerkänner variablerna ett analytiskt värde, men betonar att 
konstruktionen av identiteter och uppkomsten av strukturer utifrån dem givetvis inte sker 
åtskilda från varandra. Tvärtom: det är precis samverkan (och påverkan) mellan 
variablerna/kategorierna, samt komplexiteten i de maktstrukturer de ger upphov till, man med 
ett intersektionellt perspektiv vill komma åt. 

2.3 Diskursteori 

2.3.1 Laclau och Mouffes diskursteori 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Det innebär bland annat att man har en kritisk inställning till självklar kunskap och 
ser den som historiskt och kulturellt specifik. Det är ett avståndstagande från en essentialistisk 
hållning; man ser inte betydelser som ”givna” eller ”inneboende”, utan menar att de är socialt 
och kulturellt konstruerade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 11-13). 

Den generella definition av diskurser som presenteras av Marianne Winther Jørgensen och 
Louise Phillips är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
(ibid. 7, kursivering i original). Laclau och Mouffe menar dock att diskurs inte enbart förmedlas 
via språkliga uttryck (tal, text, osv.) utan även via andra typer av sociala praktiker såsom 
institutioner, ekonomi och infrastruktur (ibid. 25-26). I den här studien är fokus dock på texten i 
tidningsartiklar; diskurser i språkliga uttryck. 

Laclau och Mouffe menar att verkligheten inte har en given betydelse. Vad vi uppfattar är 
istället en betydelse som konstruerats av diskurserna. Men betydelserna är inte fixerade eller 
beständiga. Det kan finnas flera olika förståelser av ett och samma ting/fenomen. Detta på 
grund av två saker: dels är diskurserna föränderliga; dels finns flera konkurrerande diskurser7. 

                                                 
7 Laclau och Mouffe baserar sig till stor del på Michel Foucalts teoretisering om diskurser. Men på 
denna punkt går de alltså ifrån honom; Foucalt menade att en diskurs/kunskapsregim dominerade 
(näst intill totalt) i varje historisk epok (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 19-21). 
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De betydelser vi uppfattar av verkligheten är med andra ord kontingenta; möjliga men inte 
nödvändiga (ibid. 54-57; 62-65). 

2.3.2 Subjektet i diskursteorin 

För att förstå diskursteorin är det av stor vikt att diskutera dess syn på relationen mellan 
diskurserna och subjekten (människorna). Fokus hos Laclau och Mouffe är inte först och främst 
subjektens roll som ”uttalare” eller producenter av diskurserna, utan snarare hur de – som 
verkar i den verklighet vars betydelse är diskursivt konstruerad – styrs av dem (ibid. 14). 

Laclau och Mouffe ansluter sig därmed till (den marxistiska) idén att strukturerna har stort 
inflytande på individen. Men eftersom strukturerna är kontingenta (möjliga men inte 
nödvändiga) kan inflytandet inte vara av determinerande art (ibid. 23-24). 

De ansluter sig också i mångt och mycket till Althussers idé om interpellation; diskurserna 
interpellerar individerna som därmed positioneras inom diskursen och från denna position 
agerar (som subjekt). Men även hos Althusser – som menade att diskurserna dolde en ”verklig” 
sanning8 - finns ett deterministiskt drag som de går ifrån: diskurserna är ju enligt Laclau och 
Mouffe kontingenta och då måste även positionerna de placerar individerna i vara det (ibid. 48-
49). 

De positioner diskurserna tillhandahåller (eller placerar) individerna (i) är 
förståelser/betydelser/uppfattningar av vad det är att vara människa/kvinna/man. De kallas 
inom diskursteorin subjektspositioner. 

Sammanfattningsvis anses subjektet i diskursteorin få identitet genom att representeras 
diskursivt. ”Identitet är således identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur” 
(ibid. 51). Då dessa (diskurserna/strukturerna) är kontingenta kan identiteten aldrig fixeras. 

2.4 Massmediala diskurser och genus 
Cynthia Carter och Linda Steiner utgår i Critical Readings: Media and Gender från såväl ett 
genusvetenskapligt som ett diskursteoretiskt perspektiv. De diskuterar bland annat hur kvinnor 
och kvinnlighet framställs i massmedia och huruvida producenterna av dessa media bidrar till 
upprätthållandet av en fortsatt ojämlik relation mellan genuset kvinna och genuset man. Deras 
utgångspunkt är (förutom den att genusrelationen är ojämlik) att de sätt att vara (människa) som 
förmedlas av massmediala diskurser anses socialt accepterade; de menar att media inte bara 
speglar verkligheten utan också är med och konstruerar dess betydelse. Den forskning de 
presenterar är främst inriktad på USA och Storbritannien. De konstaterar att de genusbilder som 
förmedlas må vara i förändring, men att media fortfarande i mångt och mycket skiljer på män 
och kvinnor som mottagare: för män nyheter och ”hårda” berättelser; för kvinnor talk shows 
och såpoperor. Den privata sfären associeras i första hand med kvinnor och kvinnlighet och den 
offentliga med män och manlighet. De genusbilder som förmedlas av de massmediala 
diskurserna är med andra ord fortsatt stereotypa (2004: 2-14). 

Medieforskaren Gunilla Jarlbro har studerat hur kvinnor och män förekommer i nyhetsmedia. 
Hennes utgångspunkt är till viss del annorlunda än Carter och Steiners: hon nämner 
massmediala diskursers betydelse som en del av vår symboliska omgivning, men fokus ligger 
på medias roll som förmedlare av information, granskare av makten och forum för debatt; om 
kvinnor och män inte förekommer på ett jämlikt sätt föreslår hon att detta skulle vara ett 
demokratiproblem. Hon visar i Medier, genus och makt att kvinnor i nyhetsmedia, såväl i 
Sverige som i övriga världen, förekommer mycket mer sällan än män och används som källor 
mycket mer sällan än män. När kvinnor väl finns med handlar det oftast om så kallade ”mjuka” 

                                                 
8 Althusser talade om ideologier snarare än diskurser. Han kopplade dessa till de ekonomiska 
strukturerna och menade att om vi kunde komma runt/bli kvitt ideologierna skulle en verklig 
sanning finnas där (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 48-49). 
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nyheter; sociala frågor, miljö, skola, barnomsorg, mm. Män förekommer enligt Jarlbro oftare än 
kvinnor i nyheter av ”hårdare” karaktär – såsom rapportering om krig, näringsliv och politik – 
men finns också oftare än kvinnor i ”mjuka” nyheter. Hon studerar även hur nyhetsmedia 
framställer kvinnor och män som politiker och/eller ledare och konstaterar att i rapporteringen 
om de förra läggs större vikt på yttre attribut samt på dem som mödrar och makar än då det 
rapporteras om män. De i sin tur framställs just som ledare. Hon diskuterar även huruvida 
reporterns kön har någon betydelse, men avfärdar detta (gällande Sverige) då andelen kvinnliga 
journalister de senaste femtio åren ökat kraftigt medan nyhetsrapporteringen inte förändrats på 
samma sätt i det avseende hon studerat (2006: 23-76). 

2.5 Mottagande av diskurser – decoding 
Stuart Hall, författare som bland mycket annat sysslat med mottagande av massmediala 
budskap, skrev 1973 artikeln ”Encoding and decoding in the television discourse”; en text till 
vilka många medie- och kulturforskare sedan refererat. De tydligaste teoretiska influenserna, 
identifierade av Chris Rojek, är Marx, Gramsci, Althusser, Laclau och Mouffe. Ideologi, 
hegemoni, interpellation av subjekt och diskurs är de begrepp kring vilka Hall arbetade. Han 
anslöt sig till ståndpunkten att massmediala diskurser inte bara speglar verkligheten, utan att de 
genomsyras av en ideologi och att vissa meningar därmed får större utrymme än andra. De 
påverkar läsarnas/tittarnas/lyssnarnas uppfattning av verklighetens betydelse. Det nya i hans 
idéer var tankarna kring mottagandet av diskurser, vilket han menade var en komplex process 
på både ett medvetet och ett omedvetet plan (Rojek, 2003: 92-96). 

Hall betonade mottagandet av diskurser som en möjlighet för utövande av aktörskap och 
presenterade tre koder med vilka han menade att det sker. Mottagande som utan vidare 
uppfattar massmediala budskap som direkta återspeglingar av verkligheten menar han fungerar 
enligt den dominanta eller hegemoniska koden. Den förhandlande koden, som han menar är 
den vanligaste, rymmer däremot en medvetenhet om att budskapen definierats och givits 
betydelse av någon. Den rymmer både ett accepterande av vissa element och ett motstånd mot 
andra. Han framhäver betydelsen av specificiteten i mottagarens livssituation för (den 
eventuella) reflektionen kring budskapen. Mottagande enligt den oppositionella koden utgår 
ifrån att mediadiskurser är ett uttryck för ideologi. Läsningen av budskapen sker i opposition; 
med utgångspunkten att skildringen av händelser/fenomen är inkorrekt (ibid. 96-98). 

Halls teoretisering kring mottagandet av diskurser föregicks inte av empirisk forskning på 
ämnet. Hans idéer testades däremot i efterhand av (bland andra) David Morley. Morley fann att 
Halls idéer till stor del var riktiga, men pekade på flera brister. Han menade bland annat att Hall 
missade att mottagaren, som subjekt, interpelleras av flera diskurser på samma gång. Varje 
individ, menade Morley, är splittrad och ambivalent; mottagandet av diskurser är därför mer 
komplext än vad Hall menade. Även Hall har senare framhävt brister i sin ursprungliga text; 
bland annat motsägelsen mellan hans mening att diskurserna domineras av en ideologi – detta 
begrepp förstått som ett filter genom vilken verkligheten framställs, därmed sägandes att det 
finns en sann verklighet ”bakom” ideologin – och hans (även) deklarerade uppfattning att 
diskurserna konstruerar verkligheten i dess sociala betydelse. Encoding/decoding-modellen är 
således inte helt problemfri; men den rymmer ett värde i sin förståelse av mottagande av 
diskurser som en komplex process (ibid. 99-104). De tre koderna – den dominanta, den 
förhandlande och den oppositionella – har hafts i åtanke i analysen av intervjuerna (i kapitel 5). 

2.6 Sammanfattning 
Utgångspunkten för (eller rättfärdigandet av) denna studie är det förhållande mellan 
verkligheten, diskurserna och individen som hävdas av Laclau och Mouffe. För att verkligheten 
ska få någon betydelse för oss behöver vi diskurser. Diskurserna är flera och kontextberoende, 
och var och en tillhandahåller (bland annat) betydelser av begreppet människa för oss att 
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identifiera oss med; betydelser som säger till oss vad vi är (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 
14, 51-57). Dagstidningar ger uttryck för och skapar diskurser. De tillhandahåller (bland annat) 
betydelser av begreppet kvinna. 

Dessa betydelser behandlas också av genusteorin. Genus är ”tankar/praktiker/ 
vanor/föreställningar om människor som kön” (Hirdman, 2001: 14). Dagstidningsdiskurserna 
förmedlar tankar och föreställningar om vad det är att vara kvinna (och man). Dessa 
föreställningar ger också upphov till maktstrukturer i samhället (Hirdman, 1988: 51). Men inte 
bara det faktum att kvinnor är kvinnor avgör deras situation. Det intersektionella perspektivet 
hävdar vikten av faktorer som klass, etnicitet och ålder för kvinnors uppfattningar av sig själva 
och platser i strukturerna (de los Reyes & Mulinari, 2005: 7). 

Första delen av denna studie (artikelanalysen) utgår alltså från tanken att tidningsartiklarna 
förmedlar betydelser till oss; förståelser av vad vi är. Det är dessa betydelser som, med 
utgångspunkt i genusteori och det intersektionella perspektivet, undersöks i de analyserade 
artiklarna. (Se kapitel 4.) 

Men en och samma diskurs/artikel/betydelsegivning behöver inte nödvändigtvis uppfattas 
likadant av alla. Idén om att vi kan ta emot diskurser på olika sätt, introducerad av Stuart Hall, 
är utgångspunkten för den andra delen av studien. Analysen av intervjuerna med de åtta 
kvinnorna baserar sig dels på Halls idéer om olika typer av mottagande av diskurser, dels på det 
intersektionella perspektivet: kanske kan faktorer som ålder, klass/samhällsgrupp eller ett 
eventuellt mödraskap spela in i hur informanterna uppfattar texterna? 

Tanken med denna studie är alltså att genom analys av tidningsartiklar och intervjuer, mot 
bakgrund av i kapitlet presenterade teorier, undersöka hur de betydelser av begreppet kvinna 
som sänds ut via artiklarna/diskurserna mottas av de intervjuade kvinnorna; mottagandet 
relaterat till vilka de själva är. 
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3 KONTEXT: KVINNOR I CHILE 
OCH LATINAMERIKA 

3.1 Introduktion 
I detta kapitel ges en kort översikt av tidigare forskning om kvinnor i Chile och Latinamerika. 
Först diskuteras katolska kyrkans inflytande, den intima associationen av genuset kvinna med 
moderskapet och hur detta samtidigt rymmer en föränderlighet; möjligheter till legitimering av 
olika aktiviteteter i olika sfärer. Sedan diskuteras kort det kvinnoideal som var dominerande 
under diktaturen och hur verkligheten gjorde att kvinnor kom allt längre från detta. En studie av 
upplevelser av genusidentiterer bland chilenska kvinnor inkluderas också. Likaså en studie av 
bilden av nuvarande presidenten Michelle Bachelet i chilenska dagstidningar under 
valkampanjen 2005/2006. Kapitlet avslutas med en kort reflexion kring moderskapet i Chile. 
De teman som tas upp här hades i åtanke i analysen av artiklar och intervjuer, och relateras till i 
kapitel 4 och 5. 

3.2 Kvinna i Latinamerika 

3.2.1 Marianismo och katolska kyrkans inflytande 

Inom forskningen om kvinnor i Latinamerika har sedan 1970-talet begreppet marianismo varit 
dominerande. Marianismo är starkt förknippat med katolska kyrkan och handlar om den intima 
associationen av genuset kvinna med moderskapet. Idealbilden är den goda, osjälviska och 
uppoffrande modern: Jungfru Maria. 

Det stora fokuset på detta begrepp (inom forskningen om kvinnor i Latinamerika) diskuteras 
bland annat av Sylvia Chant och Nikki Craske. De menar att en anledning till att det fick sådant 
genomslag i den akademiska världen var att associationen av ”kvinna” med ”moderskap” sågs 
som ett hot i den politiska kamp som fördes av europeiska och nordamerikanska feminister 
under den här tiden. ”Den andra vågens feminism” handlade främst om tillträde till den 
offentliga sfären på samma villkor som män. Fokuset på kvinnan som moder – en roll som i 
första hand kopplades till den privata sfären – gjorde att marianismo fick statusen av ett 
problem. Chant och Craske menar alltså att det stora utrymme begreppet fått inom forskningen 
inte bara har att göra med att fenomenet faktiskt är utbrett i Latinamerika, utan att det hot det 
utgjorde mot nordamerikanska och västeuropeiska feministers kamp gjorde att det fick extra 
mycket uppmärksamhet. Oavsett orsakerna har begreppet varit centralt inom forskning om 
genus i Latinamerika och tas upp av en mängd författare (bl. a. Chant & Craske, 2003; Grau et 
al., 1997; Htun, 2003; och Vidaurrázaga Aránguiz, 2007). De associationer kring genuset 
kvinna det handlar om dök också upp i informanternas berättelser. Därför diskuteras det även i 
denna uppsats. 

Chant och Craske hänvisar till Evelyn Stevens; en av de första som talade om begreppet. Hon 
menade att den stereotypa kvinnobilden i Latinamerika reproducerade kvinnors underordning 
genom att associera dem till den privata sfären, och att marianismo i sig även var ett försök att 
legitimera underordningen genom att hävda kvinnors moraliska och spirituella överlägsenhet 
gentemot männen. I och med att mödrar associerades till osjälviskhet och ett sökande efter allas 
bästa (inte bara sitt eget, vilket då skulle vara karaktäristiskt för mannen/fadern) kom kvinnor – 
som mödrar – att ses som bärandes på en sorts inre godhet. Om kvinnan stod för det ”goda” i 
samhället kunde detta på något sätt väga upp för deras underordning gentemot och 
beroendeställning i förhållande till mannen i ekonomiska, sociala och politiska avseenden 
(Chant & Craske, 2003: 9-13). 
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Kvinnan som den självuppoffrande modern var en bild där sexualitet inte ingick. Nikki Craske 
talar om den motpol (till idealet) marianismo förmedlar; horan - en kvinna associerad till 
sexualitet. Det är en bild som inte främst (och endast) associerar kvinnan till moderskapet, inte 
rymmer en moralisk överlägsenhet gentemot mannen och som inte förknippar kvinnor med en 
inre godhet. Det är också en kvinna som verkar i den offentliga sfären. Det är, kort och gott, 
kvinnan som hon inte bör vara (Craske, 1999: 6-14). 

Marianismo associeras som sagt av många till katolska kyrkans starka position i Latinamerika. 
Mala Htun menar att det är den normativa tradition som funnits längst och haft störst inflytande 
i regionen. Hon betonar att kyrkan under 1960- och 1970-talen stödde idéer om reformer som 
skulle garantera kvinnors rättigheter. Men synen på könen var den att de kompletterade 
varandra; de var olika och hade olika uppgifter. Stödet till kvinnor innebar alltså inte en 
konflikt med synen på dem som i första hand mödrar och makar (Htun, 2003: 30-36). 

3.2.2 Den föränderliga modern 

Även om moderskapet traditionellt kopplats till den privata sfären, uppfostran av barn osv., har 
det i Latinamerika fått andra betydelser (som också diskuterats inom forskningen). Under 
militärdiktaturerna på 1970- och 1980-talen, då många människor försvann och torterades, blev 
rollen som moder ett redskap för protest. Då staten blandade sig i hemmet och familjen genom 
att ta barn från föräldrar, syskon från syskon, och mödrar och fäder från deras barn, kom 
moderskapet att bli en utgångspunkt för att ställa den till svars för detta. 

Las Madres de Plaza de Mayo (Mödrarna vid Plaza de Mayo) i Argentina är det mest kända 
exemplet. Kvinnornas protest uttalades i början inte som riktad mot diktaturen som sådan, utan 
mot det faktum att deras barn tagits ifrån dem. Kraven framställdes alltså inte som politiska, 
utan åberopade mödrars kärlek till och ansvar för sina söner och döttrar och den våldföring på 
detta det innebar då de togs ifrån dem. Kvinnornas aktion i den offentliga sfären 
var/framställdes alltså i det första skedet som orsakad av statens ingrepp i den privata (Chant & 
Craske, 2003: 23-27). 

Om Las Madres de Plaza de Mayo ursprungligen var en breddning av moderskapets betydelse i 
relation till samhället, fanns det också de som under militärdiktaturerna levde moderskapet på 
ett sätt som fick som följd att de lämnade sina barn. En del av kvinnorna i Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) kom under diktaturen i Chile att kombinera rollen som mödrar 
med den som politiska aktivister. De levde (under kortare eller längre perioder) utan sina barn 
för att kunna föra väpnad kamp mot militärjuntan. Enligt det traditionella modersidealet ses 
mödrar som lämnar sina barn för att kunna göra något annat – vilket dessa kvinnor gjorde - som 
att de överger dem. Men för kvinnorna i MIR var den väpnade kampen – med barnen på annat 
håll som följd – snarare en breddning av moderskapet: kampen mot diktaturen var ett annat 
uttryck för ”den moderliga kärleken”. Den utökades (dessutom) till att gälla hela de kommande 
generationerna, inte bara deras egna döttrar och söner (Vidaurrázaga Aránguiz, 2007: 256-261). 

Då Madres de Plaza de Mayo var en breddning av moderskapets betydelse i relation till 
samhället/staten, var den väpnade kampen hos kvinnorna i MIR snarare en breddning av målet 
för ”den moderliga kärleken” och en omformulering av de uttryck den tog sig. 

3.3 Kvinna i Chile 

3.3.1 En idealbild 

Chile är, säger Mala Htun, ett av de länder i Latinamerika som är mest konservativt och där 
kyrkans inflytande i samhället är som starkast. Två exempel vittnar tydligt om detta: skilsmässa 
blev juridiskt möjligt först 2004 (då efter flera år av diskussioner och ett starkt motstånd från 
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framför allt konservativa politiker)9; och abort är totalförbjudet. Under den militärdiktatur som 
varade mellan 1973 och 1990 förändrades kvinnors levnadssituation, och förhållandet mellan 
kvinnor och män i relation till samhället. Det kvinnoideal som dominerade under denna period 
stämde dock inte överens med de förändringar som skedde. 

De neoliberala reformer som påbörjades under militärdiktaturen innebar stora förändringar i 
förhållandena på arbetsmarknaden. En extrem flexibilisering, med instabilitet vad gällde villkor 
och löner som följd, gjorde att kvinnor började arbeta utanför hemmet i större utsträckning än 
tidigare. Kvinnors löner var förvisso ofta lägre än mäns, men det faktum att de drog in pengar 
till hushållet gjorde ändå att de kunde ställa större krav på att vara med och bestämma hur 
inkomsterna skulle användas. Detta i kombination med att kvinnor vistades stora delar av dagen 
(ibland natten) i den offentliga sfären utan sina män, ofta med en manlig överordnad på 
arbetsplatsen, ledde i många fall till konflikter i äktenskapet/parrelationen. Uppdelningen 
man/försörjare-kvinna/vårdare var inte längre ett faktum i lika stor utsträckning som tidigare  
(Tinsman, 1997: 279-288; Urriola Pérez, 2008). 

Den diskurs som förmedlades från regimen och andra maktcentra (katolska kyrkan, 
massmedierna, etc.) var dock just den traditionella indelning av sysslorna som inte längre var 
ett faktum. Kärnfamiljen som idealbild var väldigt stark under den här tiden. Män som 
försörjare och kvinnor som makor/mödrar/vårdare var de dominerande genusstereotyperna. 
Kvinnan som bärandes på en inre godhet, som intuitivt vetandes vad som är bäst för alla och 
osjälviskt handlande utifrån detta, gjordes till en del av diktaturens moderniseringsprojekt. Med 
arbetande män och goda kvinnor skulle landet föras framåt. Den faktiska verkligheten – 
kvinnor och mäns vardag – såg dock som sagt helt annorlunda ut (Grau et al, 1997: 66-67; 
Tinsman, 1997: 279-288). 

Den politik som förts inom detta område efter återgången till demokrati 1990 har främst riktat 
sig till kvinnor som mödrar och makor. Det statliga organ som inrättats för att arbeta med 
kvinnors situation – Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) – har varit inriktat på 
familjepolitik snarare än kvinnor. “Genom att i den demokratiska diskursen direkt relatera 
kvinnor till familjen”, skriver Urriola Pérez, “hänvisades de återigen till de traditionella service- 
och omvårdnadsrollerna, till deras förmodade, under diktaturen så omtalade, essens som mödrar 
och makar” (2008: 103, min översättning). 

3.3.2 Upplevelser av feminitet 

Dariela Sharim Kovalskys har studerat upplevelserna av genusidentiteter hos kvinnor och män i 
parrelationer med barn i Chile. I analysen av intervjuer där informanterna berättat historien om 
sin parrelation visade det sig att just distinktionen mellan manligt och kvinnligt är av stor vikt. 
Ett tydligt mönster, menar hon, är den “dubbla dualitet” som ständigt återkommer: upplevelsen 
av feminitet och maskulinitet relaterad både till en traditionell genusmodell/-relation och till en 
ny/modernare sådan. Gällande den traditionella kvinnorollen, som de kvinnliga informanterna 
associerade till små möjligheter till personlig utveckling, uttryckte de en kritik mot att den inte 
värderades tillräckligt högt. De ansåg den alltså vara hämmande för kvinnors utveckling, men 
framhävde samtidigt att den borde värderas högre. Det faktum att den (som de uppfattade det) 
värderas lågt associerades dock inte till social diskriminering av något slag. Informanterna 
själva betonade istället (samtidigt som de menade att den traditionella rollen var undervärderad) 
främst värdet av kvinnornas aktivitet i den offentliga sfären. Detta relaterades till 
försörjningsmöjligheten, men också till det värde de menade att kvinnliga karaktärsdrag kan ha 
i det offentliga; kapacitet att lösa problem, företagsamhet, osv. I kvinnornas berättelse 
återspeglades identifikation med både en mer traditionell och en modernare kvinnoroll. Den 
senare sågs dock inte som ett alternativ till den förra; snarare som ett utvidgande av den. 
Informanterna tycks ha varit av uppfattningen att även om den traditionella rollen var 
hämmande för kvinnors utveckling var de karaktärsdrag som associerades med den av stort 

                                                 
9 Gorigoitía Abbott, Felipe. Intervju via e-mail 2009-10-17. 
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värde och nödvändiga i (utvidgningen till) den offentliga sfären. Hårt arbete, i såväl det privata 
som det offentliga, stod i centrum för uppfattningen av kvinnorollen. Detta utan att rucka på 
den intima associationen av feminitet med moderskap och omvårdnad (2005: 19-32). 

3.3.3 Chilenska dagstidningar: en fallstudie 

Sebastián Valenzuela och Teresa Correa har studerat hur (nuvarande chilenska presidenten) 
Michelle Bachelet framställdes i chilenska dagstidningar under kampanjen inför valet 
2005/2006 och huruvida den bild tidningarna gav gick igen i den allmänna uppfattningen om 
henne hos de som röstade. De jämförde tidningarnas bild av Michelle Bachelet med den bild 
som förmedlades av de manliga kandidaterna10, och kom fram till att den skilde sig på flera 
olika sätt. I enlighet med de hypoteser de arbetat utifrån visade det sig att större fokus lagts på 
Bachelets personliga bakgrund; att sättet att beskriva hennes karaktär skilde sig; att hennes 
politiska åsikter fick mindre utrymme; att beskrivningen av chanserna att vinna valet skilde sig; 
att reporterns kön inte hade betydelse för framställningen; och att mediabilden gick igen i den 
allmänna uppfattningen av kandidaterna. Valenzuela och Correa menar att Bachelet 
framställdes på ett stereotypt kvinnligt sätt – med fokus på henne som en vårdande och varm 
person - och att detta undergrävde hennes auktoritet. Samtidigt framställdes hon konsekvent 
som den kandidat som hade störst chans att vinna valet; vilket hon också gjorde (2009: 203-
208; 216-219). 

3.3.4 Evig essens, nya funktioner: en reflektion kring 
moderskapet i Chile 

De senaste trettio åren har kvinnor i Chile börjat yrkesarbeta i allt större utsträckning. De syns 
också på allt fler poster i samhället; inte minst har landet en kvinnlig president. Michelle 
Bachelet har i media och folkmun kommit att omtalas just som Chiles första moder (Carlin, 
2009). Bilden av hennes ”moderskap” är en traditionell sådan, med fokus på henne som varm, 
vårdande och ansvarsfull; i detta avseende alltså som det kvinnoideal som förmedlats av 
katolska kyrkan och chilenska staten (Htun, 2003; Grau et al, 1997). Denna bild tycks dock inte 
strida mot att hon uppfattas som en legitim och kompetent ledare; i november 2009 hade hon 
stöd av 80% av folket (n.n, 200911). 

Trots att Valenzuela och Correa betonar att Bachelet framställdes som stereotypt kvinnlig och 
samtidigt som den som hade störst chans att vinna valet, diskuterar de inte huruvida det 
annorlunda fokuset i tidningarnas bild av Michelle Bachelet (jämfört med den av de andra 
kandidaterna) kan ha varit en sorts omformulering av auktoriteten snarare än ett undergrävande 
av den. De tycks förutsätta att auktoritet är synonymt med rationalitet och icke-emotionalitet; 
karaktärsdrag som oftare förknippas med män än med kvinnor. Med denna syn på saken drar de 
slutsatsen att tidningarnas fokus undergrävde bilden av Bachelet som potentiellt kompetent 
ledare. Under början av hennes mandatperiod kritiserades Bachelet i media just för att inte vara 
detta. Men det har uppenbarligen skett en förändring i den allmänna inställningen till henne, 
vilket det stora stödet tyder på. 

Moderskapet och de egenskaper som associeras till det tycks i Chile alltså ha fått ytterliggare en 
ny betydelse i samhället; som en resurs i uppgiften att styra ett land. Som Sharim Kovalskys 
fann verkar den moderna kvinnorollen inte innebära ett avståndstagande från den traditionella – 
vars fokus var kvinnan som moder - utan snarare vara ett utvidgande av tillämpningsområdet 
för dess kvalitéer. Moderskapets karaktär och funktion som legitimerande för olika typer av 
aktivitet - i olika sfärer - blir alltmer komplex. 

Såväl ”moderliga” egenskaper som bilden av horan återspeglas i de sätt på vilka kvinnor 
framställs i de studerade artiklarna. Nu till detta. 

                                                 
10 De andra kandidaterna i presidentvalet var Sebastián Piñera, Joaquín Lavin och Tomás Hirsch. 

11 ”Bachelet obtiene una aprobación récord del 80%”, i El País 2009-11-05. 
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4 KVINNOR I CHILENSKA 
DAGSTIDNINGAR 

4.1 Introduktion 
De analyserade artiklarna kommer från tre av de fyra chilenska dagstidningar som har störst 
spridning: El Mercurio, Las Últimas Noticias och La Cuarta12 (Asociación Nacional de la 
Prensa: internet¹). El Mercurio och Las Últimas Noticias ägs av ett och samma företag, 
Edwards-gruppen, som står nära den politiska högern och katolska kyrkan. La Cuarta hör till 
Consorcio Periodístico S.A. (COPESA), vars största aktieägare också sympatiserar med den 
politiska högern (González, 2006; Urriola Pérez, 2008). El Mercurio är i format och ton en 
traditionell dagstidning, medan Las Últimas Noticias och La Cuarta får anses vara mer 
”folkliga” i tilltal och stil. Dessa två sista skiljer sig också en del åt; framför allt är La Cuarta 
skriven på ett mer talspråkligt sätt och med mycket slanguttryck. 

Artiklarna som analyserats publicerades lördagen den 14 och söndagen den 15 november 2009. 
De hämtades från ”blädderfunktionerna”13 på respektive tidnings webbportal den 18-20 
november 2009. Anledningen till att artiklarna hämtats från en lördag- och en söndagsupplaga 
är att det är de dagar tidningarna har störst spridning (ANP: internet¹). Anledningen till valet av 
datum var tanken att artiklarna skulle vara så aktuella som möjligt vid intervjutillfällena. 

Urvalet av artiklar har, som nämndes i kapitel ett, främst utgått från tanken att det ska vara 
texter där kvinnor finns med på ett substantiellt sätt; att de inte bara citeras eller används som 
källa, utan även beskrivs eller ”finns närvarande” i texten. Så har till exempel ett omfattande 
inslag i El Mercurio den 15 november, en listning av hundra chilenska kvinnliga ledare, fallit 
bort14. 

För att bearbeta materialet har artiklarna först transkriberats och lästs igenom ett flertal gånger. 
Sedan har en första relativt ostrukturerad analys ägt rum, där de olika texternas karaktär 
analyserats var för sig. Då vissa mönster har upprepat sig i flera artiklar, har dessa aspekter 
funderats över även gällande de andra texterna. Så har ett antal teman, som presenteras nedan, 
utkristalliserat sig. 

Totalt har 18 artiklar analyserats. Alla citat i de avsnitt som följer förekommer i 
uppsatsförfattarens översättning. 

4.2 Analys 
Samhällsklass, etnicitet och ålder 

Som Gunilla Jarlbro hävdar i Medier, genus och makt kan det vara ett demokratiproblem om 
kvinnor inte kommer till tals i media på samma villkor som män (2006: 23-56). Vi skulle också 

                                                 
12 I ett inledande skede av studien fanns idén att även ta med artiklar från La Nación. Men då 
denna tidning visade sig ha så mycket mindre spridning än de tre som inkluderats (ANP: 
internet¹) och La Tercera, valdes den bort. Angående La Tercera, se fotnot 2. 

13 På tidningarnas hemsidor (www.mer.cl; www.lun.com; och www.lacuarta.cl) kan man ”bläddra” 
i papperstidningen i stället för att läsa artiklarna i HTML-format. På så sätt ser man hur 
pappersupplagan är disponerad; något som annars inte framgår vid läsning av tidningen på 
internet. Funktionerna heter ”Hojear el Diario” (på www.mer.cl och www.lun.com)  och ”Edición 
Impresa” (på www.lacuarta.cl). 

14 I inslaget finns foton av och kort information om kvinnorna, men de varken citeras eller beskrivs 
vidare. 
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kunna tänka oss att det är det om endast en viss grupp kvinnor kommer till tals i media. Så får 
till viss del betraktas vara fallet i de studerade artiklarna. 

Ett genomgående drag är den lilla variationen vad gäller samhällsklass och etnicitet. Väldigt få 
av de kvinnor som dyker upp kan betraktas som tillhörandes arbetarklass eller fattigare 
samhällsskikt. Merparten tycks ha universitetsstudier bakom sig (i vissa fall är det oklart) och 
de verkar ofta vara ekonomiskt resursstarka. Det finns i artiklarna inte någon som är mapuche- 
eller aymaraindian. De flesta kvinnor som dyker upp är mellan 20 och 50 år gamla. Två är över 
60 år, och två under 20. Kvinnorna i de studerade artiklarna får alltså genomgående betraktas 
som kommande från medel- eller överklass, är främst mestizas (ibland med tydliga europeiska 
drag, men aldrig med markerade av aymara eller mapuche) och varken särskilt unga eller 
gamla15. 

Laclau och Mouffe talar om diskursen som tillhandahållare av subjektspositioner; bilder för 
mottagare att identifiera sig med (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 51). I detta sammanhang 
kan man fundera över huruvida de subjektspositioner som tillhandahålls i de studerade 
artiklarna varierar som kvinnors situation i det chilenska samhället gör. Så tycks inte vara fallet. 
 

Primära associationer – objekt/subjekt och privat/offentlig sfär 

I de flesta artiklarna förekommer kvinnorna i egenskap av yrkeskvinnor. Där finns både 
författare (Lorrie Moore), konstnärer (Malu Stewart, Elisa och Ginda Monreal och Paula 
Catalán) och en förskoleföreståndare (Bárbara Subiabre) 16. Ett markant drag i dessa artiklar är 
hur kvinnorna presenteras genom vad de arbetar/har arbetat med. Lorrie Moore, författare från 
USA, presenteras till exempel som “…en av de mest ansedda bland de samtida berättarna…” 
(Manrique Sabogal, 2009). Ingressen till en intervju med Malu Stewart börjar: ”Sextio verk av 
denna konstnär – en av de framstående i sin generation…” (Valdés Urrutia, 2009). Det är deras 
handlingar som yrkeskvinnor som ligger i fokus; vad de gör i deras arbete, samt vad de 
tycker/tänker om detta. Den myckna associationen av genuset kvinna med passivitet som 
Hirdman talar om (1988: 52) går alltså inte igen i dessa artiklar. Det är istället kvinnor som 
subjekt, som agerande, vi stöter på. 

Flera artiklar handlar om tevekändisar. I dessa är fokuset i texterna som regel inte på dem som 
yrkeskvinnor, utan snarare på att berätta vad de gör i största allmänhet av den anledningen – 
tycks det – att de är kända. I artiklarna om Quenita Larraín17 (modell och medverkande i en 
dokusåpa) berättas till exempel om att hon har rest till Brasilien med sin pojkvän, vad hon 
gjorde och åt på flygplatsen och vad hon gjorde när hon kom fram; men mycket lite om hennes 
arbete. Fokus tycks ligga på ett förmodat intresse bland allmänheten om vad hon har för sig på 
sin fritid. Ett exempel: ”Resan var lång, men blondinen och hennes stilige karl kelade mycket. 
Då planet lyfte strax efter åtta på morgonen satte de sig i business class. Hon lutade sitt huvud 
mot hans axel för att sova…” (Saavedra, 2009a). Det är alltså artiklar av skvallerpresskaraktär 
snarare än nyhets- eller reportageliknande texter; dock publicerade i en morgontidning. I dessa 
artiklar stöter vi inte främst på aktiva subjekt; texterna förmedlar snarare en (sexualiserad) bild 
av passivitet. 

                                                 
15 A. Z., 2009; Aliaga, 2009; Castillo R., 2009; Gómez S., 2009; Hernández C., 2009; Iturra, 
2009; Manrique Sabogal, 2009; Núñez, F., 2009; Núñez, J., 2009a; Núñez, J., 2009b; Núñez, J., 
2009c; Orellana, 2009; Ruz A., 2009; Saavedra, 2009a; Saavedra, 2009b; Torres, 2009; Valdés 
Urrutia, 2009; och Villavicencio A., 2009. 

16 “Lorrie Moore y su espejo roto de América” (Manrique Sabogal, 2009); “’LOS NENÚFARES’ de 
Malu Stewart flotarán en un Giverny del siglo XXI” (Valdés Urrutia, 2009); “Grafiteras canadienses 
pintan en Chile el mural más largo del mundo” (Aliaga, 2009); “Fotógrafa convierte a mujeres en 
tiesos maniquíes humano” (Castillo R., 2009); “Parvularia buena onda cuida a niños de noche para 
que papás carreteen” (Núñez, F., 2009). 

17 “El romántico viaje de Quenita y Nabih a Buzios, con un violinista” (Saavedra, 2009a) och 
“Quenita y Nabih gozan del crucero del amor en Brasil” (Saavedra, 2009b). 
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Enstaka artiklar presenterar kvinnor främst som mödrar eller fruar till kända personer. Till 
exempel finns en artikel där Marta Larraechea, vars man Eduardo Frei är tidigare president och 
kandidat i det pågående valet, uttrycker sin uppskattning för att en känd radiopratare uttryckt 
sitt stöd för hennes man. Artikeln presenterar inte Larraechea på något annat sätt än som Freis 
hustru. Den inleds på följande sätt: “Ingen kan ta leendet från Martita Larraecheas läppar sedan 
hon fick reda på att Raquel Argandoña nu har bestämt sig för att rösta på hennes man, Eduardo 
Frei…” (Núñez, J., 2009c). Därefter uttalar sig Larraechea om Argandoña och Freis kampanj. 
Hon själv kommenteras eller nämns inte vidare. 

En artikeln utgör en sorts hybrid gällande privat/offentlig sfär; i en intervju med Carolina Plaza, 
före detta borgmästare i Huechuraba (Santiago), är den huvudsakliga poängen/nyheten det 
faktum att hon fortsätter att aktivt delta i presidentkandidaten Sebastián Piñeras kampanj trots 
att hon är höggravid.18 Den manlige reportern frågar: ”Är det inte lite väl fanatiskt att komma i 
det här tillståndet?” (Núñez, J., 2009a ). Hennes aktivitet, relaterad till jobb/politik/offentlig 
sfär, i det tillstånd hon är i - som gravid kvinna - är alltså själva nyheten. Merparten av 
utrymmet i artikeln ges dock åt frågor om hennes graviditet och om hur hon ska komma i form 
igen efter födseln. 

I artiklarna är det alltså i första hand kvinnor som aktiva subjekt vi stöter på; och i andra hand 
kvinnor som icke-aktiva; som det händer saker med snarare än som gör saker. Carter och 
Steiner framhäver att den offentliga sfären (arenan för avlönat arbete, politik, osv.) i media 
oftare förknippas med män, och den privata (hemmet och det som därtill relateras) med kvinnor 
(2004: 2-14). Detta går inte att bedöma i de studerade artiklarna eftersom urvalet (enligt 
studiens syfte) har haft ett annat fokus och män inte finns med. Men även om vi inte kan 
bedöma huruvida den offentliga eller privata sfären associeras mer med något genus, kan vi 
konstatera att kvinnor i de studerade artiklarna i första hand associeras med den offentliga 
sfären; media, politik och arbete utanför hemmet. Hirdmans mening - att det är tvärtom; att 
kvinnor generellt sett i första hand associeras med den privata (1988: 52) - går alltså inte igen i 
de studerade texterna. Det faktum att den privata sfären speglas mycket lite i artiklarna – och att 
varken kvinnor eller män följaktligen kan associeras till den i första hand – bör dock 
understrykas. 
 

Framställningen av kvinnorna; vad framhävs? 

Flera författare (Jarlbro, 2006; Valenzuela & Correa, 2009) talar om hur det då kvinnor finns 
med i media ofta läggs större vikt vid deras utseende, familjesituation och på vårdande 
karaktärsdrag snarare än till exempel ledaregenskaper, än då män figurerar. 

I flera av artiklarna finns kommentarer eller ingående beskrivningar av kvinnornas utseende 
eller kläder. Lissette Vásquez, en kvinna som deltar i kappkörningstävlingar, omnämns som 
”…den smala blondinen…” (Iturra, 2009). Om ovan nämnda Larraín skrivs att ”…modellens 
figur är i perfekt tillstånd…”, och att ”…praktögonblicket kom när Larraín (…) vågade visa 
huden i bikini…” (Saavedra, 2009b ). Tonka Tomicic, också programledare på teve, beskrivs 
som ”…hon med den fantastiska baken…” (Ruz A., 2009). Dessa artiklar förmedlar en mycket 
sexualiserad bild av kvinnorna och ofta kommenteras hur andra reagerar på deras blotta 
uppenbarelser. Även i texter som i övrigt håller en mindre sensationalistisk ton görs 
kommentarer om kvinnornas utseende. I en artikel om tre graffitikonstnärer inleds brödtexten 
med frasen ”Dessa professionella graffitimålande systrar kunde vara modeller…”. Längre ner i 
texten kommenteras, utan märkbar anledning, deras kläder: ”Fanny och Elisa har tagit på sig 

                                                 
18 “Aunque la alcaldesa Carolina Plaza ya no puede más con su guata de término de embarrazo, no 
hay quien la convenza de no asistir a cuanto acto de Piñera la invitan. Ayer no fue la excepción. A 
pesar de todas las escaleras que tuvo que subir y bajar en el Cerro Santa Lucía, igual se apareció 
en el encuentro del presidenciable de la Alianza con los ediles de todo el país” (Núñez, J., 2009a). 
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flirtiga kortbyxor” (Aliaga, 2009). I de flesta av de studerade artiklarna kommenteras 
kvinnornas utseende dock inte alls19. 

Familj och relationer kommenteras i en del av texterna. I tre av dem förekommer kvinnorna i 
första hand som mor eller fru till någon: ovan nämnda Marta Larraechea; Karen Doggenweiler, 
också hustru till en presidentkandidat; och Anita Alvarado, mor till en dokusåpadeltagare.20 I 
dessa fall kan det betraktas som givet att familjeband kommenteras. Men även i andra artiklar 
finns kommentarer om familj och/eller kärleksrelationer. Artikeln om Lissette Vásquez21 
avslutas med att berätta att hon genom kappkörningarna också träffat sin partner. I en intervju 
med Katherine Salosny22, ny programledare för ett populärt teveprogram, kommenteras det 
faktum att hennes manlige arbetskamrat var hennes partner under 1980-talet. I många av 
texterna kommenteras dock varken familj eller kärleksrelationer23. 

När det gäller vilka karaktärsdrag som framhävs i de olika artiklarna skiljer de sig ganska 
mycket åt. I ett antal intervjuer ligger fokus på kvinnornas konstnärlighet och/eller 
intellektualitet. Detta gäller exempelvis intervjuerna med Malu Stewart och Lorrie Moore. 
Dessa kvinnor framstår också genomgående som hårt arbetande och handlingskraftiga. Om 
Malu Stewart skrivs: ”Genom ett år av arbete utan vila (…) har hon lyckats skapa 60 verk…” 
(Valdés Urrutia, 2009). I andra texter är det snarare känslomässiga situationer/reaktioner på 
olika händelser som står i fokus: i en intervju med Karen Bittner, gymnastikexpert, ligger till 
exempel hela uppmärksamheten på hennes känslor inför att återvända till teve efter att tidigare 
ha slutat efter bråk med kanalens producenter. Brödtexten inleds: ”I Karen Bittners röst finns 
inte ett spår kvar av den nedstämdhet hon kände förra året...” (Orellana, 2009). Det faktum att 
hon är gymnastikexpert och det aktuella sportevenemanget får inte alls samma uppmärksamhet 
i texten som detta ämne. 

Gunilla Jarlbro (2006: 23-56) talar också om kopplingen av kvinnor i nyhetsmedia till ”mjuka 
frågor” som social omsorg, familjerelaterade teman, osv. I några artiklar framhävs kvinnornas 
engagemang i sociala frågor; bland annat i intervjun med Mahani Teave, pianist: “Från Berlin 
fortsätter Mahani Teave att engagera sig i barnen på Påskön... (…) Hon vill inte att andra barn 
ska behöva lämna ön för att studera, som hon fick göra” (A. Z., 2009). Även i artikeln om 
förskoleföreståndaren Bárbara Subiabre betonas hennes vilja att hjälpa andra24. I andra artiklar, 
särskilt de som handlar om tevekändisar, speglas inget liknande. Två artiklar, intervjuerna med 
Lorrie Moore och Moria Casán25, presenterar ett tydligt intresse för politiska frågor. 

                                                 
19 “Mahani Teave y su regalo para Isla de Pascua” (A. Z., 2009); “¡Arde ‘Pelotón’!: Geisha y Angie 
en guerra contra TVN” (Gómez S., 2009); “Parvularia buena onda cuida a niños de noche para que 
papás carreteen” (Núñez, F., 2009); “Karen en lenguaje de sordomudos” (Núñez, J., 2009b); 
“Martita feliz con el apoyo de Raquel Argandoña: ‘Es muy inteligente’” (Núñez, J., 2009c); “Karen 
vuelve a TVN: ‘Todo lo malo se olvidó’” (Orellana, 2009); och “’LOS NENÚFARES’ de Malu Stewart 
flotarán en un Giverny del siglo XXI” (Valdés Urrutia, 2009). 

20 “Martita feliz con el apoyo de Raquel Argandoña: ‘Es muy inteligente’” (Núñez, J., 2009c); 
“Karen en lenguaje de sordomudos” (Núñez, J., 2009b); och “¡Arde ‘Pelotón’!: Geisha y Angie en 
guerra contra TVN” (Gómez S., 2009). 

21 “Esta chica goza con la máxima velocidad” (Iturra, 2009). 

22 “Katherine Salosny: ‘Lo tengo bien merecido’” (Hernández C., 2009). 

23 “Mahani Teave y su regalo para Isla de Pascua” (A. Z., 2009); “Fotógrafa convierte a mujeres 
en tiesos maniquíes humanos” (Castillo R., 2009); “Lorrie Moore y su espejo roto de América” 
(Manrique Sabogal, 2009); “Karen vuelve a TVN: ‘Todo lo malo se olvidó’” (Orellana, 2009); 
“Tonka-Sole: La guerra festivalera que viene” (Ruz A., 2009); “’LOS NENÚFARES’ de Malu Stewart 
flotarán en un Giverny del siglo XXI” (Valdés Urrutia, 2009); och “’No te puedo creer que en 
Argentina estemos en guerra y que nadie te cuide’” (Villavicencio A., 2009). 

24 Denna artikel, ”Parvularia buena onda cuida a niños de noche para que papás carreteen” 
(Núñez, F., 2009), diskuteras mer ingående i kapitel 5. 

25 “Lorrie Moore y su espejo roto de América” (Manrique Sabogal, 2009) och “’No te puedo creer 
que en Argentina estemos en guerra y que nadie te cuide’” (Villavicencio A., 2009). 
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Få av kvinnorna i artiklarna – endast borgmästaren Carolina Plaza (Núñez, J., 2009a) och 
förskoleföreståndaren Bárbara Subiabre (Núñez, F., 2009) - framställs som ledare i sina  
yrkesroller. Här kan det dock vara nödvändigt att påminna om att typen av artiklar som valts till 
studien möjligtvis spelar in; kanske är det av större intresse att ha med ledare i artiklar av ”ren” 
nyhetskaraktär än i reportage, intervjuer och skvallerpressliknande texter26. 

Att (i enlighet med vad Jarlbro och Valenzuela och Correa säger) vikt läggs vid utseende, 
kläder och familj, tycks vara fallet gällande de 18 studerade artiklarna. I flera av dem27 är 
fokuset på kvinnornas utseenden också i starkt sexualiserande ordalag; man framhäver till 
exempel hur folk i omgivningen reagerar på dessa kvinnors närvaro. Dock finns som sagt 
artiklar där inget av det kommenteras28. De vårdande och känslomässiga karaktärsdragen får, 
tvärtemot vad dessa författare hävdat, i de studerade texterna till viss del stå tillbaka för 
handlingskraft och agerande. En association av kvinnor till sociala frågor och familjerelaterade 
teman finns till viss del; men det är inget markant drag. 

4.3 Diskuterande sammanfattning 
Vad gäller samhällsklass finns liten och etnicitet knappast någon variation bland kvinnorna i de 
studerade artiklarna. De framstår genomgående som aktiva subjekt, även om bilder som snarast 
porträtterar passiva sexualiserade objekt också förekommer. Den starka koppling mellan 
kvinnor och privat sfär som flera författare talar om är inte ett markant drag i artiklarna. (Den 
privata sfären speglas dock i mycket liten utsträckning.) Idealet i marianismo; den 
latinamerikanska kvinnostereotypen - enligt Chant och Craske (2003) den ömma, 
självuppoffrande modern – tycks till viss del speglas. Framför allt framstår inga eller få kvinnor 
som själviska29. Ett intresse för allas bästa är också ett genomgående drag i många av de bilder 
som förmedlas30. Även idealets motpol – enligt Craske (1999) horan – går dock igen i sättet på 
vilket vissa kvinnor beskrivs31. I motsats till de associationer Hirdman (1988) hävdar, rör sig 
kvinnorna i artiklarna företrädelsevis i den offentliga sfären och hos många förmedlas ett stort 
mått av handlingskraft associerat till aktiviteter i denna32. 

Sammanfattningsvis tycks de subjektspositioner som förmedlas av diskurserna erbjuda 
variation vad gäller handlingskraft och känslosamhet. Så är inte riktigt fallet vad gäller 
huruvida kvinnor associeras till den offentliga eller den privata sfären; den senare förekommer 
sällan i artiklarna. De texter som studerats exponerar läsarna för olika diskurser. Den mesta 
kampen mellan dessa tycks inte handla om huruvida kvinnor är mödrar/makar eller aktiva 

                                                 
26 I El Mercurio den 15 november 2009 fanns också som sagt en listning av kvinnliga ledare i 
Chile. Detta inslag var dock svårt att analysera och valdes därför bort. 

27 “El romántico viaje de Quenita y Nabih a Buzios, con un violinista” (Saavedra, 2009a); “Quenita 
y Nabih gozan del crucero del amor en Brasil” (Saavedra, 2009b); och “Tonka-Sole: La guerra 
festivalera que viene” (Ruz A., 2009). 

28 “Mahani Teave y su regalo para Isla de Pascua” (A. Z., 2009); “Karen vuelve a TVN: ‘Todo lo 
malo se olvidó’” (Orellana, 2009); och “’LOS NENÚFARES’ de Malu Stewart flotarán en un Giverny 
del siglo XXI” (Valdés Urrutia, 2009). 

29 Om Bárbara Subiabre, förskoleföreståndare, sägs till exempel följande: “...hon vill sträcka ut en 
hand till de föräldrar som åter vill njuta av nattens nöjen. Och hon offrar sin egen natt för att göra 
det” (Núñez, F., 2009). 

30 I artikeln om de tre graffitikonstnärerna citeras till exempel en av dem sägandes följande: 
”Graffitin tjänar till att visa på orättvisor och förmedla ett budskap om fred” (Aliaga, 2009). Om 
Mahani Teave sägs att ”…hon fortsätter bry sig om barnen på Påskön” (A.Z., 2009). 

31 Se i stycket ”Framställningen av kvinnorna; vad framhävs?” om Quenita Larraín och Tonka 
Tomicic. 

32 I artikeln om den argentinska musikalstjärnan Moria Casán fokuseras till exempel på hennes 
engagemang i politiska frågor (Villavicencio, 2009). Likaså vad gäller författaren Lorrie Moore 
(Manrique Sabogal, 2009). Bárbara Subiabre, förskoleföreståndaren, framstår som  
handlingskraftig (Núñez, F., 2009). Så även borgmästaren Carolina Plaza (Núñez, J., 2009a). 
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subjekt i den offentliga sfären. I stället tycks de två dominerande diskurserna - vars förhållande 
enligt Laclau och Mouffes teoretisering kan betraktas som antagonistiskt (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000) - handla om kvinnor i den offentliga sfären som aktiva subjekt eller passiva 
objekt (för manlig åtrå). En eventuell diskurs om kvinnor som främst hemmahörande i den 
privata sfären konkurrerar inte i de studerade artiklarna med de (två) om kvinnor i den 
offentliga. Den privata sfären tycks alltså, i de studerade artiklarna, inte hamna i antagonism 
med den offentliga33. 

Hur dessa diskurser uppfattas och mottas av chilenska kvinnor är fokuset i nästa kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Det kan vara på sin plats att betona att den analys som här görs endast gäller kvinnor såsom de 
framstår i de studerade artiklarna. Bilden av kvinnan som i första hand moder (relaterad främst till 
den privata sfären) är alltså frånvarande i dagstidningsdiskurserna. Av detta kan vi inte dra några 
slutsatser om samhället i stort; om huruvida något genus – i det vardagliga livet och människor 
emellan - associeras mer med den ena eller den andra sfären. 
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5 ANALYS: MOTTAGANDE AV 
BILDER AV GENUSET KVINNA 

5.1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras och analyseras de intervjuer som genomförts med åtta chilenska 
kvinnor, om hur de uppfattar fyra tidningsartiklar och kvinnorna i dessa. Först redogörs för hur 
själva intervjuerna gick till. Sedan presenteras de artiklar samtalen utgick ifrån. Därefter ges en 
beskrivning av bearbetningen av intervjumaterialet. Analysen är indelad i två delar: en om 
informanternas uppfattning/läsning av artiklarna och en om detsamma satt i relation till vilka 
informanterna själva är. I den första diskuteras med utgångspunkt i Stuart Halls koder för 
mottagande av diskurser huruvida intervjupersonerna hade ett accepterande, förhandlande eller 
kritiskt förhållningssätt till artiklarna. Sedan diskuteras huruvida (och hur) informanterna 
associerade kring klass, ålder och etnicitet. Därefter redogörs, med utgångspunkt i Hirdman, 
Jarlbro och Carter och Steiners forskning, hur intervjupersonerna uppfattade och talade om 
kvinnorna i artiklarna; som subjekt eller inte, med fokus på karaktärsdrag (och vilka) eller vad 
de gör/arbetar med och huruvida informanterna kommenterade kvinnornas utseende. I 
analysens andra del diskuteras intervjupersonernas läsning/mottagande av 
artiklarna/diskurserna i relation till informanterna själva; med avseende på klass/samhällsgrupp, 
ålder, äktenskap/samboende, moderskap eller ej och om de betraktar sig som troende katoliker 
eller ej. Alla citat i detta kapitel förekommer i uppsatsförfattarens översättning34. 

5.2 Intervjuer och bearbetning 

5.2.1 Förberedelser, intervjupersoner och genomförande 

Inför intervjuerna studerades kapitel 6 (”Genomförandet av intervjuerna”) i Karin Widerbergs 
Kvalitativ forskning i praktiken (2002), för uppslag till struktur och för att fundera igenom vad 
som var viktigt att tänka på innan, under och efter intervjuerna. En intervjuguide utformades. 
Denna fungerade under genomförandet mest som ett stöd för att se till att de aspekter av 
kvinnornas uppfattningar av artiklarna som ville undersökas kom med. Som beskrivs nedan 
följdes inte guiden till punkt och pricka vad gäller den ordning i vilken frågorna ställdes. 
Intervjuerna hade snarare en flexibel struktur; tanken var att låta informanterna associera fritt 
kring artiklarna (även om vissa frågor förstås ställdes för att fart på associationerna). Att inte 
hålla sig till en fast struktur var ett medvetet val då det för studiens syfte var av intresse att se 
vilka de intervjuade kvinnornas första reaktioner var, vad de först tänkte på osv. Alla intervjuer 
spelades, med informanternas tillåtelse, in med diktafon och transkriberades sedan. (Om 
bearbetningen av materialet berättas i punkt 5.2.3.) 

Intervjuerna genomfördes under december 2009 på plats i Chile. De åtta intervjuade kvinnorna 
– Doris, 38, fiskeingenjör; Edith, 49, butiksbiträde/innehavare; Elizabeth, 49, städerska; 
Regina, 64, pensionerad lärare; Luz María, 45, hemmafru; Zunilda, 64, städerska; Ximena, 29, 
hårstylist; och Carolina, 28, journalist35 – var alla boende i Valparaíso, Viña del Mar eller 
Santiago, där intervjuerna också genomfördes. I urvalet av intervjupersoner fanns en 
målsättning att täcka in så stor variation som möjligt vad gällde vissa variabler/aspekter av 
                                                 
34 I vissa fall förekommer i fotnoterna längre utdrag av originaltexten än vad som översatts i 
brödtexten. I de fall originaltexten innehåller chilenska uttryck som är svåra att översätta till 
svenska redovisas den också i fotnot. 

35 Alla intervjupersoner tillfrågades om de ville att deras namn skulle finnas med i uppsatsen eller 
om de föredrog att vara anonyma. Alla ville ha sitt namn med. 
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kvinnorna och deras livssituationer. Ålder, utbildningsnivå, inkomst, etnicitet, sexuell läggning, 
religiös uppfattning, huruvida kvinnorna arbetade eller ej, om de var ensamma försörjare i 
hushållet och om de hade barn hades i åtanke i sökandet efter möjliga informanter. De åtta 
kvinnor som intervjuades är främst vänner och bekanta (och vänners bekanta) till 
uppsatsförfattaren. I två fall tillfrågades helt okända kvinnor, den ena på ett köpcentrum och 
den andra i en kvartersbutik, om de ville medverka i studien. Mer information om de 
intervjuade kvinnorna finns i Appendix 1. 

Inför varje intervju delades fyra tidningsartiklar36 ut. Informanterna ombads läsa dessa, fundera 
över dem och de kvinnor som fanns med i texterna.37 Under intervjuerna uppmanades 
informanterna att berätta vad artiklarna handlade om, att beskriva kvinnorna i texterna (som för 
någon som inte läst dem), att berätta hur de föreställde sig att kvinnorna var, om de kände igen 
sig i de situationer de befann sig i och om vad de (informanterna) trodde att de hade gemensamt 
med kvinnorna i texterna. Slutligen tillfrågades informanterna om de, med alla fyra artiklar i 
åtanke, hade några ytterliggare kommentarer. Ordningen på artiklarna var densamma i alla 
intervjuerna, men frågornas ordning varierade något beroende på vilka ämnen 
intervjupersonerna kom in på. I de flesta fall gjorde informanterna ytterliggare reflektioner, 
kring det chilenska samhället och fenomen i detta, eller kring deras egna liv och erfarenheter. 
Ytterliggare frågor relaterade till detta ställdes då. Efter intervjuerna fyllde informanterna i ett 
formulär med frågor om dem själva. 

5.2.2 Artiklarna 

De fyra artiklar som användes i intervjuerna var ”Schysst dagisfröken tar hand om barn nattetid 
så att föräldrarna kan festa”, ”’Jag kan inte förstå att Argentina är i krig och att ingen tar hand 
om en’”, ”Quenita och Nabih njuter av kärlekskryssningen i Brasilien” och ”Carolina Plaza: 
’Jag är svullen som en padda’” 38. 

Den första artikeln är en intervju med Bárbara Subiabre, en förskolefröken som börjat ta emot 
barn över natten på sin förskola. Artikeln inleds med en kommentar om hur föräldraskapet kan 
göra slut på möjligheten att göra saker utanför hemmet på kvällen. Sedan beskrivs den tjänst 
förskolan erbjuder och Bárbara intervjuas; om varför hon börjat med denna tjänst och om hur 
det fungerar. I slutet av artikeln uttalar sig en kvinna från Uruguay som lämnar sitt barn på 
förskolan vissa nätter. Hon uttalar sig positivt om sin erfarenhet av tjänsten och påpekar att hon 
som invandrare inte har någon (i Santiago/Chile) som kan sitta barnvakt. Ingen av kvinnorna 
beskrivs på något annat sätt än som i funktion av förskoleföreståndare och målsman. Vad gäller 
Bárbara framhävs hur hon vill hjälpa andra: ”…hon vill sträcka ut en hand åt alla de föräldrar 
som åter vill njuta av nattens godheter. Och hon offrar sin egen natt för att göra det” (Núñez, F., 
2009). Inga kommentarer om ålder eller utseende görs. 

Den andra artikeln är en intervju med Moria Casán, argentinsk skådespelerska och före detta 
musikalstjärna. Artikeln inleds med en beskrivning av hur hon anländer till platsen för intervjun 
och hur hon förbereder sig för föreställning i logen. Pjäsen och hennes roll kommenteras. Hon 
uttalar sig om vikten av att inte fastna i sitt kändisskap, utan att alltid göra nya saker. En mängd 

                                                 
36 ”Schysst dagisfröken tar hand om barn nattetid så att föräldrarna kan festa”, ”’Jag kan inte 
förstå att Argentina är i krig och att ingen tar hand om en’”, ”Quenita och Nabih njuter av 
kärlekskryssningen i Brasilien” och ”Carolina Plaza: ’Jag är svullen som en padda’”. Dessa 
presenteras närmare i punkt 5.2.2. 

37 I de flesta fall hade de också gjort så. Då det inte var fallet läste de artiklarna vid 
intervjutillfället. Vid en intervju läste uppsatsförfattaren en av artiklarna högt för informanten, då 
hon hade svårt tyda texten. 

38 “Parvularia buena onda cuida a niños de noche para que papás carreteen”, av Francisco Núñez, 
publicerad i Las Últimas Noticias, 14 november 2009; “’No puedo creer que en Argentina estemos 
en guerra y que nadie te cuide’”, av Gustavo Villavicencio A., publicerad i El Mercurio, 15 
november 2009; “Quenita y Nabih gozan del crucero del amor en Brasil”, av Carolina Saavedra, 
publicerad i Las Últimas Noticias, 15 november 2009; och “Carolina Plaza: ‘Estoy hinchada como 
sapo’”, av Jorge Núñez, publicerad i Las Últimas Noticias, 15 november 2009. 
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projekt kommenteras. Sedan diskuteras – med anledning av att Moria tillsammans med andra 
tevestjärnor uttalat sig starkt kritiskt mot den sittande regeringen – situationen i Argentina. 
Skribenten kommenterar: ”Diva, skådespelerska och nu aktivist; Moria Casán är, vid 65 års 
ålder, outtröttlig” (Villavicencio A., 2009). I slutet av artikeln uttalar sig Moria om var hennes 
energi kommer ifrån och hon svarar på skribentens påstående att hon fortfarande är en 
sexsymbol. I artikeln ges mycket utrymme åt citat från Moria. Hennes utseende kommenteras 
inte. 

Den tredje artikeln handlar om att (chilenska) modellen och tevestjärnan Quenita Larraín och 
hennes pojkvän är på semester i Brasilien. Skribenten inleder med att säga att brasilianska 
kvinnors kroppar är ”omöjliga att inte kommentera med entusiasm”, men att så bara är fallet 
tills de blir mödrar och att chilenskor genom Quenita nu ”når internationellt anseende”39. 
Vidare kommenteras hennes ålder, att hennes figur är i toppform och hur människor stirrade på 
henne då hon klev ur bilen i Cabo Frío. Hennes kläder (först klänning, sedan bikini) 
kommenteras. Skribenten beskriver hur männen på platsen ropade komplimanger till henne. 
Vidare nämns att hennes pojkvän (Nabih Chadud) inte visade tecken på svartsjuka. I slutet av 
artikeln kommenteras hur kärleksfulla paret var mot varandra och Quenita uttalar sig om hur 
nöjd hon är med denna period i sitt liv (Saavedra, 2009b).  

Den sista artikeln är en kort intervju med Carolina Plaza, borgmästare i Huechuraba (Santiago). 
Skribenten beskriver hur hon trots att hon är höggravid deltar i en mängd tillställningar i 
anslutning till presidentkandidaten Sebastián Piñeras kampanj inför valet. Carolina säger att det 
snart är dags att föda och kommenterar barnets vikt och längd. Skribenten frågar om det inte är 
väl fanatiskt att fortsätta i kampanjen i det här tillståndet. Carolina svarar att hon är gravid, inte 
sjuk: ”Jag är som vilken kvinna och mamma som helst, som arbetar fram till slutet” (Núñez, J., 
2009a). Vidare uttalar hon sig om att hon gått upp mycket i vikt och skribenten frågar hur hon 
ska göra för att komma i form efter födseln. Hon svarar att med bebis, barn, hus, man och jobb 
är det inga problem. Ålder kommenteras inte. 

Dessa fyra artiklar var utgångspunkten för intervjuerna. Detta dels för att de kvinnor som finns 
med i dem varierar vad gäller ålder, samhällsklass och sysselsättning40, dels för att de sätt på 
vilka kvinnorna framställs varierar. I den första artikeln ligger fokus helt på vad Bárbara 
Subiabre arbetar med. I intervjun med Moria Casán är en viktig poäng att hon arbetar (så 
mycket) trots sin ålder, men det ges också utrymme för henne att uttala sig om situationen i 
Argentina och om sitt kändisskap. I den tredje artikeln, om Quenita Larraín, skrivs mycket lite 
om vad hon arbetar med. Fokus ligger på hennes kropp/utseende och de reaktioner hon väcker. 
I den sista artikeln tycks poängen vara det faktum att Carolina Plaza fortsätter att vara aktiv 
trots att hon är höggravid. Såväl rubriksättningen som dispositionen av artikeln ger dock 
mycket utrymme åt hennes kropp/utseende. 

5.2.3 Bearbetning av intervjumaterialet 

Efter varje genomförd intervju antecknades de första tankar som dök upp kring informanternas 
berättelser. Alla intervjuer transkriberades sedan. Även under arbetet med detta antecknades 
tankar kring informanternas reaktioner på texterna och kvinnorna; hur de talade om dem, vad 
de sa och hur informanternas berättelser skilde sig åt. Då alla intervjuer transkriberats 
genomfördes en mer strukturerad analys. Först noterades vad som sagts om respektive artikel; 
vilka variabler det associerades kring, om subjekt uppfattades eller inte och om fokus låg på 
vad kvinnorna arbetade med eller på de karaktärsdrag informanterna uppfattade. Utifrån detta 

                                                 
39 “Es cierto que las brasileñas tienen unos cuerpos imposibles de no comentar con entusiasmo, 
pero eso hasta cierta edad, porque después se dedican a la crianza. (...) ...con el bikini extreme 
que usó Quenita ayer en las playas del sur de Brasil, las nacionales alcanzaron prestigio 
internacional” (Saavedra, 2009b). 

40 Någon nämnvärd variation vad gäller etnicitet fanns, som nämns i kapitel 4, inte bland 
kvinnorna i de 18 studerade artiklarna. Därför är så inte heller fallet i de fyra som valdes ut till 
intervjuerna. 
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analyserades variationen i läsningarna av varje artikel och uppfattningarna av kvinnan/orna i 
dessa. Därefter flyttades fokus från att analysera utifrån artiklarna till att titta på var och en av 
informanterna; vilka variabler de associerade kring, om de läste in subjekt eller inte, om de 
fokuserade på vad kvinnorna arbetade med eller på karaktärsdrag (och då vilka) och om 
informanterna tycktes ha ett accepterande, förhandlande eller kritiskt förhållningssätt till 
texterna. Då detta gjorts analyserades varje informants (sätt att) svar(a) i relation till den 
information de lämnat om sig själva; ålder, utbildningsnivå, yrke/sysselsättning, huruvida de 
arbetar utanför hemmet, civil status, huruvida de lever tillsammans med en partner, om de har 
barn, om de är troende katoliker, osv. Under hela det mer strukturerade analysarbetet 
återvändes också till de anteckningar som förts direkt efter intervjuerna och i samband med 
transkriberingarna. I de åtta informanternas reaktioner på de fyra artiklarna fanns stor variation.  

5.3  Informanternas uppfattningar av 
artiklarna 

5.3.1 Mottagande av diskurser: accepterande, förhandlande 
eller kritiskt? 

Stuart Halls teoretisering kring mottagande av diskurser41 utgår från tanken om ideologi; att 
diskurserna färgas av en sådan och att det är mottagarnas benägenhet att se denna – acceptera 
(läsa enligt den dominanta koden), förhandla eller kritisera/opponera sig mot den – som är de 
olika typerna av mottagande (Rojek, 2003). I den här studien är begreppet ideologi inte något 
som diskuteras närmare. Halls tre koder har ändå varit en inspiration för att se hur 
informanterna förhåller sig till diskurserna. 

Informanternas uppfattningar av och reaktioner på de fyra artiklarna varierade mycket. Ibland 
var det så att de ansåg själva innehållet vara upprörande42. Ibland kommenterade de formen; till 
exempel att artikeln var skriven på ett sätt som de uppfattade som opassande eller ointressant43. 
I många fall uppmanade texterna till reflektioner av olika slag; kring mediernas sätt att skriva 
om kvinnorna i fråga, kring de fenomen som innehållet i texterna tangerar, kring det chilenska 
samhället i stort eller kring de intervjuade kvinnornas egna liv44. 
 

”Schysst dagisfröken tar hand om barn nattetid så att föräldrarna kan festa” 

De flesta informanterna har en positiv inställning till artikeln om dagisföreståndarinnan som 
öppnat sin förskola för att ta emot barn om natten. Zunilda betonar hur bra hon tycker  
initiativet är: “Ja, jag tycker det är jättebra. Särskilt för... För det är många par som vill gå ut 
men inte kan. Så den här kvinnans idé, jag minns inte vad hon hette… Strålande”45. Även 
Carolina är positiv. Hon uttalar sig om förskoleföreståndarinnan på ett sätt som speglar vad som 
framhävts i artikeln: ”…det första intryck jag får är att hon tycker mycket om det hon gör och 
hon försöker… Hjälpa andra människor”46. Edith reagerar istället starkt mot artikelns innehåll. 
Hon menar att det visar på att föräldrar inte längre vill ta ansvar för att uppfostra sina barn och 
kopplar det till hur hon uppfattar att (det chilenska) samhället är idag: 

                                                 
41 Presenteras i punkt 2.5. 

42 Intervjuer med Edith, Valparaíso 2009-12-03; och Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

43 Intervjuer med Doris, Valparaíso 2009-12-01; och Carolina, Santiago 2009-12-14. 

44 Intervjuer med Doris, Valparaíso 2009-12-01; Edith, Valparaíso 2009-12-03; Elizabeth, 
Valparaíso 2009-12-03; Regina, Valparaíso 2009-12-04; Ximena, Valparaíso 2009-12-13; och 
Carolina, Santiago 2009-12-14. 

45 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 

46 Intervju med Carolina, Santiago 2009-12-14. 
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…det är därför ungdomen är som den är. För att föräldrar idag inte tar sitt fulla ansvar. Eftersom både 
pappan och mamman arbetar nu tror det att de kan göra vad som helst bara för att de har pengar. (…) 
Men idag, det är därför ungdomen är som den är, för just det. För vem lär dem goda vanor?47 

Om Zunilda och Carolinas läsningar av artikeln kan betraktas som accepterande, medan Ediths 
kan betraktas som kritisk, har Luz María snarare en förhandlande inställning. Hon säger om 
förskoleföreståndaren: ”…det måste vara en plikttrogen dagisfröken. Som tycker om det hon 
gör. Och en ansvarstagande person…”48. Den målsman som dyker upp i artikeln markerar hon 
däremot ett visst avstånd från. Hon betonar det faktum att hon lämnar bort sitt barn om natten 
och kommenterar: ”Hon är väldigt liberal. För mitt sätt att vara, från min synvinkel, är hon 
väldigt liberal”49. 
 

”’Jag kan inte tro att Argentina är i krig och att ingen tar hand om dig’” 

Artikeln om Moria Casán väcker olika reaktioner. Zunilda och Edith tycks godta de 
kommentarer som görs om situationen i Argentina, och framhäver att det är likadant i Chile. De 
gör ingen kritik mot denna del av texten. Om Moria uttrycker de uppskattning. Zunilda säger: 
”Det är en kvinna som… Jag tycker hon är strålande. (…) …och hon är enastående. Hon är 
arbetsam”50. Edith menar dock att Moria som skådespelerska inte kan påverka den politiska 
situationen; ”Hon är artist, inte politiker, så jag ser inte vad det ena har med det andra att 
göra”51. Ingen av dem uttrycker någon särskild kritik mot artikeln, även om Edith ställer sig 
frågande till Morias möjlighet att påverka den politiska situationen. Regina är däremot mer 
kritiskt inställd. Hon menar att fokuset i artikeln är Moria som person och artist. Hon 
kommenterar rubriken: ”Överdriven, för i själva verket är det hon som framhävs, som kommer 
till sin rätt, i artikeln”52. Om Moria: ”Hon verkar vara en ganska ytlig kvinna” 53. Hon går alltså 
inte med på den bild av Moria artikeln försöker förmedla – som aktiv, politiskt engagerad 
skådespelerska – utan ställer sig kritisk till hennes engagemang. (Vilket inte är detsamma som 
Edith, som erkänner hennes engagemang, men menar att hon inte kan påverka.) Regina tycks 
inte godta någon av de olika saker texten vill förmedla. Doris har en mer förhandlande 
inställning. Som Regina kommenterar hon rubriken och menar att den inte stämmer överens 
med vad som är fokus i artikeln. Hon ställer sig dock inte kritisk till Morias engagemang på det 
sätt som Regina gör, utan ser det som en naturlig del av det hon uppfattar som Morias 
personlighet. Doris säger: 

I själva verket blir det, som jag uppfattar det, ett reportage för att göra reklam för en av hennes pjäser 
snarare än vad rubriken säger, att det skulle vara något mer politiskt. I ett ögonblick refererar hon till 
situationen de är med om i Argentina; vilket inte är konstigt, för hon är en stark kvinna, med karaktär. 
Med starka åsikter. (...) Men i stora drag handlar artikeln om henne.54 
 

 

 

                                                 
47 “...por eso es que la juventud es como es. Porque los papás como que se desligan del rol de 
ellos de papás. Entonces, como ahora el papá y la mamá trabajan, cachay, creen que por la plata 
lo pueden hacer todo. O sea, que les cuiden los hijos, que les hagan el aseo en la casa. Que les 
hagan todo. Para eso ellos trabajan. Pero resulta que ahora, por eso es que la juventud está como 
ahora, por eso mismo. Porque, ¿quién les enseña los hábitos?”. (Intervju med Edith, Valparaíso 
2009-12-03.) 

48 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

49 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

50 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 

51 Intervju med Edith, Valparaíso 2009-12-03. 

52 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

53 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

54 Intervju med Doris, Valparaíso 2009-12-01. 
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”Quenita och Nabih njuter av kärlekskryssningen i Brasilien” 

Regina är kritisk även mot denna artikel, men snarast förhandlande vad det gäller dess innehåll: 
Quenita Larraín. Hon är tydlig med att hon gör skillnad på Larraín som person (om vilken hon 
säger sig inte veta något) och Larraín som fenomen. Det sistnämnda kallar hon ”…ett barn av 
den chilenska dåliga smaken”55. Hon kritiserar det faktum att det skrivs en hel artikel om att 
Larraín far till Brasilien med sin pojkvän. Detta och det sätt på vilket artikeln är skriven säger 
hon ”…är att förolämpa chilenska kvinnor mycket”56. Edith är kritisk mot artikeln och Quenita 
Larraín, men tycks inte göra den skillnad mellan henne som person och som fenomen som 
Regina gör. Hon säger: ”...jag tycker inte ens att det är värt att kommentera. Hon är som en 
prostituerad, fast på högre nivå. Det finns inga värderingar, ingenting”57. Elizabeth och Ximena 
är också kritiska, men inte mot artikeln som sådan, utan mot det de menar är den generella 
bilden av Quenita Larraín i chilensk media. Ximena säger: 

...hon gör allt en man skulle göra, och ingen skulle ha några invändningar mot det. Tvärtom, han skulle 
firas. Men hon gör precis tvärtemot. Och alla ställer sig mot det, men jag tycker ändå att det är bra att 
det nån gång... Att en tjej leker med killarna, när dom alltid leker med oss. Så… Och att hon tjänar 
pengar, och att hon gör saker, och allt möjligt. Det är bra. Jag tycker ändå bra om henne.58 

Ximena läser alltså kritiskt, med vad som får betraktas som en medvetenhet om de olika 
villkoren för män och kvinnor i media och samhället i stort; att de inte alltid betraktas och 
bedöms på samma sätt. Elizabeth uttalar sig kritiskt mot att media lägger sig i Larraíns 
privatliv. Mot artikeln som sådan uttrycker hon dock ingen direkt kritik. Inte heller mot Quenita 
Larraín som person eller fenomen. Tvärtom säger hon: ”Jag tycker bra om henne. För hon är… 
Hon är som jag skulle velat vara. Göra det jag ville. Vänta med det jag ville”59. Ximena och 
Elizabeth kan betraktas som accepterande vad gäller just den här artikeln om Quenita Larraín, 
men gör en vidare kritik av medieklimatet; Ximena med ett genusperspektiv. 
 

”Carolina Plaza: ’Jag är svullen som en padda’” 

Luz Marías inställning till denna artikel är vad som skulle kunna kallas accepterande. Hon 
framför ingen kritik; tvärtom har hon en medhållande attityd gentemot artikelns innehåll och 
det Carolina Plaza säger. Plaza uttalar sig bland annat i termer av att hon gör som alla chilenska 
kvinnor; arbetar under hela graviditeten. Detta upprepas av Luz María: “...för mig är hon den 
typiska chilenska kvinnan. Strävsam, driftig. (...) Vi chilenska kvinnor fortsätter att arbeta 
(under graviditeten), i hemmet och med barnen…”60. Ximena ställer sig istället kritisk till 
artikeln och framhäver att Plaza inte lever som chilenska kvinnor gör mest: ”För mig är hon 
inte den typiska kvinnan som hon pratar om”61. Carolina (informanten) har snarast en 
förhandlande hållning gentemot artikeln. Hon ställer sig inte kritisk mot det den berättar. 
Däremot säger hon, själv journalist, att det inte är en nyhet att kvinnor går upp i vikt under 
graviditeten. Hon kopplar samman det faktum att det gjorts en nyhet av det med tidningens (Lás 
Últimas Noticias) profil, men kategoriserar det själv som ”…något du skulle kommentera till 

                                                 
55 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

56 “Entonces, el que ella haya ido a Brasil, y con el cuerpo maravilloso, y que los brasileros se han 
quedado con la boca abierta, y con vestido transparente, yo encuentro que denigra mucho a la 
mujer chilena. Eso es la verdad.” (Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04.) 

57 Intervju med Edith, Valparaíso 2009-12-03. 

58 Intervju med Ximena, Valparaíso 2009-12-13. 

59 Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03. 

60 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

61 “Entonces ella no, para mi ella no es la típica mujer como ella lo habla. De que trabaja y hace 
las cosas, porque ella no hace las cosas en su casa. Ella tiene nana. Ella tampoco ve a los hijos, 
porque los ve en la noche. Porque en el día o está trabajando o está haciendo sus cosas. Entonces 
para mí no es la típica mujer chilena que embarrazada que trabaja. No es así.” (Intervju med 
Ximena, Valparaíso 2009-12-13.) 
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vardags, men inte prata om i tidningen”62. Även Doris kommenterar att artikeln inte har något 
nyhetsvärde: ”Jag tycker inte det är någon nyhet, att… Att det skulle vara förvånande att en 
gravid kvinna fortsätter med sina aktiviteter”63. Varken hon, Carolina eller Luz María kritiserar 
dock artikelns innehåll på samma sätt som Ximena. 
 

5.3.2 Informanternas associationer: samhällsklass och ålder 

Det intersektionella perspektivet64 handlar om att analysera utifrån fler variabler än kön/genus; 
om att tillerkänna till exempel klass och etnicitet ett värde som inte per automatik är 
underordnat genus i analysen av samhällsstrukturer och identitetskonstruering (de los Reyes & 
Mulinari, 2005: 7). I de diskurser som förmedlas av dagstidningarna är det fler saker än det 
faktum att kvinnor är kvinnor som spelar in då betydelse ges åt begreppet kvinna. För att 
ytterliggare förstå hur de åtta informanterna mottar diskurser, i det här fallet specifikt de fyra 
artiklar som diskuterades vid intervjutillfällena, analyseras i detta avsnitt om (och hur) de 
associerar kring dessa variabler då de talar om kvinnorna i texterna. Som nämndes i kapitel 4 
fanns i de 18 studerade artiklarna viss variation vad gällde samhällsklass och ålder, men 
knappast någon vad gällde etnicitet. Ingen av de åtta informanterna gjorde associationer kring 
etnicitet angående någon av de fyra artiklarna. Däremot gällande ålder och klass (i betydelsen 
tillgång till arbete och pengar). 
 

Ålder 

Ålder verkar dyka upp i informanternas associationer kring kvinnorna i texterna främst då de 
uppfattar dem som gamla eller unga. I artikeln om Moria görs en poäng av att hon fortfarande 
är aktiv trots sin ålder. Just det kommenteras av Elizabeth65. Zunilda, Ximena och Carolina 
kommenterar också hennes ålder, men i relation till hennes utseende. Zunilda säger: ”Åh, jag 
skulle gärna se ut som henne. Göra alla operationer. (…) Hon är 65 år och ser jättebra ut”66. 
Carolina noterar att ”…det är en 65-årig kvinna, som är helt, totalt omgjord och bearbetad”67. 
Bárbara uppfattas av informanterna som ung; något som flera kopplar till energi och kreativitet. 
Luz María kopplar också själva initiativet, att hjälpa unga föräldrar som inte har barnvakt, till 
en ”ung” inställning; ”...jag tänkte också på att det är en glad person, ungdomlig, som vill att 
föräldrarna ska fortsätta gå ut och njuta av sin ungdom”68. Då det gäller Quenita Larraín 
kommenterar Regina att hon trots sin ålder inte skaffat barn. Elizabeth gör det också, och lägger 
till att det kanske är för att hon är modell69. Angående artikeln om Carolina Plaza kommenteras 
inte ålder av någon av informanterna. 
 

Klass 

I samtalen kring artikeln om förskoleföreståndarinnan gjorde ingen av informanterna explicita 
referenser till klass då det gäller hur de uppfattar Bárbara. Ett genomgående drag är att de anser 
henne vara strävsam och kreativ. Zunilda framhäver dock ett värde i detta som de andra inte tar 
upp: ”Hon kan ha varit utan arbete, men hon lyckades skapa ett”70. Detta upplever hon som 

                                                 
62 Intervju med Carolina, Santiago 2009-12-14. 

63 Intervju med Doris, Valparaíso 2009-12-01. 

64 Presenteras mer ingående i kapitel 2.2.2. 

65 Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03. 

66 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 

67 Intervju med Carolina, Santiago 2009-12-14. 

68 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

69 Intervjuer med Regina, Valparaíso 2009-12-04; och Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03. 

70 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 
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positivt71. Regina diskuterar i direkta klasstermer, men inte relaterat till Bárbara utan till 
benägenheten att lämna sina barn på en förskola. Hon tror att detta varierar i de olika 
samhällsklasserna/inkomstgrupperna72. Carolina nämner att den målsman som finns med i 
artikeln måste ha gott om pengar för att kunna lämna sitt barn på förskolan även på natten73. 

Regina tar upp tillgång till pengar även i artikeln om Moria Casán. Hon betonar att Moria tjänar 
mycket pengar och menar att det avskärmar henne från de flesta människors vardag. Hon tolkar 
in en rädsla (för inbrott, rån) i hennes uttalande om situationen i Argentina och kopplar detta till 
den inställning hon upplever Casán ha till fattiga människor:  

Och hon som är framgångsrik… Jag är säker på att hon har tjänat mycket pengar, och från det 
perspektivet kan man inte längre se enklare människors behov. Alla enklare människor blir möjliga 
brottslingar som vill ta ifrån henne vad hon har tjänat ihop. 74 

Ingen annan kommenterar tillgång till pengar eller arbete angående artikeln om Moria Casán. 

Då det gäller artikeln om Quenita Larraín gör ingen av informanterna direkta associationer till 
klass. Zunilda och Regina framhäver att hon lyckats med det hon (enligt dem) förmodligen vill; 
att vara med i teve. Doris kommenterar också att då borde hon ha gott om pengar. Elizabeth 
talar om att Quenita gör vad hon vill, bland annat att hon reser, men betonar också att hon har 
pengar till det75. 

Artikeln om Carolina Plaza är den som väcker mest associationer vad gäller klass. Det är främst 
tillgång till pengar informanterna tar upp. Luz María talar om den typiska chilenska kvinnan 
som strävsam och driftig. Hon kommenterar det faktum att Carolina verkar vara det, trots att 
hon säkerligen har gott om pengar: ”Hon borde ha ganska goda ekonomiska resurser, ändå bryr 
hon sig om barnen, hemmet, mannen… Om hela sin omgivning”76. Zunilda diskuterar huruvida 
man bör vara aktiv eller vila i slutet av graviditeten (relaterat till risker i samband med födseln) 
och kommenterar att eftersom Carolina har pengar bör hon ha tillgång till bra sjukvård77. 
Elizabeth diskuterar samma ämne, men betonar att det för många främst beror på huruvida man 
har möjlighet att vila i slutet av graviditeten eller ej: ”För ibland kan man inte vila. Man har inte 
resurserna för att göra det, eller så måste man arbeta, eller så har man fler små barn, eller bor 
med sin mamma, vad vet jag. Men då har man inte möjlighet att vila”78. Hon säger att det kan 
vara bra att fortsätta arbeta om man mår tillräckligt bra för att göra det. Hon betonar dock att 
det beror på om man har ett fysiskt krävande arbete eller ej: ”…ibland är man i stånd att arbeta i 
nionde månaden. Det är klart, om man har ett sittande arbete i alla fall. Men inte om det inte är 
det. Jag arbetade stående hela tiden”79. 

                                                 
71 Edith läser också in att Bárbara velat finna ett sätt att tjäna pengar, men gör en negativ 
association kring det då hon menar att det bara handlar om detta: ”Om hon tar hand om barnen 
och tjänar pengar på det, då är det bra för henne. (…) Det är inget kall”. Hon är starkt kritisk. 
(Intervju med Edith, Valparaíso 2009-12-03.) 

72 Regina tror att föräldrar i de lägre inkomstgrupperna är mer benägna att lämna barnen med 
släktingar; att medelklassen kanske är de mest benägna att ha barnen på dagis; medan 
överklassen nog föredrar att ha dem hemma med en nana. (Intervju med Regina, Valparaíso 
2009-12-04.) 

73 Intervju med Carolina, Santiago 2009-12-14. 

74 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04 

75 Intervjuer med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12; Regina, Valparaíso 2009-12-04; Doris, 
Valparaíso 2009-12-01; och Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03. 

76 “Incluso, ella debe ser de recursos económicos medio altos, e igual se preocupa de sus hijos, de 
su casa, de su marido... De todo su entorno. Una mujer luchadora, esforzada, sacrificada.” 
(Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09.) 

77 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 

78 Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03. 

79 “...porque con nueve meses uno a veces está en condiciones de seguir trabajando. Claro, si 
trabajas sentada por lo menos yo creo. Pero si trabajas parada no creo mucho, porque yo 
trabajaba parada todo el día.” (Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03.) 
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Ximena reagerar på Carolinas uttalande att hon som alla chilenska kvinnor fortsätter att arbeta 
under hela graviditeten. Hon påpekar att hennes situation skiljer sig från de flesta chilenska 
kvinnors: ”Så, nej, för mig är hon inte en vanlig kvinna som hon säger, att hon arbetar och gör 
allt, för hon gör inte hushållsarbetet. Hon har hushållerska. Hon tar inte hand om barnen heller, 
träffar dem bara på kvällen”80. 
 

5.3.3 Subjekt, karaktärsdrag och utseende – eller inte? 

Yvonne Hirdman menar att genuset kvinna associeras till passivitet och emotionalitet i större 
utsträckning än genuset man (1988: 52). Carter och Steiner hävdar att kvinnor i media oftare 
associeras till den privata sfären (hemmet och aktiviteter som dit relateras) än män (2004: 2-
14). Gunilla Jarlbro, som tittat på kvinnor i nyhetsmedia, säger att större vikt läggs vid 
vårdande karaktärsdrag, familjesammanhang och utseende då kvinnor förekommer än då män 
gör det (2006: 55-76). För att förstå hur de åtta informanterna mottar/uppfattar de artiklar som 
diskuterats under intervjuerna analyseras i detta avsnitt huruvida de läser in aktiva subjekt eller 
passiva objekt i kvinnorna i texterna, samt om fokus i vad de säger ligger på deras 
karaktärsdrag (och i så fall vilka) eller på vad de sysslar/arbetar med. Även informanternas 
kommentarer av kvinnornas utseende tas upp. 
 

Bárbara Subiabre 

Då det gäller artikeln om förskoleföreståndarinnan tycks de flesta informanterna se ett klart 
handlande subjekt. Carolina och Regina lägger stort fokus på professionaliteten; att det är en 
kvinna som har studerat hur man tar hand om barn och är insatt i pedagogik och psykologi. De 
ser tydligt en yrkeskvinna. “...det är förskolelärare. Det är människor som ägnar sig åt det här, 
som är yrkeskunniga inom området”81, säger Carolina. Regina, som i sitt yrkesverksamma liv 
var lärare talar om förskolefröknar: 

Jag tycker att det är väldigt värdefullt för att, särskilt de unga förskolelärarna, de är väldigt väl 
förberedda. Det är kvinnor som inte bara fyller en undervisande funktion, utan som också är… Låt oss 
säga att den utveckling och förberedelse de får är väldigt komplett. Det finns mycket psykologi, 
mycket ansvar, stort tålamod, stor förståelse för den värld barnen lever i.82 

Ximena nämner också att det är en person som har studerat och därmed ska betraktas som en 
yrkeskvinna. Då hon talar om henne ligger fokus dock minst lika mycket på att hon verkar vara 
en driftig och ihärdig person83. Då Doris talar om henne ligger fokus inte på att hon är 
yrkeskunnig inom området. Däremot ser hon henne, likt Ximena, som en innovativ och driftig 
person84. Zunilda, Luz María och Elizabeth tycks inte associera henne så mycket till driftighet 
och kreativitet som till vårdande karaktärsdrag. Elizabeth säger: ”För att se efter så många barn 
tror jag att hon måste vara en väldigt mjuk person. Kärleksfull mot barnen. Och att lita på. (...) 
Och ansvarskännande”85. Zunilda säger att hon måste vara en ”bra person”, eftersom hon tar 

                                                 
80 Intervju med Ximena, Valparaíso 2009-12-13. 

81 Intervju med Carolina, Santiago 2009-12-14. 

82 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

83 “Como una mina emprendedora. Como tenaz, como que... Se levanta temprano. Para tener lo 
suyo. Como las huevadas que hay que hacer como para tener lo suyo. Como... Power en ese 
aspecto.” (Intervju med Ximena, Valparaíso 2009-12-13.) 

84 “A mi me parece que es una mujer emprendedora y creativa, porque descubrió una necesidad, 
que me parece que es una necesidad más actual, que es una nueva necesidad en esta sociedad, y 
tuvo... Bueno, su idea es creativa, es original.” (Intervju med Doris, Valparaíso 2009-12-01.) 

85 “Para ver a tantos niños, yo creo que tiene que ser una persona súper tierna. Cariñosa con los 
niños. Confiable. Porque de partida hay que tener confianza en la persona para dejar los niños de 
noche. De día y toda la noche con la parvularia. Tiene que ser confiable la persona.Y responsable. 
Responsable porque es un niño que está cuidando.” (Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-
03.) 
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hand om barn86. Bárbara finns (som kvinnorna i de andra artiklarna) med på bild. Ingen, vare 
sig skribenten eller informanterna, kommenterar dock hennes utseende. 
 

Moria Casán 

Då det gäller Moria Casán ligger fokus i informanternas uppfattning inte lika mycket på en 
handlingskraft och driftighet (som var fallet med Bárbara Subiabre) som på hennes starka 
karaktär och frispråkighet. De flesta tycks se ett handlande subjekt, vissa ett starkt sådant, men 
fokus ligger oftast inte på vad hon gör utan på den personlighet de uppfattar. 

Ximena talar i positiva ordalag om denna: ”…jag gillar att hon är en stark kvinna. (…) Jag 
gillar hennes hållning, att hon är… Jag vet inte om hon är konfrontativ, men att hon säger vad 
hon tycker där och då utan att bry sig om vad som kommer sen”87. Luz María framhäver att hon 
måste vara modig som är så frispråkig med tanke på att hon är så känd. Hon kommenterar den 
karaktär hon uppfattar: ”Jag tycker att hon är en modig kvinna. Modig. För att säga en sån sak i 
de kretsar hon rör sig i… Man måste ha ryggrad för det. Kanske tänker jag mig också att det är 
en dominant kvinna… I sitt arbete, med folk omkring henne. Med alla. En stark karaktär”88. 
Även Elizabeth kommenterar i positiva ordalag den karaktär hon uppfattar: ”Det märks att det 
är en människa som… Om hon vill göra anspråk på sina rättigheter kommer hon att göra det. 
Det är en person med karaktär. En arbetsam person”89. Zunilda och Doris lägger mer fokus på 
vad Moria gör och har gjort (i sitt arbete). Zunilda säger: ”...hon är musikalartist och dansar, 
sjunger, gör allting. (…) Hon håller alltid på med någonting”90. Doris reflekterar (utöver att hon 
talar om vad Moria arbetar med) kring hennes karaktär och att hon, särskilt då hon var yngre, 
med denna bröt mot normer om hur kvinnor bör vara: 

Hon säger allt hon tycker och tänker utan filter. Man skulle kunna tänka att okej, hon är väldigt ärlig. 
Men det är provokativt också. Det är lite respektlöst. Men hon var modern för sin tid också. I ett 
konservativt samhälle är kvinnor som talar högt, som säger vad de tycker… Det anses vara 
respektlöst.91 

I artikeln kommenteras inte Morias utseende, men väl det faktum att hon är/var en sexsymbol. 
Informanterna kommenterar flitigt hennes utseende, och vissa av dem det faktum att hennes 
kropp varit så central i det hon gjort. De gör det dock i olika ordalag. Doris: 

Hon är inte blyg, skäms inte över att arbeta mycket med sin kropp. Exploatera… Explotatera sin kropp. 
Eller, jag vet inte om exploatera är rätta ordet, men hon använder sin kropp. Och inte på det sätt som 
dansare gör, utan mer som att visa brösten, visa benen… (…) Dessutom är det en kvinna som alltid är 
väldigt mån om sitt utseende, att se snygg ut. Fast jag tycker att hon är jätteful.92 

Luz María kommenterar (kanske omedvetet i relation till de normer Doris talar om) att Moria är 
”…väldigt ohämmad, såväl intellektuellt som sexuellt”93. Edith och Zunilda kommenterar att de 
tycker att hon är snygg. 
 

Quenita Larraín 

I informanternas berättelser om denna artikel var fokus ytterliggare ett annat än de två som 
beskrivits ovan. Det är inte framför allt ett starkt subjekt (som hos Bárbara) eller en stark 
                                                 
86 “Yo encuentro que para cuidar a niños tienes que ser buena persona. Sí, una buena persona. En 
el momento en que ella cuida los niños y hace lo que hace... Es buena persona.” (Intervju med 
Zunilda, Valparaíso 2009-12-12.) 

87 Intervju med Ximena, Valparaíso 2009-12-13. 

88 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

89 Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03. 

90 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 

91 Intervju med Doris, Valparaíso 2009-12-01. 

92 Intervju med Doris, Valparaíso 2009-12-01. 

93 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 
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karaktär (som hos Moria) de ser - även om vissa av dem också läser in detta – utan de talar mest 
om hennes privatliv; om saker hon gjort eller som hänt med henne. Utifrån detta resonerar de 
kring hennes karaktär. Informanternas fokus återspeglar det som finns i artikeln. 

Luz María kommenterar att Larraín verkar ”kall” och ”beräknande”. Hon säger kort att hon är 
modell och fortsätter sedan: ”…jag vet att hon var ihop med Iván Zamorano, men gifte sig inte. 
Sen gifte hon sig med Chino Ríos”94. Hon talar inte om det i dömande ordalag. Det gör däremot 
Edith. Hon är mycket kritiskt inställd till Larraín. Hon kommenterar inte vad hon arbetar med, 
eller något annat hon gör, utan endast följande: ”Jag tror att hon har varit med alla män… Så 
hon… Hon utnyttjar det hon har. Alltså, hon tycker inte ens om sig själv, för när man gör det, 
jag vet inte, man har mer självrespekt.” Hon kommenterar ytterliggare Larraín med 
utgångspunkt i hennes parrelationer, i starkt negativa ordalag95. Carolina kommenterar också att 
hon uppfattar henne som kall och beräknande och att hon är känd för att ha varit gift med 
fotbollsspelare. Sedan säger hon: ”Det här är en tjej som utnyttjar hela världen. En tjej som bara 
är teve och kändisskap och synas”96. Hon kommenterar kort att hon figurerar i teve i olika 
sammanhang, men tycks inte uppfatta det som att hon gör något. Som med både Luz María och 
Edith tycks inte bilden av ett handlande subjekt ingå i hennes uppfattning av Quenita Larraín. 

Även Elizabeth fokuserar mer på turerna kring hennes privatliv och på den karaktär hon 
uppfattar än på vad Larraín gör, men hon har en mer positiv läsning: ”Jag tycker bra om henne. 
(…) …om hon råkade bli ihop med en kille som har pengar är det väl bara tur”97. Hon 
kommenterar den negativa inställning hon uppfattar gentemot Larraín hos många andra. Så gör 
även Zunilda: ”…de förolämpar henne för mycket. Det är ju bra; var och en med sitt... Jag kan 
ha tjugo pojkvänner, men vem ska bry sig om det?”98. Hennes inställning till Larraín är, likt 
Elizabeths, mer positiv. Hon betonar att hon lyckas vara med i teve, men inte i negativa ordalag 
(som till exempel Carolina). Hon tycks snarare tolka in en handlingskraft i detta99; något som 
inte dominerar de andra informanternas kommentarer om Larraín. 

Quenitas utseende är fokus för hela artikeln om henne. Precis som Moria är hon en känd person 
som synts mycket i teve. Det faktum att hon är modell har i mediabilden dragit extra mycket 
uppmärksamhet till hennes utseende. Det kommenteras också flitigt av informanterna, på ett 
värderande sätt. En av de frågor som ställdes till varje artikel var (som sagt) vad 
intervjupersonen tyckte sig ha gemensamt med kvinnan/orna i texten. Då det gällde Moria och 
Quenita var den första reaktionen hos flera av informanterna att på ett skämtsamt sätt säga: 
”Snygg och fantastisk!”, ”Det blonda och bikinin!” eller ”Ändan!”100. Det första som dök upp i 
informanternas huvuden tycks ha varit just kvinnornas utseenden. 
 

 

 

                                                 
94 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

95 “Yo creo que ha estado con todos los hombres... Entonces ella no... Ella le saca provecho a lo 
que tiene no más. O sea, ella, ni siquiera ella se quiere, porque cuando uno se quiere, no sé, se 
respeta más. (...) Mira, tú te puedes casar una vez, ¿no cierto? Ya, te casas porque no tienes 
experiencia. No sabías cómo era el matrimonio. Pero ya cuando dos o tres veces, ya el problema 
no es él, eres tú. ¿No cierto? Eso es ella. Ella es el problema. Picotea tanto que al final va a llegar 
vieja, y sola. Porque a ella nadie le va a pescar, porque ya tiene tanto carrete encima de su 
cuerpo, que ya nadie le pesca. Los hombres, no sé, la buscan para ver qué pasa con ella, pero de 
ahí nada más.” (Intervju med Edith, Valparaíso 2009-12-03.) 

96 Intervju med Carolina, Santiago 2009-12-14. 

97 Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03. 

98 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 

99 “Pero yo la encuentro inteligente, pero una mujer muy inteligente. Y ella se las ingenia para 
estar en televisión. Sea como se sea.” (Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12.) 

100 Intervjuer med Edith, Valparaíso 2009-12-03; Doris, Valparaíso 2009-12-01; och Ximena, 
Valparaíso 2009-12-13. 
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Carolina Plaza 

Gällande den här artikeln kom informanterna att tala om ganska olika saker. Vissa visste mer 
om Plaza sedan tidigare än andra. Detta tycks i vissa fall ha påverkat deras uppfattning av 
artikeln och henne. De som inte vetat mycket om Plaza såg en handlande kvinna, ofta med 
fokus på att hon är gravid och arbetar. De som visste lite mer talade oftare om henne i funktion 
av borgmästare, men diskuterade även de det faktum att hon arbetade i slutet av graviditeten. 

Carolina (informanten) kommenterar att hon inte ser det som berättas i artikeln som en nyhet. 
Hon beskriver Plaza kort som ”…en borgmästare. Det är en representant för den chilenska 
högern.” Hon nämner också kort att hon hamnat i skandaler gällande förskingring av 
kommunala pengar101. Hennes karaktär kommenterar hon inte. Edith, som inte vetat mycket om 
Plaza sen tidigare, associerar inte särskilt mycket kring det faktum att hon är borgmästare eller 
kring vad hon arbetar med; snarare kring att hon är gravid moder och att hon arbetar under 
graviditeten. Hon kommenterar:”…jag tror att alla chilenska kvinnor gör samma sak. Hon är 
inget undantag från regeln. (…) …hon gör vad varje arbetsam kvinna gör... Vi chilenskor är så. 
Vi arbetar till sista stund”102. Även Luz María framhäver att Plaza är som chilenska kvinnor är 
mest: ”…för mig är hon den typiska chilenska kvinnan. Strävsam, driftig...”103. Hon 
kommenterar dock (som Edith) inte vidare vad hon arbetar med eller hennes karaktär. 

Regina, som vetat mer om Plaza sen tidigare, tycks som de andra informanterna se ett 
handlande subjekt. Hon har dock en annan inställning till Plaza. Hon talar om de skandaler hon 
varit inblandad i och menar att det är därför hon överhuvudtaget är med i tidningen. Hon 
kommenterar: “Hon är lite… Hur kan jag säga det för att inte vara så hård? Jag vet inte om hon 
är omoralisk men… Det är en väldigt fattig kommun hon arbetar i, och hon åkte till Europa, till 
de bästa hotellen. Så, det talar ganska illa om henne”104. Hon talar i större utsträckning än de 
andra informanterna om den karaktär hon uppfattar: ”…hon är ganska otrevlig, ganska 
aggressiv. Jag föreställer mig henne som aggressiv. Jag föreställer mig henne som ganska 
auktoritär, efter vad jag har hört. Ganska okänslig, inte så taktfull…”105. Regina talar om Plaza 
både i egenskap av borgmästare och i egenskap av moder. Hon kommenterar kritiskt hur hon 
uppfattar att Plaza prioriterar dessa saker: ”Graviditeten är inte så viktig (för henne). Det är 
viktigare att synas nära den kandidat som kanske blir president,  för hon vill inte att de glömmer 
henne”106. Även Zunilda uppfattar att Plaza prioriterar bort det faktum att hon är gravid; något 
hon uppfattar som negativt: ”…man måste tänka på bebisen i första hand och sen på arbetet”107. 
Zunilda tycks inte ha vetat mycket om Plaza sen tidigare. Hon talar ingenting om vad hon 
arbetar med, men kommenterar den karaktär hon uppfattar som ”ivrig” och ”fanatisk”. Det är 
inte främst, som hos Edith och Luz María, positiva kommentarer om en arbetande kvinna108. 

Mest kritisk mot Carolina Plaza är Ximena. Hon associerar kring henne i egenskap av 
borgmästare och yrkeskvinna, men har en negativ uppfattning. Hon talar dels om 
förskingringsskandalen, dels om att Plaza, enligt Ximena, försöker framstå som en vanlig 
arbetande kvinna trots att hon inte är det. Hon kommenterar: ”…de tjänar massor av pengar och 

                                                 
101 “Es una alcaldesa. Es una representante de la derecha chilena. Tuvo unas problemas de plata, 
unos problemas de faltos.” (Intervju med Carolina, Santiago 2009-12-14.) 

102 Intervju med Edith, Valparaíso 2009-12-03. 

103 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

104 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

105 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

106 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

107 Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12. 

108 “Yo me la imagino una mujer, cómo se llama, ansiosa. Muy ansiosa. Y fanática también, porque 
se nota que tiene un fanatismo terrible. Claro, porque ella, ella, el fanatismo le lleva a lo que 
ella... Ella hace. Porque está bien gustarle a alguien un candidato o qué sé yo, pero ella tiene que 
ver por ella también. Tiene que... Y más que es un bebito, con mayor razón.” (Intervju med 
Zunilda, Valparaíso 2009-12-12.) 
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gör nästan ingenting. (…) Så för mig är hon inte den typiska chilenska kvinnan som är gravid 
och arbetar. Det är inte så”109. Hon kommenterar också den karaktär hon uppfattar: ”…den 
typiska högerbruden; ganska snobbig, ganska hysterisk”110. Ximena noterar att Plaza är gravid, 
men kommenterar inte detta specifikt. Då det gäller artikeln om Carolina Plaza kommenteras 
inte hennes utseende utöver (gravid)magen av någon av informanterna. 
 

5.3.4 Sammanfattande diskussion 

Med Stuart Halls tre koder för mottagande av diskurser i åtanke kan vi konstatera att de åtta 
informanternas förhållningssätt till de olika artiklarna varierade mycket. Texterna fick medhåll 
och kritik i alla fyra fall. De flesta av informanterna varierade i sina förhållningssätt; var 
kritiska mot någon artikel och förhandlande eller accepterande mot de andra. 

När det gäller vilka variabler informanterna associerade kring i de olika artiklarna kan vi 
konstatera att ingen av dem reflekterade kring etnicitet. Ålder kommenterades dock: Zunilda 
och Carolina om Moria Casán och hennes utseende; Elizabeth om det faktum att Moria är så 
aktiv; om Bárbara Subiabre kopplades det till hennes anda/kreativitet; och om Quenita Larraín 
kommenterades att hon trots sina år ännu inte är mor. Associationer kring klass (förstått som 
tillgången till arbete och pengar) gjordes relativt ofta, om än sällan i explicita ordalag: vissa 
mindre kommentarer gjordes gällande Bárbara Subiabre och Quenita Larraín, medan Regina 
om Moria Casán explicit resonerade i dessa termer och Ximena (implicit) gjorde det angående 
Carolina Plaza. 

I Bárbara Subiabre uppfattar de flesta ett tydligt subjekt. Regina, som är lärare, talar också 
mycket om det arbete hon utför. De flesta informanterna kommenterar karaktärsdrag de 
uppfattar, men lägger fokus på olika saker; en del på professionalitet och andra på kreativitet 
och driftighet. Ytterliggare andra fokuserar på att hon verkar vara en vårdande och kärleksfull 
person, och talar om det på ett uppskattande sätt. Här går att urskilja en positiv värdering av det 
kvinnoideal som innefattas av marianismo (Chant & Craske, 2003). Luz Marías kommentar om 
den andra kvinnan i artikeln, att hon måste vara mycket liberal som lämnar bort sitt barn, kan 
också ses som en (negativ) reaktion på att detta ideal – kvinnan som först och främst moder – 
inte levs upp till. 

Då det gäller Moria Casán tycks informanterna som regel associera till handling/aktivt subjekt. 
Men fokus ligger på andra saker. Zunilda och Doris pratar mycket om vad hon gör/arbetar med. 
De allra flesta talar dock mest om den starka karaktär de uppfattar. Kanske kan vi av det faktum 
att många av informanterna kommenterar hennes karaktär dra slutsatsen att de uppfattar den – 
dominant, stark – som något speciellt; kanske som otypisk för kvinnor. Doris är den enda som 
explicit nämner detta; säger att det inte stämmer överens med hur kvinnor i konservativa 
samhällen ”bör” vara. Ximena kommenterar att hon uppskattar hur Casán inte verkar bry sig 
om vad andra säger, men sätter inte på ett direkt sätt detta i relation till hur det uppfattas i ett 
konservativt samhälle. De flesta informanterna kommenterar dock Casáns karaktär utan att göra 
vidare reflektioner kring den i relation till samhället/normer. Hennes utseende kommenteras av 
flera av informanterna. Doris diskuterar (som sagt) också kring hur hon använder sin kropp i 
sitt arbete. Hon lägger ingen tydlig värdering i detta, men återigen kan vi kanske tänka oss att 
hon kommenterar det för att det uppfattas som annorlunda, eller inte överensstämmande med 
den gängse bilden av hur kvinnor bör vara. Luz María relaterar på ett direkt sätt till sexualitet; 
hon uppfattar Casán som ”frigjord”. Hon uttalar inte (explicit) huruvida hon värderar detta 
positivt eller negativt; men i ordvalet markerar hon en viss distans. Återigen kan vi tänka oss att 
det har med kvinnan som hon inte är/bör vara att göra. Sexualitet är (som sagt) något som inte 

                                                 
109 “...ellos ganan mucha plata y casi no hacen nada. Puro se movilizan no más. Entonces ella no, 
para mi ella no es la típica mujer como ella lo habla. De que trabaja y hace las cosas, porque ella 
no hace las cosas en su casa. Ella tiene nana. (...) Entonces para mí no es la típica mujer chilena 
que embarrazada que trabaja. No es así.” (Intervju med Ximena, Valparaíso 2009-12-13.) 

110 Intervju med Ximena, Valparaíso 2009-12-13. 
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ingår i den idealbild av kvinnan som förmedlas/innefattas av marianismo, utan istället kopplas 
till dess motpol: horan (Chant & Craske, 2003; Craske, 1999). 

Om Quenita Larraín associerar få informanter på ett tydligt sätt till handling/aktivitet. Om den 
koppling av genuset kvinna med passivitet Hirdman (1988) talar om går igen någonstans i 
läsningarna av artiklarna är det alltså här. De flesta av de intervjuade kvinnorna fokuserar på 
hennes tidigare och nuvarande relationer. Även Jarlbros (2006) uppfattning att stort fokus läggs 
på detta då kvinnor förekommer i media speglas alltså i vad som sägs om denna artikel. Edith 
talar om Quenita i termer av en ”prostituerad fast på högre nivå”111. I hennes kritiska 
kommentarer om att hon (som Edith uppfattar det) varit med många män återspeglas den bild 
av horan Craske (1999) talar om; hon tycks tänka på Quenita som en kvinna som inte är som 
hon bör vara. Andra informanter (Zunilda och Elizabeth) kritiserar däremot just detta 
fördömande relaterat till en kvinnas parrelationer/sexualitet. En del av de intervjuade kvinnorna 
resonerar kring Larraíns karaktär; tycker att hon verkar vara kall och beräknande. Som med 
Moria Casán kan vi tänka oss att de kanske kommenterar detta just för att det inte är som de 
uppfattar att kvinnor är/bör vara. Ximena gör i relation till Larraíns karaktär en direkt 
”motläsning”; hon uppskattar det faktum att hon är på ett sätt hon menar annars accepteras 
endast hos män. Reginas kommentar (om att hon uppfattar sättet artikeln är skriven på som 
förnedrande för chilenska kvinnor) speglar en kritik mot reduceringen av kvinnan till ett 
(sexualiserat) passivt objekt. Larraíns utseende kommenteras också av flera informanter. 

I Carolina Plaza tycks de flesta informanterna uppfatta ett aktivt subjekt, men deras fokus är 
olika; medan en del pratar om det faktum att hon är borgmästare talar andra mer kring 
moderskapet och graviditeten. Hennes karaktär kommenteras flitigt och i mycket varierande 
ordalag: strävsam och driftig; okänslig och aggressiv; ivrig och fanatisk; samt snobbig och 
hysterisk. I Reginas kommentar om att hon prioriterar bort moderskapet, och hennes negativa 
värdering av detta, syns återigen bilden av kvinnan som i första hand moder (Chant & Craske, 
2003; Grau et al, 1997). Vissa informanters fokus på att Plaza verkar vara en arbetsam kvinna 
återspeglar också den värdesättning av kvinnor som arbets-/och strävsamma Sharim Kovalskys 
(2005) fann hos sina informanter. 

Som beskrivs i kapitel 4 framställdes kvinnorna i de (18) studerade artiklarna – i motsats till 
vad Hirdman (1988), Carter och Steiner (2004) och Jarlbro (2006) hävdade - främst som aktiva 
subjekt och i egenskap av yrkeskvinnor, även om detta inte var fallet i alla texter. När det gäller 
hur informanterna ser på kvinnorna i artiklarna går samma sak alltså igen: främst ser de aktiva 
subjekt, men inte alltid. Det fanns också en variation i huruvida de beskrev karaktärsdrag de 
uppfattade hos kvinnorna (och vilka karaktärsdrag de beskrev) eller om de fokuserade mer på 
vad de gjorde. Även utseende, något som nämns i flera av texterna, var något vissa informanter 
kommenterade gällande en del av artiklarna, men inte alla. Hirdman, Carter och Steiner och 
Jarlbros uppfattningar gick alltså igen till viss del, men inte i alla läsningar. Vad som däremot 
på ett tydligt sätt gick igen i informanternas berättelser var bilderna av den goda modern och 
horan (Chant & Craske, 2003; Craske, 1999; Grau et al, 1997). Det sätt på vilket de gick igen 
varierade dock kraftigt; medan vissa informanter resonerade i enlighet med de värdesättningar 
som traditionellt gjorts av dessa ”typer” av kvinnor, uttryckte andra uppskattning just för att 
kvinnorna i artiklarna inte var på detta sätt. 

5.4 Uppfattningarna i relation till vilka 
informanterna själva är 
Av föregående stycken framgår att informanterna uppfattade artiklarna på olika sätt. Vad som 
påverkar deras läsning/sätt att uppfatta dem på är säkerligen mycket komplext. Man kan till 
exempel anta att livserfarenheter och de människor de har runt sig spelar stor roll. Det går dock 
inte att göra en ingående analys av detta i denna studie, då den information som inhämtats om 
                                                 
111 Intervju med Edith, Valparaíso 2009-12-03. 
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de åtta intervjupersonerna på grund av tidsbrist är så pass begränsad. De faktorer som nämns i 
början av detta kapitel (5.2.1)  är dock hanterbara i sammanhanget. Utifrån några av dem 
diskuteras i detta avsnitt. 

5.4.1 Klass/samhällsgrupp 

Om vi i detta sammanhang använder oss av begreppet klass i en vid uppfattning - inkluderande 
utbildningsnivå, huruvida informanterna arbetar, typ av arbete och inkomst – kan vi resonera 
utifrån det. 

Den enda av de intervjuade kvinnorna som inte arbetar utanför hemmet – varifrån vi kan tänka 
oss dra slutsatsen att hennes mans lön är tillräckligt hög för att försörja en hel familj – är Luz 
María. Hon talar inte särskilt ofta om kvinnorna i de fyra artiklarna i termer av vad de arbetar 
med. Hon fokuserar oftare på de karaktärsdrag hon uppfattar hos dem112. Vid ett tillfälle nämner 
hon, angående Carolina Plaza, att hon bör ha gott om pengar. I övrigt kommenterar hon aldrig 
tillgången till detta eller arbete. Zunilda, städerska, reflekterar däremot till exempel angående 
Bárbara Subiabre kring en eventuell tidigare arbetslöshet113. Elizabeth, även hon städerska, 
kommenterar angående Carolina Plaza att vila eller arbete i slutet av graviditeten inte enbart 
beror på vad man vill eller orkar; det handlar också om huruvida man har möjlighet att vila eller 
ej114. Tillgången till arbete och möjligheten att avstå från inkomst finns alltså med i båda dessa 
kvinnors associationer kring artiklarna. Luz María, som vi kan betrakta som medel- eller övre 
medelklass, talar istället endast om vikten av att vila i slutet av graviditeten115; aldrig om 
möjligheten att göra det. 

Regina, Doris och Carolina, vilka alla har studerat på universitet och arbetar/har arbetat (Regina 
är pensionär) utanför hemmet  - de skulle kunna betraktas som medelklass – gör ofta fler 
reflektioner kring (det chilenska) samhället116 än såväl Elizabeth och Zunilda som Luz María. 
(Elizabeth och Zunilda är mycket mer benägna att associera till sina egna liv och levda 
erfarenheter. Luz María associerar sällan vidare i någon av riktningarna.) Regina, Doris och 
Carolina lägger dock inte samma tyngd i en eventuell upplevelse av kvinnorna i artiklarna som 
arbets- och strävsamma, som Elizabeth, Zunilda och Edith (som också kan betraktas som 
arbetarklass)117. Regina och Doris fokuserar till exempel istället på en professionalitet och 

                                                 
112 Bárbara Subiabre uppfattar hon som plikttrogen, ansvarstagande, glad, ungdomlig och med 
stort tålamod. Moria Casán uppfattar hon som modig, dominant och av stark karaktär; men hon 
kommenterar också att hon verkar vara såväl intellektuellt som sexuellt frigjord. Quenita Larraín 
uppfattar hon som kall och beräknande. Carolina Plaza som strävsam och driftig. (Intervju med 
Luz María, Viña del Mar 2009-12-09.) 

113 ”Hon kan ha varit utan arbete, men hon skapade ett. Det var väldigt bra.” (Intervju med 
Zunilda, Valparaíso 2009-12-12.) 

114 ”…ibland kan man inte vila. Ibland har man inte resurserna för att göra det, för att du måste 
arbeta, eller har fler små barn, eller bor med din mor, vad vet jag, men då kan du inte vila.” 
(Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03.) 

115 ”…när man är gravid måste man ta hand om sig, för att, vad heter det, man bär på ett liv inom 
sig…” (Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09.) 

116 Regina diskuterar till exempel angående artikeln om Bárbara Subiabre huruvida chilenska 
föräldrar är benägna att lämna bort sina barn över natten och om ifall det varierar i de olika 
samhällsklasserna. Gällande artikeln om Moria Casán reflekterar hon kring rika människors 
inställning till fattiga. Även Doris diskuterar (i samband med artikeln om Bárbara Subiabre) 
benägenheten hos chilenska föräldrar att lämna bort sina barn. I relation till Moria Casán 
diskuterar hon ett konservativt samhälles reaktion på kvinnor som henne. Carolina diskuterar (i 
relation till artikeln om Bárbara Subiabre) den förändring hon uppfattar i det chilenska samhället 
vad gäller familjestrukturer; att man förr lämnade barn med mor- och farföräldrar då dessa inte 
var så aktiva utom gällande arbetet, men att de som är mor- och farföräldrar idag har ett socialt 
liv i större utsträckning och att detta förändrar situationen för unga föräldrar. Hon diskuterar 
också vad hon uppfattar som en förändring i chilenska familjers levnadsvanor överlag; att man 
idag spenderar mer tid utanför hemmet, äter ute, osv. (Intervjuer med Regina, Valparaíso 2009-
12-04; Doris, Valparaíso 2009-12-01; och Carolina, Santiago 2009-12-14.) 

117 Zunilda säger till exempel om Moria: ”Hon är arbetsam. Hon gör alltid något…”. Elizabeth 
kommenterar (också om Moria): ”Det är en väldigt aktiv person. En person med karaktär. En 
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kreativitet hos Bárbara Subiabre118. Carolina är, möjligtvis för att hon är journalist, benägen att 
kommentera artiklarnas värde just som artiklar119, men inte hur hon uppfattar kvinnorna i dem. 
Endast hos (främst) Regina och (i viss mån) Doris speglas då de kommenterar hur de uppfattar 
kvinnorna en medvetenhet om att det de ser är en mediabild; kanske inte en rättvis/riktig 
återspegling av människan i fråga120. (Carolina kommenterar som sagt inte kvinnorna i samma 
utsträckning som de andra; kanske just för detta.) 

Regina associerar - bokstavligt talat - kring klass då hon diskuterar artiklarna om Bárbara 
Subiabre och Moria Casán121. Då det gäller Carolina Plaza gör dock (likt Luz María) inte heller 
hon reflektionen kring huruvida man har möjlighet att inte arbeta i slutet av graviditeten. Hon 
kommenterar att, som hon uppfattar det, Plaza prioriterar bort sitt moderskap; men tänker inte 
kring möjligheten att vila på samma sätt som Elizabeth122. Ximena, som studerat efter 
gymnasiet men inte på universitet, använder sig inte av termen klass. Hon gör dock angående 
Carolina Plaza tydliga associationer kring det123. 

5.4.2 Ålder 

Då det gäller ålder är det svårt att se några tydliga skiljelinjer; att det skulle påverka i någon 
större utsträckning hur informanterna uppfattar artiklarna. Regina och Zunilda, båda 64 år och 
äldst av de intervjuade kvinnorna, har varierande uppfattningar om samma artiklar. Edith, 
Elizabeth och Luz María - 49, 49 och 45 år – varierar än mer. De har i flera fall helt motsatta 
läsningar124. Doris, 38 år och därmed i ålder mitt emellan Carolina och Ximena (28 och 29) och 
Edith och Elizabeth (49), är generellt sett mest lik Regina i sitt sätt att associera kring 
kvinnorna i texterna; gör ofta reflektioner kring det chilenska samhället. Då det gäller Carolina 
och Ximena skulle man möjligtvis kunna se en tendens att döma vissa kvinnor hårt, Carolina 
gällande Quenita och Ximena om Carolina Plaza; något som möjligtvis skulle kunna associeras 
till deras ålder. Men även Edith är hård i sina kommentarer om Quenita och kvinnorna i den 
första artikeln (Bárbara Subiabre och föräldern från Uruguay)125. Ximena lägger i sina 

                                                                                                                                              
arbetsam person.” Om Carolina Plaza säger hon att hon verkar vara ”…ansvarstagande. 
Arbetsam.” Edith säger om Carolina Plaza att: ”…(hon är) strävsam. Hon har lyckats. Det är inte 
för inte som hon ställde upp (i valet) och är borgmästare…” (Intervjuer med Zunilda, Valparaíso 
2009-12-12; Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03; och Edith, Valparaíso 2009-12-03.) 

118 Doris kommenterar: ”Jag tycker hon verkar vara en driftig och kreativ kvinna… (…) Jag tycker 
att idén verkar vara intressant, hennes idé. Originell. Kreativ. Nyskapande.” Regina säger: ”Det är 
en driftig kvinna. Hon vill… Salir adelante på ett självständigt sätt.” (Intervjuer med Doris, 
Valparaíso 2009-12-01; och Regina, Valparaíso 2009-12-04.) 

119 Om artikeln om Bárbara Subiabre kommenterar hon att det är bra reklam för verksamheten. 
Hon poängterar också att den samhällsanalys som implicit introduceras aldrig utvecklas. Vad gäller 
artikeln om Moria Casán kritiserar hon rubriksättningen och textens disposition. Gällande texten 
om Quenita Larraín kommenterar hon att det är sådant folk tycker om att läsa. Artikeln om 
Carolina Plaza menar hon egentligen inte presenterar någon nyhet. (Intervju med Carolina, 2009-
12-14.) 

120 Regina säger, angående sin uppfattning om Quenita Larraín: “...det är inte så att jag... Att jag 
föraktar henne. Men jag tycker inte om vad hon representerar. För jag känner henne ju inte. Jag 
skulle inte kunna säga vem hon är.” (Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04.) 

121 Se fotnot 116. 

122 Inte heller Doris eller Zunilda kommenterar detta faktum. Inte heller Carolina; men hon talar 
inte särskilt mycket om graviditet/moderskap i sig. Edith talar om det, men tycker att man inte 
behöver/bör vila. (Intervjuer med Regina, Valparaíso 2009-12-04; Doris, Valparaíso 2009-12-01; 
Zunilda, Valparaíso 2009-12-12; Carolina, Santiago 2009-12-14; och Edith, Valparaíso 2009-12-
03.) 

123 Se fotnot 109. 

124 Exempelvis Edith och Elizabeth om Quenita Larraín; medan den förra menar att det inte är värt 
att kommentera säger den andra att det är så hon hade velat vara. (Intervjuer med Edith och 
Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03). 

125 Intervjuer med Carolina, Santiago 2009-12-14; Ximena, Valparaíso 2009-12-13; och Edith, 
Valparaíso 2009-12-03. 
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kommentarer om Bárbara Subiabre stor vikt vid att hon gör vad som krävs för att ha ”något 
eget”. Hon kommenterar också just det faktum att Bárbara verkar vara ung126. Möjligtvis skulle 
man kunna tänka sig att hon associerar på det sättet då hon själv är ung och har processen att bli 
självständig från sina föräldrar nära i tid. Carolina gör dock inte denna association. Gemensamt 
för Doris, Ximena och Carolina, de tre yngsta informanterna, är att de inte talar om 
moderskapet; men det är också de enda av de intervjuade kvinnorna som inte är just mödrar. 

5.4.3 Äktenskap, samboende, moderskap (och katolicism) 

Det går att utläsa vissa skillnader som skulle kunna relateras till huruvida informanterna är 
gifta, lever med en partner eller ej och om de har barn eller inte. Luz María och Edith är de 
enda av de intervjuade kvinnorna som är gifta och lever med sina män. (De betraktar sig också 
båda, dock likt flera andra informanter, som troende katoliker.) I flera av deras kommentarer 
kring olika artiklar kan spåras en mer konservativ/traditionell inställning till kvinnorna i 
artiklarna än hos de andra informanterna vad gäller familj, barn och sexualitet. Där de, till 
exempel, i en artikel ser föräldrar som inte tar ansvar för sina barn127 betonar andra informanter 
istället hur bra det är att de får möjlighet till mer tid för sig själva128. Där Edith yttrar sig starkt 
negativt om att Quenita Larraín har haft många pojkvänner129, riktar Zunilda, som inte är gift 
eller troende katolik men lever med sin partner, istället sin kritik mot dem som dömer henne för 
det130. Luz María uttrycker som sagt också om Moria Casán att hon måste vara ”sexuellt 
frigjord”131. Doris, separerad och katolik, varken samboende eller moder, markerar inte samma 
distans till Casán då hon talar om att hon i sitt arbete använt sig mycket av sin kropp. Hon 
reflekterar också kring ett konservativt samhälles reaktion på en kvinna som Casán. Överlag 
återspeglas i det Edith och Luz María säger den idealbild som förmedlas av marianismo i större 
utsträckning än hos de andra informanterna. 

Elizabeth, som inte är gift och inte lever tillsammans med sina barns far, uttrycker överlag ett 
missnöje med den syn på kvinnor och män (och vad de ska göra) hon uppfattar som 
dominerande i Chile. Hon säger att även om det viktigaste för varje förälder är barnen får det 
inte helt ta överhanden. Man måste få vara en egen person också132. Hon uttrycker sig alltså 
kritiskt mot uppfattningen av kvinnor som i första hand och endast mödrar. Regina, som varken 
är katolik, gift eller lever tillsammans med en partner och som har uppfostrat sina tre barn själv 
– med avseende på dessa faktorer är hon alltså relativt lik Elizabeth - uttrycker till viss del 

                                                 
126 “...una mina emprendedora, pero siempre pensando como que es chica. Como, porque se ve 
como por la foto, la mirada, como la postura. Como que me la imagino como que recién salió de 
estudiar...” (Intervju med Ximena, Valparaíso 2009-12-13.) 

127 Edith uttrycker (starkt kritiskt) då det gäller artikeln om förskoleföreståndarinnan att hon 
tycker att det är fel att lämna bort sina barn. Luz María är mindre hård i sin kommentar och säger 
att den kvinna som gör det måste vara mycket liberal. 

128 Zunilda säger: “...jag tycker att det är jättebra. Särskilt för… För många par vill gå ut men kan 
inte.” Elizabeth säger: ”…att det finns en person som öppnar förskolan så att barnen kan vara där 
hela natten medan föräldrarna roar sig, jag tycker det är lysande, det kunde ha hänt tidigare…” 
Doris: ”…hon erbjuder en tjänst som kan vara till hjälp för unga föräldar som vill som vill ha en 
ledig stund, för att vila, skingra tankarna.” (Intervjuer med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12; 
Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03; och Doris, Valparaíso 2009-12-01.) 

129 ” Man gifter sig bara en gång, eller hur? Okej, du gifter dig för att du inte har erfarenhet. Du 
visste inte hur äktenskapet var. Men när det är två eller tre gånger är det inte han som är 
problemet. Det är du. Eller hur? Så är hon. Hon är problemet. Hon provsmakar så mycket så till 
slut kommer hon vara gammal och ensam. För ingen kommer att bry sig om henne. Hon har 
redan varit med så många att ingen är intresserad av henne.” (Intervju med Edith, Valparaíso 
2009-12-03.) 

130 ”…de förolämpar henne för mycket. Det är ju bra; var och en med sitt... Jag kan ha tjugo 
pojkvänner, men vem ska bry sig om det?” (Intervju med Zunilda, Valparaíso 2009-12-12.) 

131 Intervju med Luz María, Viña del Mar 2009-12-09. 

132 Hon talar också om sin egen erfarenhet av att vara ung mor; om hur hennes man arbetade och 
träffade människor medan hon knappt gick utanför huset. Hon säger att nu, när barnen är äldre, 
är det viktigt för henne att ta sig tid till sig själv. (Intervju med Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03.) 
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samma åsikter/värderingar; men inte helt och hållet. Hon kritiserar det hon betraktar som 
nedvärderande för kvinnor133, och menar likt Elizabeth (då hon diskuterar föräldraskapet) att 
det viktigaste måste vara barnen134. Men i övrigt resonerar hon inte i samma riktning då det 
gäller moderskapet. Regina talar om kvinnor som speciella för att det (som hon menar det) är 
de/vi som står för artens överlevnad. 

Jag tror att vi som människor, som varelser, är väldigt utvecklade. Och jag tror att det har med 
moderskapet att göra. Det faktum att vi är de som ska bevara arten, om vi tar det till ett mer… 
Instinktivt plan, kan vi säga, det mest grundläggande hos människan, så är det vi som ska bevara 
arten.135 

Elizabeth talar inte om denna specificitet i moderskapets betydelse 136. Medan hon och Regina 
båda två uttrycker sig kritiskt mot det de ser som begränsande/nedvärderande för kvinnor 
speglar den senares ord om kvinnor som mödrar samtidigt i mycket större utsträckning den 
diskurs som dominerat vad gäller kvinnan som moder137. 

De kvinnor som varken har barn eller är gifta – Doris, Ximena och Carolina – talar inte om 
moderskapet på samma sätt som de övriga (som har barn). Detta kan tänkas vara naturligt; de är 
ju inte mödrar. Man får dock också ha i åtanke att det är de tre yngsta informanterna. 

5.4.4 Etnicitet 

Ingen av informanterna associerade kring etnicitet angående någon av artiklarna. Vad gäller 
informanterna var variationen gällande etnicitet inte särskilt stor. De flesta får betraktas som 
mestizas. En av informanterna är av mapuche-ursprung, men inte heller hon reflekterade kring 
detta tema. Av detta kan vi kanske tänka oss att etnicitet inte är ett tema som diskuteras i Chile i 
lika stor utsträckning som till exempel klass. 

5.4.5 Sammanfattande diskussion 

Då det gäller informanternas läsning av artiklarna i relation till den klass/samhällsgrupp de 
tillhör kan vi konstatera att det går att utläsa visa skillnader. Elizabeth och Zunilda, vilka båda 
kan betraktas som arbetarklass, är de enda som associerar om tillgång till arbete och möjlighet 
att avstå från en inkomst. De resonerar inte kring samhälleliga fenomen i samma utsträckning 
som Doris, Regina och Carolina, vilka vi kan betrakta som medelklass. Luz María, som kan 
betraktas som (övre) medelklass och som är den enda av informanterna (utom Regina, 
pensionär) som inte arbetar utanför hemmet, talar mycket sällan om kvinnorna i artiklarna i 
termer av vad de gör/arbetar med. Hon fokuserar oftast på de karaktärsdrag hon uppfattar. Detta 
gäller till viss del även för Elizabeth och Zunilda, men de talar generellt sett mer om arbete, att 
kvinnor verkar vara arbetsamma, än Luz María. Doris, Regina och Carolina är mer benägna än 
de andra att tala om kvinnorna i artiklarna i termer om vad de gör. De kommenterar också de 
karaktärer de uppfattar; men de lägger inte lika stort (Carolina knappast något) fokus på det 
som de andra. 

                                                 
133 Se fotnot 56. 

134 Hon kritiserar (som nämns i punkt 5.5) Carolina Plaza för att sätta sina egna (jobbrelaterade) 
aktiviteter före det faktum att hon är gravid. Detta uttrycker också Zunilda. (Intervjuer med 
Regina, Valparaíso 2009-12-04 och Zunilda, Valparaíso 2009-12-12.) 

135 Intervju med Regina, Valparaíso 2009-12-04. 

136 Däremot funderar hon kring det som en källa till styrka. Hon talar om att alla kvinnor i 
artiklarna är starka, och funderar kring om det är för att de är kvinnor. Sedan säger hon: ”Eller är 
det barnen som ger en styrkan? För att fortsätta kämpa, för att fortsätta…”. (Intervju med 
Elizabeth, Valparaíso 2009-12-03.) 

137 Möjligtvis skulle man kunna relatera denna skillnad mellan de två till åldern; Regina är sexton 
år äldre än Elizabeth. 
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Utifrån informanternas ålder är det svårt att se några tydliga skiljelinjer. Carolina (28) och 
Ximena (29), de två yngsta informanterna, är i varsitt fall hårda att döma; men det är även Edith 
(49). 

Då det gäller äktenskap, samboende, moderskap och huruvida de är troende katoliker, kan vissa 
men inga entydiga samband utläsas. Edith och Luz María - de enda informanter som är gifta 
(mödrar), lever med sina män och är troende katoliker – tenderar vara mer konservativa i sina 
associationer gällande familj, parrelationer och sexualitet än övriga informanter. Den 
(marianismo)diskurs flera författare (Chant & Craske, 2003; Grau et al, 1997; Htun, 2003; 
Tinsman, 1997) hävdar förmedlades från katolska kyrkan och statens sida under diktaturen, och 
som aldrig bröts med i och med transitionen till demokrati, går igen i det de säger; kvinnan som 
först och främst moder, och som en icke-sexuell varelse. Där finns till exempel en skillnad 
jämfört med Zunilda, som inte är gift eller katolik men har barn och lever med en partner; och 
med Doris som är separerad och inte samboende, inte har barn men är katolik. Elizabeth och 
Regina, båda mödrar men ingen av dem gifta eller levandes tillsammans med partner (den förra 
troende katolik, den andra inte), uttrycker båda två en kritik mot det de uppfattar som 
nedvärderande och begränsande för kvinnor, men deras meningar går isär då det gäller vilken 
betydelse moderskapet har för kvinnor. I Reginas reflektioner kring moderskapet som görandes 
kvinnan till något speciellt – på ett sätt som inte faderskapet gör med män – går (som hos Edith 
och Luz María) den traditionella diskursen om kvinnan (som moder och därmed unikum) igen. 

Etnicitet, vilket varierade mycket lite men något bland informanterna, tycks inte ha spelat in i 
hur de uppfattar artiklarna och kvinnorna i dem. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 Sammanfattning av studien 
Denna studie har handlat om hur de bilder av kvinnor som förmedlas av chilenska 
dagstidningar mottas av kvinnor i Chile. De teoretiska utgångspunkterna har varit genusteori 
enligt Yvonne Hirdman (1988; 2001), det intersektionella perspektivet enligt Paulina de los 
Reyes och Diana Mulinari (2005), diskursteori enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) samt Stuart Halls teori om koder för mottagande av 
diskurser (Rojek, 2003). Tidigare forskning, om genus i Chile och Latinamerika (Chant & 
Craske, 2003; Grau et al, 1997; Htun, 2003; Tinsman, 1997; Vidaurrázaga Aránguiz, 2007; och 
Sharim Kovalskys, 2005) samt om kvinnor i massmedia (Carter & Steiner, 2004; Jarlbro, 2006; 
och Valenzuela & Correa, 2009) har utgjort den bakgrund mot vilken studien genomförts. 

För att undersöka de bilder av kvinnor som förmedlas har 18 tidningsartiklar analyserats (se 
kapitel 4). Det kunde konstateras att bland de studerade texterna fanns viss variation vad gällde 
samhällsklass, ålder och sysselsättning bland kvinnorna; dock knappast någon vad gäller 
etnicitet. Kvinnor framställdes främst som aktiva subjekt, vilket inte stämmer överens med den 
primära association av genuset kvinna med passivitet Hirdman (1988) talar om. Vissa kvinnor 
framstod dock som (sexualiserat) passiva. Familjerelationer och utseende kommenterades 
relativt ofta; vilket stämmer överens med vad Carter och Steiner (2004) och Jarlbro (2006) 
hävdar. Även karaktärsdrag kommenterades flitigt; där fanns dock stor variation i vilka som 
betonades. 

Åtta chilenska kvinnor intervjuades om hur de uppfattar fyra artiklar (av de 18 analyserade) och 
kvinnorna i dessa. Där fanns stor variation i huruvida de var kritiska, förhandlande eller 
accepterade i sitt mottagande av artiklarna; i vilka variabler (klass, ålder, moderskap) de 
associerade kring; i huruvida de läste in starka subjekt eller inte; samt om de fokuserade på vad 
kvinnorna gör/arbetar med, eller på karaktärsdrag (och vilka). Såväl bilden av den goda modern 
(Chant & Craske, 2003) som den av horan (Craske, 1999) gick igen i informanternas 
berättelser; om än på mycket varierande sätt. Informanternas uppfattningar av artiklarna och 
kvinnorna analyserades i relation till dem själva, med avseende på vilken klass/samhällsgrupp 
de tillhör, ålder, huruvida de är mödrar, om de är troende katoliker, gifta och/eller lever med en 
partner. Utifrån informanternas ålder och etnicitet var svårt att utläsa några tydliga skillnader. 
Klass/samhällsgrupp tyckte påverka mer. Så även huruvida de var gifta/samboende/mödrar 
och/eller troende katoliker. 

6.2 Diskussion utifrån frågeställningarna 
I början av uppsatsen presenterades tre frågor. De var som följer: 

- Kring vilka variabler (kön/genus, ras/etnicitet, klass, ålder, etc.) i artiklarna 
associerar och resonerar informanterna? 

En variabel som på ett tydligt sätt finns med i informanternas associationer kring kvinnorna i 
artiklarna är klass, förstått som tillgång till och typ av arbete samt tillgång till pengar. 
Informanterna resonerar dels kring vad de uppfattar som skillnader i inställningen till fenomen 
och människor i olika samhällsklasser, dels kring relationen mellan arbete, inkomst och 
möjligheten att göra/agera vad/hur man vill. Till exempel diskuteras (icke)möjligheten att avstå 
från en inkomst, och skillnaden på fysiskt och icke-fysiskt arbete. Klass och/eller saker som 
därtill kan relateras är alltså något som (flera av) informanterna hade i åtanke då de talade om 
kvinnorna i artiklarna. 
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En annan variabel informanterna visade sig resonera kring var moderskapet. En av artiklarna 
handlar om att en höggravid kvinna fortsätter att vara aktiv; men även gällande de andra 
texterna kom informanterna in på ämnet. Då betydelsen/innebörden av att vara kvinna 
diskuterades dök till exempel flera olika resonemang kring moderskapets del i detta upp. 

Kring ålder associerades i vissa fall, men det tycks inte ha varit något informanterna tänkte 
mycket på. Etnicitet kommenterades inte alls; kanske är det ett tema som inte finns med i det 
vardagliga samtalet kring de intervjuade kvinnorna på samma sätt som till exempel klass och 
moderskap. 
 

- Resonerar informanterna kring kvinnorna i artiklarna som subjekt eller objekt 
och fokuserar de på vad de gör/arbetar med eller de karaktärsdrag de uppfattar? 

Överlag tycks informanterna tänka på kvinnorna i artiklarna som aktiva subjekt. Det finns några 
undantag: då de är starkt kritiska mot kvinnorna (som personer eller fenomen) nämner de ibland 
vad de gör/arbetar med, men tycks ändå inte associera detta till handling/aktivitet. Det är 
snarare som om de menar att till exempel modellen/dokusåpadeltagaren figurerar mycket i teve 
för att det råkade bli så; för att det var där hon råkade hamna. (Inte, till exempel, för att hon är 
modell och har deltagit i tevesända evenemang och tävlingar.) De tycks inte associera kring de 
saker hon gör som arbete. En del av informanterna talar mer (än andra) om vad kvinnorna 
gör/arbetar med; resonerar kring dem i termer av deras yrken. Fokus ligger dock oftast inte på 
detta, utan på hur de uppfattar dem som personer. Detta är förstås inte frikopplat från 
associationer kring kvinnorna som subjekt; karaktärsdrag som driftighet, kreativitet och 
strävsamhet talar ju om handling/aktivitet. Men lika ofta pratar de om kvinnorna som 
kärleksfulla, mjuka och sympatiska, eller dominanta, kalla och beräknande. De gör även detta i 
resonemang om vad de sysslar med, men det är som att associationen då går åt andra hållet: då 
kvinnorna uppfattas som driftiga och strävsamma verkar denna slutsats dras utifrån vad de 
gör/arbetar med; då de ser dem som kärleksfulla och mjuka tycks de snarare resonera som att 
det är därför de gör det de gör. I det förra fallet verkar informanterna associera utifrån 
sysselsättning/arbete och därifrån drar slutsatser om karaktärer. I det senare tycks det vara 
tvärtom. Överlag verkar informanterna alltså oftast, men inte alltid, läsa in subjekt i kvinnorna i 
artiklarna. Kring karaktärsdrag resoneras mycket; men på olika sätt och med olika slutsatser. 
 

- Kan informanternas egna situationer (klass/samhällsgrupp, etnicitet, ålder, 
utbildningsnivå, yrke, eventuellt  moderskap, civil status, etc.) kopplas till hur de 
uppfattar kvinnorna i artiklarna och i så fall hur?  

Som framgår av analysen i kapitel 5 var det för de åtta informanterna mycket olika saker i 
artiklarna som provocerade fram kritik och/eller uppmuntran/stöd. För den 29-åriga hårstylisten 
var klass och vad hon uppfattar som olika bedömning av kvinnor och män de faktorer som mest 
framkallade kritik. För den 64-åriga pensionerade läraren var det klass och vad hon ansåg vara 
nedvärderande för kvinnor. Främst det 49-åriga butiksbiträdet/-innehavaren, men också den 45-
åriga hemmafrun, reagerade mot vad de ansåg vara opassande för kvinnor och vad de menade 
var att inte ta sitt ansvar för/leva upp till rollen som kvinna och moder. Vad gäller de två 
städerskorna, 49 respektive 64 år, var det svårt att läsa ut någon avgörande faktor, men de 
reagerade mot de diskurser/fenomen de uppfattade som begränsande för kvinnor och höll med 
om/stödde de de upplevde som befriande. Den 29-åriga journalisten såg ofta just med 
journalistens blick; värderade artiklarna som artiklar, återgav (oftast) sakligt vad som berättades 
i dem och kommenterade ofta kvinnorna i linje med just det som togs upp. Även med den 38-
åriga fiskeingenjören var svårt att identifiera någon faktor som hon resonerade mer kring. Som 
regel var hon reflekterande. Hon kommenterade i något fall ålder, men gjorde inte de 
associationer kring klass som städerskorna, stylisten och läraren gjorde, eller kring moderskap 
som de informanter som är mödrar. 

Vissa skillnader i informanternas berättelser kan relateras till vilken klass/samhällsgrupp de 
tillhör. Till exempel är de två städerskorna de enda som resonerar om arbete och pengar i 
termer av att det är något man kanske inte har. De (samt butiksbiträdet/-innehavaren, 
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hemmafrun och hårstylisten) fokuserar i första hand på individerna i artiklarna; något inte den 
pensionerade läraren, journalisten och fiskeingenjören (vilka vi kan betrakta som medelklass) 
gör. De är mer benägna att relatera till de samhälleliga fenomen som skymtar fram i texterna. 
(Hemmafrun, som också skulle kunna betraktas som medel- eller övre medelklass, gör dock 
alltså inte detta i samma utsträckning.) Stylisten, som har studerat efter gymnasiet, men inte på 
universitet, relaterar i vissa fall till samhälleliga fenomen; dock inte i samma utsträckning som 
fiskeingenjören, läraren och journalisten. 

Vad gäller informanternas associationer kring moderskap, parrelationer, sexualitet och hur 
kvinnor (inte) bör vara går vissa skillnader att utläsa utifrån deras egna situationer vad gäller 
huruvida de är gifta/samboende, har barn och är katoliker eller ej. De två informanter som är 
gifta (mödrar), katoliker och samboende uttrycker en mer traditionell/konservativ inställning 
vad gäller hur kvinnor bör vara. Andra informanter betonar att det är upp till var och en att leva 
som man vill, eller reflekterar kring kvinnor och mäns olika villkor i konservativa samhällen. 
De informanter som är mödrar associerar kring moderskapet i flera av artiklarna, men på olika 
sätt. 

Då det gäller informanternas ålder går inga tydliga skillnader i hur de uppfattar kvinnorna att 
utläsa. Etnicitet är svårt att bedöma, då variationen bland informanterna var så liten. En av de 
intervjuade kvinnorna är av mapuche-urspung. Det är dock svårt att se om/hur detta påverkar 
hennes mottagande av artiklarna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ja, informanternas egna liv/situationer kan till viss del 
kopplas till hur de uppfattar kvinnorna i artiklarna. Faktorer som klass/samhällsgrupp och 
moderskap/giftermål/samboende verkar i mottagandet ha spelat in mer än ålder och etnicitet. 
Vissa skillnader kan utläsas, men inga entydiga slutsatser dras. Därtill är variationen bland 
informanternas läsningar av artiklarna för stor. 

6.3 Reflektion 
Om vi återgår till studiens syfte – hur de bilder av kvinnor som förmedlas av chilenska 
dagstidningar mottas av kvinnor i Chile – och först koncentrerar oss på de bilder som (enligt 
uppsatsförfattarens tolkning) förmedlas, kan vi av analysen i kapitel 4 se att 
dagstidningsdiskurserna visar på kvinnor både som starka subjekt och som passiva objekt. Det 
förra vanligare, men det andras närvaro inte obetydlig. Det stämmer inte riktigt överens med 
vad Hirdman (1988) hävdar. Inte heller är det så att kvinnor främst förekommer i relation till 
den privata sfären, vilket hävdas av Carter och Steiner (2004)138. Deras och Jarlbros (2006) 
uppfattningar att relativt (oproportionerligt?) stort fokus läggs på par-/familjerelationer och 
utseende verkar dock gå igen. Genomgående är att diskurserna i de bilder de förmedlar 
tillhandahåller variation; olika subjektspositioner för kvinnor att identifiera sig med. Om något 
är frånvarande är det just den bild som enligt flera författare (Chant & Craske, 2003; Htun, 
2003; Grau et al, 1997; och Tinsmann, 1997) är/varit det dominerande kvinnoidealet i 
Latinamerika; en moder agerande enbart i den privata sfären. De ”moderliga” karaktärsdragen – 
ömhet, kärleksfullhet och ett intresse för allas bästa – finns med; men det gör också intellekt, 
aktörskap (i flera avseenden) och kvinnor som ledare/auktoriteter. Moderns kvalitéer tycks inte 
stå i konflikt med associationer kring agerande i det offentliga. Även kvinnan som hon inte bör 
vara – horan (Craske, 1999) – finns representerad; dock inte i lika stor utsträckning som de 
karaktärsdrag som förknippas med modern. 

Detta om de förmedlade bilderna, enligt uppsatsförfattarens tolkning. 

Själva syftet med studien – hur dagstidningarnas bilder uppfattas av kvinnor i Chile - bär 
nämligen med sig just en idé om att denna uppfattning (uppsatsförfattarens) bara är en läsning 

                                                 
138 Att kvinnor i artiklarna inte främst relateras till den privata sfären betyder (som sagt) dock inte 
att denna association inte görs i samhället i stort; vi kan bara konstatera att så inte är fallet i 
dessa texter. 
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av många. Måhända med en uppsättning akademiska termer och begrepp inom räckhåll, men 
likafullt en tolkning av flera möjliga. De åtta kvinnor (förutom uppsatsförfattaren) som läste 
och uttalade sig om artiklarna om förskoleföreståndaren, musikalstjärnan, modellen och 
borgmästaren, hade vitt skilda uppfattningar – sinsemellan och i förhållande till den analys som 
presenteras i kapitel 4. Vissa tolkade in starka subjekt där andra inte såg dem. Vissa 
formulerade stark kritik där andra höll med om vad som stod. Där en del såg varma och 
kärleksfulla personer såg andra kreativa och driftiga; drag som inte motsäger varandra, men 
läsningar med olika fokus. Det mest slående med de åtta informanternas tolkningar var just att 
de skilde sig så mycket åt. Subjektiviteten i förståelsen av verkligheten blir (återigen) tydlig. 
Det var och en av informanterna tillskriver var och en av kvinnorna i artiklarna är en betydelse 
av genuset kvinna. Som mottagare av diskurser – var och en på sitt vis – blir de också skapare 
av nya. 
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APPENDIX 1: INTERVJUER 
Alla intervjuer har genomförts på spanska. 

 

Felipe Gorigoitía Abbott 

Chilensk advokat. (Studier på doktorsnivå i processrätt vid Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona.) Intervju om turerna kring och godkännandet av den chilenska 
skilsmässolagstiftningen från 2004 samt den annulering av äktenskap som ägde rum innan 
nämnda lagstiftning kom till. 

Intervjutillfälle: 17 oktober 2009, via e-mail. 

 

Doris, 38 år 

Doris är ingenjör med inriktning på fiske och arbetar som utredare på ett företag inom denna 
bransch. Hon bor i Valparaíso tillsammans med tre andra människor, av vilka ingen tillhör 
hennes familj. Doris är troende katolik, har tidigare varit gift och har inga barn. 

Intervutillfälle: 1 december 2009, i Doris hem på Cerro Alegre, Valparaíso. Intervjun pågick i 
cirka 1 h. 

 

Edith, 49 år 

Edith arbetar i den kvartersbutik hon har tillsammans med sin man i Valparaíso. Hon har inte 
studerat på eftergymnasial nivå. Hon bor tillsammans med sin man och sina barn. Hon är 
troende katolik. 

Intervjutillfälle: 3 december 2009, i Edith och hennes mans butik, Cerro Alegre, Valparaíso. 
Intervjun pågick i cirka 30 minuter. 

 

Elizabeth, 49 år 

Elizabeth arbetar som städerska på två vandrarhem i Valparaíso. Hon har efter gymnasiet 
studerat kurser i matlagning (ej universitetsnivå). Hon bor tillsammans med sina två yngsta 
barn och på helgerna med barnens far. Hon är inte gift, men barnens far (inte längre Elizabeths 
partner) betalar underhållsstöd. 

Intervjutillfälle: 3 december 2009, hos en vän och tidigare arbetsgivare till Elizabeth, Cerro 
Alegre, Valparaíso. Intervjun pågick i cirka 1 h. 

 

Regina, 64 år 

Regina är pensionerad. Hon arbetade under sitt yrkesverksamma liv som lärare med inriktning 
på förståndshandikappade barn. Hon hade under en period en chefsposition på den skola där 
hon arbetade. Regina bor ensam. Hon är inte gift (men har varit; äktenskapet är annulerat), har 
tre vuxna barn och är inte troende katolik. 

Intervjutillfälle: 4 december 2009, i Reginas hem på Cerro Yungay, Valparaíso. Intervjun 
pågick i cirka 30 minuter. 

 

Luz María, 45 år 

Luz María har studerat efter gymnasiet men arbetar inte (utanför hemmet). Hon har barn, lever 
och bor tillsammans med sin man i Viña del Mar. Luz María är troende katolik. 
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Intervjutillfälle: 9 december 2009, på ett kafé i köpcentret Mall Marina, Viña del Mar. Intervjun 
pågick i cirka 30 minuter. 

 

Zunilda, 64 år 

Zunilda arbetar som städerska på ett företag i Valparaíso. Hon har inte studerat på gymnasial 
eller eftergymnasial nivå. Zunilda är inte gift. Hon har ett (vuxet) barn och lever tillsammans 
med sin partner. Hon är inte troende katolik. 

Intervjutillfälle: 12 december 2009, hos Zunildas son på Cerro Playa Ancha, Valparaíso. 
Intervjun pågick i cirka 30 minuter. 

 

Ximena, 29 år 

Ximena arbetar som frisör och hårstylist på olika teveproduktioner. Hon har studerat på 
eftergymnasial nivå, men inte på universitet. Ximena är inte gift och har inga barn. Hon bor 
dels hos sina föräldrar i Santiago, dels tillsammans med sin flickvän i Valparaíso. Hon är inte 
troende katolik. 

Intervjutillfälle: 13 december 2009, i Ximenas hem på Cerro Concepción, Valparaíso. Intervjun 
pågick i cirka 30 minuter. 

 

Carolina, 28 år 

Carolina är utbildad journalist och arbetar på en chilensk tevekanal. Som producent har hon en 
chefsposition. Carolina är inte gift, har inga barn och bor inte med sin partner. Hon är av 
mapuche-ursprung och troende katolik. 

Intervjutillfälle: 14 december 2009, på Café Literario i Providencia, Santiago. Intervjun pågick 
i cirka 30 minuter. 


