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Abstract: 
Denna uppsats undersöker hur kvinnans samhällsroll framställdes under valet 1921. Syftet är 

även att studera hur Dagens Nyheter framställde uppfattningen om vad som var kvinnligt och 

vad som var manligt i förhållande till den kvinnliga rösträtten. Ur tre olika utgåvor av Dagens 

Nyheter har fyra artiklar valts ut att analysera. Alla dessa fyra artiklar är publicerade på första 

sidorna av tidningarna och tre utav de fyra artiklarna innehåller bilder samt illustrationer. Med 

hjälp av en textanalys samt en mindre semiotisk analys och verktygen denotation och 

konnotation har varje artikel analyserats. Efter att alla analysverktyg applicerats på texten, se 

bilaga 1 för analysschema, har en tolkning gjorts för att koppla samman textens analys till 

frågeställningarna och syftet. Tolkning är en viktig och central del utav en textanalys. En del 

återkommande antaganden gick att identifiera, bland annat att Artikel 1 och Artikel 3 

framställde röstprocessen som något manligt och att kvinnornas samgällsroll inte var så 

viktig. Även att Artikel 2 och Artikel 4 framställde röstprocessen som något som borde vara 

kvinnligt istället för manligt och ville uppmana och hylla kvinnorna i röstningen.  Utav 

resultaten av analysen kan slutsatsen dras att Dagens Nyheter beskriver kvinnornas 

samhällsroll varierande, ibland är den viktig och vill uppmanas och ibland som ointressant 

och inte lika viktig som männens samhällsroll. Vikten av den här variationen kan möjligtvis 

ligga i vem journalisten är, hans eller hennes kön osv. Detta kan tyvärr inte analyseras då 

skribenterna är anonyma i tidningarna.    
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1.0 Inledning: 
När jag försökte avfatta min problemformulering hittade jag några kloka ord från Östbye, ”Vi 

bör välja ett tema som ger information om viktiga aspekter hos medierna, deras budskap eller 

publik(gärna kombinationer av två eller tre av dessa delar)”(Helge Østbye, Karl Knapskog, 

Knut Helland, Leif Ove Larsson 2004) Då fick jag inspirationen till att hitta ett 

kombinationsämne som baserades kring alla dessa tre delar. Eftersom jag alltid varit 

intresserad av kvinnors frirörelser från den manliga makten blev det ett ämne kring detta. Och 

då kom jag på idén att analysera artiklar från tiden då kvinnor fick rösträtt, eftersom det är en 

utav de största kvinnliga frirörelserna. Jag valde att använda mig utav Dagens Nyheter då det 

är en utav de största dagstidningarna och ger ett brett utbud av varierande texter och fann fyra 

stora artiklar som var publicerade på första sidan. Då hade jag den första delen, ett tema som 

ger information och viktiga aspekter. Den andra och tredje delen, budskapet och publiken, 

knöt jag ihop genom att analysera kvinnans samhällsroll beskriven enligt Dagens Nyheter 

samt vad Dagens Nyheter framställer som kvinnligt och manligt. Jag har granskat, kritiserat 

och analyserat varje artikel i detalj enligt ett analysschema som kan ses i bilaga 1. De 

analysverktyg jag använt mig utav är enligt en textanalytisk kvalitativ metod. Jag hade några 

förutfattade meningar innan jag påbörjade min undersökning, och den var att kvinnornas 

rösträtt enbart skulle beskrivas som något dåligt och ointressant. Jag trodde aldrig att jag 

skulle hitta en artikel där kvinnorna hyllades och uppmanades att utföra sin samhällsroll och  

rösta. Dessa förutfattade meningar märkte jag var helt fel och min uppsats får stå som bevisas 

för detta.  

1.1 Syfte: 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur kvinnans samhällsroll framställdes under valet 

1921. Mitt syfte är även att studera hur Dagens Nyheter framställde uppfattningen om vad 

som var kvinnligt och vad som var manligt i förhållande till den kvinnliga rösträtten. 

1.2 Frågeställning: 

1. Hur beskrevs kvinnans samhällsroll i Dagens Nyheter när kvinnor fick delta i valet 

1921? 

2. Hur framställde Dagens Nyheter uppfattningen om vad som är kvinnligt och vad som 

är manligt i förhållande till den kvinnliga rösträtten? 
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1.3 Bakgrund 
Första världskriget var en händelse som påverkade hela världen och även  Sverige, slaget 

varade under åren 1914 till 1918. Ulrika Knutson beskriver i sin bok Kvinnor på gränsen till 

genombrott(2004) påverkningarna på Sverige som att kriget ställt tillvaron på huvudet. Hon 

förklarar hur kriget krossade gamla förmögenheter och skapade nya. Nya ekonomiska och 

politiska klasser, av entreprenörer och industriarbetare, krävde del i makten, som den gamla 

överklassen högst motvilligt släppte ifrån sig(Knutson 2004: 16). Året innan krigets slut, 

1917, infördes den första socialdemokratiska ministern i någon europeisk regering, han hette 

Hjalmar Branting. Tillsammans med statsministern och liberalen Nils Edén nådde liberaler 

och socialdemokrater ett mål: allmän och lika rösträtt för män och kvinnor blev verklighet 

1921. Själva beslutet om att även kvinnor skulle få en värdig röst i ett riksdagsval infördes 

redan 1919, men första valet som de fick delta i var först 1921.  

Men kampen för att uppnå detta mål var lång och med mycket motstånd. Den första förfrågan 

om kvinnlig rösträtt kom redan år 1884 till andra kammaren, men fick nedslag. Efter den tiden 

höll sig kvinnorna ganska lugna och den riktiga kampen för kvinnlig rösträtt drogs igång år 

1900. År 1903 bildades Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, eller LKPR som det 

kallades, och kampen ökade med stormsteg. Föreningen bestod utav liberala och 

socialdemokratiska kvinnor, och de hade sin taktik att de föst skulle övervinna männen och 

sedan kvinnorna. Högern och vänsterns argument för och emot kvinnlig rösträtt bet varandra i 

svansen, därför ville den kvinnliga föreningen hålla sig politiskt neutrala.  

1.4 Material: 
Det material jag kommer att använda mig utav är utvalda artiklar från Dagens Nyheter. Då jag 

försökte hitta artiklarna stötte jag på lite svårigheter. Det skrevs inte så mycket som jag hade 

förväntat mig om ämnet kvinnlig rösträtt. Först hade jag tänkt kolla på artiklar runt den 24 

maj 1919, då själva beslutet infördes, men det skrevs omkring 3 artiklar bara. Då valde jag att 

titta på tiden före valet samt efter valet, september 1921 för att vara exakt. Artiklarna jag 

hittade och använder mig utav är i stort sätt alla artiklar som skrevs om händelsen innan och 

omkring valet. Jag valde bort ungefär fem små artiklar som placerades i slutet av tidningarna 

som inte hade något intressant analysmaterial. De artiklarna jag valde är alla publicerade på 

tidningens första sida. Jag har använt mig utav tre stycken olika tidningar och totalt fyra 

stycken artiklar som diskuterar kvinnornas första val. De datumen som tidningarna har är den 

11 september 1921, två artiklar från den 12 september 1921, 13 september 1921 och 17 
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september 1921. Artiklarna förklaras lite mer utförligt med datum och sidnummer i 

analysdelen. Anledningen till att jag valde alla artiklar från enbart första sidorna i tidningarna 

är att de mest prioriterade och stora nyheterna visas på första sidan, också för att locka till sig 

läsare. När jag läste artiklarna märkte jag att de främst vänder sig mot kvinnorna i Stockholm 

och valet i Stockholm, det här kan bero på att Dagens Nyheter är en Stockholms tidning som 

har sina främsta läsare i Stockholm. Tidningen ville antagligen vara mest relevanta mot sin 

största läsargrupp.  

Som jag nämnt har jag valt att kolla på artiklar från tidningen Dagens Nyheter. Jag valde 

Dagens Nyheter eftersom det är en stor dagstidning med mycket variation i det som skrivs 

samt att det publiceras en upplaga varje dag. Jag ansåg att dessa kriterier skulle ge ett brett 

utbud med artiklar av olika slag och kunde ge mig mycket material att basera min analys på. 

Bland annat så fann jag några artiklar från första sidan som är väldigt stora med både 

intressant text och bilder. Jag fann även några lite mindre på sida sju och elva samt en intervju 

som verkade väldigt intressant. Artiklarna från första sidan har rubrikerna; 

”Stockholmslänsvalet: de kvinnliga väljarna hade en god premiär.”, ”Gott vitsord åt 

kvinnliga väljarkåren.”, ”Livligt Stockholmsval på fredagen. De röstandes antal nära 

150,000. Väljarskaran tredubblad från i fjol.” och ”Doktor Gulli Petrini om kvinnornas 

val.”. Alla dessa artiklar fick ta ganska stor plats på första sidorna med bilder och mycket 

text, vissa fick även en fortsättningssida inne i tidningen. Artiklarna som är på senare sidor i 

tidningen är ”Till kvinnorna!” som finns på sidan sju, ”Uppseendeväckande intervju.” på 

sidan fem och ”Fru Hagen och doktor Petrini om kvinnornas val.” på sida elva. Dessa 

artiklar är lite mindre men innehåller även ganska mycket text och fick ta stor plats. Bara en 

utav artiklarna har en bild. Men eftersom majoriteten utav artiklarna har bilder måste det 

betyda att kvinnors rösträtt var ganska viktigt och ett prioriterat ämne om man kunde lägga 

pengar på att publicera bilder i artiklarna samt att de fick ta sådan stor plats.  

1.5 Avgränsning: 
När jag planerade min undersökning från början hade jag som mål att beröra och analysera ett 

flertal olika händelser i historien som påverkade kvinnlig frirörelse från ett manligt 

maktsamhälle. Men för att avgränsa min studie valde jag att fokusera på kvinnorörelsen som 

gav kvinnor rösträtt. Jag valde denna rörelse eftersom den är välkänd hos många och det var 

ett väldigt stort steg för kvinnor i samhället.  
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För att avgränsa mitt material har jag valt att enbart kolla på en tidning, Dagens Nyheter. 

Varför jag valde specifikt Dagens Nyheter preciseras i materialkapitlet längre ner i uppsatsen. 

En utförligare avgränsning utfördes då jag enbart valde att kolla på artiklar från tiden runt 

valet 1921, några veckor före samt efter själva valprocessen.   

1.6 Tidigare forskning: 
För att fördjupa förståelsen över kvinnors rösträtt har jag även valt att kolla närmre på 

genusgränser i förhållande till politik, vilket förklaras väldigt tydligt i Josefin Rönnbäcks 

studie och bok Politikens genusgränser(2004). Boken handlar om den kvinnliga 

rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap och förhåller sig till åren 

1902-1921, de åren som är relevanta för min uppsats. Rönnbäck förklarar i sin bok att det tog 

tid innan moderna idéer om folkstyrelse och allmän rösträtt fick fäste och innan demokrati 

framstod som ett ideal att sträva efter. Och det tog ännu längre tid innan kvinnorösträttsfrågan 

väcktes över huvud taget. Naturrättsliga idéer som innehöll ett löfte om universella rättigheter 

lanserades dock, men samtidigt gjordes en könsideologisk omtolkning som innebar att 

könsskillnader betonades. Detta markerade att det var långt ifrån självklart att kvinnor skulle 

omfattas av de universella rättigheterna. Förutom kvinnorösträttsfrågan skedde stora och 

avgörande politiska kriser under denna period. Exempelvis unionsfrågan 1905, storstrejken 

1909, bondetåget och borggårdskrisen 1914, och självklart utbrytandet av första världskriget. 

Allt detta förklarar Rönnbäck gjorde så att det svenska statsskicket utsattes för påfrestningar. 

Hennes syfte är att analysera den genusordning i politiken som kom till uttryck i 

riksdagsordningen och att visa hur kvinnorättsfrågan böljade fram och tillbaka i riksdagen. 

Hon vill även redovisa för hur maktkampen gick till, vilket förhåller sig till min ena 

frågeställning om uppfattningar om kvinnligt och manligt. Att vara man under denna 

tidsperiod innebar makt, berättar Rönnbäck. 

Under bokens gång presenteras alla politiska händelser som skedde utöver 

kvinnorösträttfrågan. Under år 1884 till 1921 lades 276 ändringsförslag till utvidgad rösträtt 

och drygt 40 förslag som på olika sätt behandlade frågan om kvinnlig rösträtt. Detta betyder 

att mindre än en sjättedel av förslagen behandlade kvinnors medborgerliga 

rättigheter(Rönnbäck 2004: 50). Rönnbäck menar att denna kvantifiering vittnar om att frågan 

om kvinnors medborgerliga rättigheter inte var en lika angelägen och högt prioriterad fråga 

som mäns medborgerliga rättigheter för riksdagsmännen och de mansdominerade politiska 

partierna. Jag kommer att använda mig av Rönnbäcks teori och tidigare forskning som en av 
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mina inspirationskällor, om att männens medborgerliga rättigheter var mer dominerat än 

kvinnors rättigheter.  

1.7 Teori: 
För att inrikta min studie lite mer har jag valt att använda mig utav genusteorier. I boken 

Gender and newsroom cultures: identities at work, av Marjan de Bruin och Karen Ross(de 

Bruin & Ross 2004), diskuterar dem att runt 1970-talet påbörjades många undersökningar om 

just kvinnor i produktionen av nyheter. Det var under dessa år som allt fler kvinnor började 

jobba inom media samt framträdde allt mer och mer i media. Kvinnor blev introducerade in i 

den arbetande världen och de föregångna ramarna som hade konstruerats kring kvinnors 

beteenden suddades ut. Män och kvinnor ville studera hur dessa ramar konstruerades på grund 

utav media. De många studierna som utfördes demonstrerade begränsad hänsyn av media till 

de strukturella förändringar som den beskrivs ha orsakat.  

Samtidigt som antalet kvinnor ökade under de senare åren, förändrades även de bilder som 

producerades av kvinnor i media. Det förekom alltså inte bara en förändring utan två, både 

inom nyhetsredaktionen och det som publicerades. De Bruin och Ross föreslår att denna 

förändring berodde på två rader av undersökning, som har använts för att närma sig empiriska 

studier av kön och masskommunikation För det första, enligt De Bruin och Ross, finns det 

studier där man kan mäta en gradvis integrering av kvinnan i produktionsstrukturen i media; 

för det andra, finns det betydande antal av innehållsanalytiska studier som hävdar att kvinnor 

är underrepresenterade i denna symboliska universum och porträtteras oftast genom 

stereotyper. (De Bruin och Ross 2004: 43). Dessa forskningsmaterial påverkas tydligt av 

kritiska perspektiv, bland annat feministiska rörelser samt kvinnliga frirörelser vilket förhåller 

sig bra till min studie.    

1.8 Metod: 
Eftersom jag vill undersöka artiklar och deras innehåll har jag valt att använda mig utav en 

kvalitativ textanalys. I Lennart Hellspong och Per Ledins bok Vägar genom texten(Hellspong 

och Ledin 1997) argumenterar de fördelar med en textanalys och i vilka sammanhang då 

denna metod platsar. Hellspong och Ledin påstår att det finns tre kriterier till varför man bör 

använda sig utav en textanalytisk metod, för det första är det av en humanistisk avsikt, för det 

andra av retoriska avsikter och för det tredje och sista, en kritisk avsikt. Humanistiska avsikter 

eftersom vi människor lever i språket och genom det. Vi använder texter dagligen till de flesta 

vardagliga sysslorna. Därför, argumenterar Hellspong och Ledin, är det givande att studera 
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texters konstruktion. På så sätt kan vi lära oss mer om hur vi använder språket för att tänka 

och handla i en skriftsspråkskultur.  

När vi själva skriver behöver vi veta hur olika texter brukar se ut, förklarar Hellspong och 

Ledin, och därför är det viktigt att förstå den retoriska avsikten med en textanalys. Retoriken 

är den klassiska läran om hur man gör ett tal eller en text utifrån ett givet mönster för att 

uppnå en önskad effekt”(Hellspong och Ledin 1997: 12). Retoriken handlar alltså om hur 

texten ser ut och hur den är uppbyggd, om vi förstår retoriken i texten förstår vi texten på ett 

djupare plan.  

Den sista avsikten med en textanalys är det kritiska skälet, eftersom det är viktigt med 

metoden textanalys att kunna kritiskt granska texter. Det har att göra med att vi alltid reagerar 

på texter utifrån våra egna förutsättningar, förklarar Hellspong och Ledin. Vi kan även i det 

här sammanhanget också vilja se klarare hur en text verkar på oss – möjligtvis för att kunna 

förstå eller motstå den bättre. Detta kan till exempel gälla reklam eller propaganda. Vi kanske 

tycker att texten är nedlåtande eller fördummande, i så fall analyserar vi texten med en kritisk 

avsikt. Vilket betyder att vi lyssnar på vad texten har att säga men inte ger den sista ordet. 

(Hellspong och Ledin 1997).  

En annan metod som jag önskar använda mig utav är semiotiken, vilket studerar tecken och 

deras användning med fokus på mänsklig kommunikation. En textanalys tillämpar sig bättre 

till mitt ämne samt kommer besvara mina frågeställningar mer utförligt, men i de stora 

artiklarna med bilder kommer jag att använda mig utav inslag ifrån semiotiken. Dessa 

kombinerade metoder tror jag kommer ge mig en utförligare och mer intressant analys samt 

slutsats. Eftersom textanalysen kommer vara den ledande metoden kommer jag enbart 

använda mig utav två analysverktyg från semiotiken som jag ska tillämpa enbart på bilderna. 

Dessa två semiotiska verktyg är konnotation och denotation. Denotationen är den första 

betydelsen man ser när man tittar på en bild, inget tolkande är inblandat. Konnotationen är 

den tolkande delen och betyder, enligt Helge Østbyes bok Metodbok för 

medievetenskap(Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove Larsson 2004), 

medbetydelse, det som samklingar. Det innebär att en bild kan bära andra innebörder än den 

omedelbara. Men utöver dessa två semiotiska verktyg kommer jag enbart använda mig utav 

textanalytiska verktyg. Två illustrationer, bland annat en utav de mest extrema, redovisas i 

bilaga 2. Illustrationerna i bilaga 2 kommer från Artikel 1 och Artikel 3.  
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 Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus och deras bok Textens mening och makt(2005) 

innehåller en text alltid något som är koherent och något som är kommunikativt. Koherent 

innebär att texten hålls ihop av ett visst ämne, att texten har en röd tråd. Vilket i den här 

uppsatsens fall är kvinnligrösträtt. Det intressanta med min uppsats är den kommunikativa 

delen av texten, vilket betyder att texten har ett budskap att förmedla. Det blir min uppgift att 

tolka budskapet. I metoden textanalys är verktyget tolkning centralt. Tolknings verktyget 

används efter själva textanalysen då resultaten ska tolkas. Bergström och Boréus förklarar 

varför tolkning är så viktigt i en textanalys. De förklarar att tolkning ingår i praktiskt taget 

varje textanalys, oberoende vilket sätt man går tillväga. De förklarar också att tolkningen kan 

vara mer eller mindre komplicerad, komplexiteten är dels beroende av den frågeställning man 

använder sig utav och dels av textens karaktär (Bergströms och Boréus 2005). I förhållande 

till mina frågeställningar blir det att tolka kvinnornas samhällsroll utifrån artiklarna samt 

uppfatta hur artiklarna framställer kvinnliga eller manliga attribut. Komplexiteten i min 

undersökning kommer antagligen att ligga i textens karaktär, eftersom artiklarna är från tidigt 

1900-tal. Språket i artiklarna kommer vara annorlunda från dagens formulering av svenska 

språket, tolkningen kommer att ligga delvis i att förstå vad som menas i själva artikeln också. 

Att tolka en samhällsroll samt förstå uppfattningen kring manligt eller kvinnligt blir nog 

mindre komplicerat, är mina förutfattade meningar. Men, för att kunna tolka en text måste 

man gå igenom den steg för steg, verktyg för verktyg. I de följande styckena kommer jag gå 

igenom alla analysverktyg jag kommer att använda mig utav, ett så kallat analysschema. 

Det första jag kommer att kolla på är textens kontext, vilket bokstavligen betyder 

’tillsammans med texten’, enligt Hellspong och Ledins bok Vägar genom texten(Hellspong 

och Ledin 1997). Men det rör sig om något mycket mer omfattande – hela den språkliga och 

sociala miljö som texten kommer ur och verkar i. Man bör skilja på tre olika sammanhang för 

en text: den närliggande situationskontexten, den intertextuella kontexten och den mer 

övergripande kulturkontexten. I min analys anser jag att det sammanhang som passar bäst är 

situationskontexten, eftersom den är närliggande och går på djupet av textens kontext. Vad 

som är viktigt i situationskontexten är dessa tre begrepp ’verksamhet’, ’deltagare’ och 

’kommunikationssätt’. Dessa tre faktorer kommer jag ha i åtanke då jag analyserar kontexten. 

Begreppet ’verksamhet’ innebär att man använder sig utav begreppet diskurs och låter det stå 

för de grundläggande tanke- och handlingsmönster som ingår i texterna. Alltså vad själva 

syftet med texten är. Begreppet ’deltagare’ innebär att det är viktigt att ha i åtanke vilka som 

deltar i kommunikationen. Och slutligen, begreppet ’kommunikationssätt’ handlar om vilka 
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kommunikativa funktioner och uttrycksmedel som är aktuella. Alltså kommer 

kommunikationssättet alltid att vara tidningsartikeln i min analys eftersom jag enbart 

analyserar tidningsartiklar. 

När man analyserat kontexten är det dags att börja kolla på textens innehåll – den ideationella 

strukturen, enligt Hellspong och Ledin(Hellspong och Ledin 1997). Det finns fem steg att 

följa när man kolla på en texts innehåll; teman, propositioner, processer, modalitet och 

perspektiv. 

Det första man bör kolla på är textens teman. ”En text styr alltid läsarens tankar åt vissa håll. 

Något som den då inriktar sig på kallar vi ett tema för den”(Hellspong och Ledin 1997: 117). 

Tema är alltså vad framställningen rör sig kring, vad texten handlar om helt enkelt. Det finns 

två olika sorters teman, makrotema och mikrotema. Makrotema är huvudämnet eller rubriken 

i texten och mikrotemat är underrubriker eller underämnen. Det är viktigt att förstå 

makrotemat och alla mikroteman, det är dessa som bygger artikelns ämnesstruktur. Om en 

text själv upplyser om sitt ämne är makrotemat explicit, till exempel om rubriken klart och 

tydligt säger vad texten handlar om. Men detta är inte så vanligt, det är vanligare att 

makrotemat är implicit alltså underförstått. Rubriker har en tendens att vara vilseledande och 

lockande, då är texten till exempel implicit. Detta gäller inte för alla sorters texter, utan främst 

för kvällstidningar som vill locka till sig fler läsare bland annat genom chockande rubriker.  

Det andra man ska kolla på är textens propositioner. ”Proposition är ett begrepp som har sitt 

ursprung i logiken. Det betyder något som ’framläggs’ eller ’framställs’”(Hellspong och 

Ledin 1997: 122). En proposition är alltså i enklare förklaring ett påstående om ett tema. Man 

vill undersöka propositioner på en hög nivå: sådana som sammanfattar innehållet i en hel text. 

Även propositioner har makro- och mikronivåer. Alltså det första som nämns och förstå, t ex 

det som förklarar rubriken, är på makronivå. I mitt fall blir det ingressen till artiklarna. Det 

som sedan utförligare förklarar detta steg för steg är mikronivåerna, i mitt fall brödtexten och 

det som kan framställas utifrån brödtexten. Liksom ett makrotema kan en makroproposition 

vara explicit eller implicit. Det är genom analyseringen av propositioner och teman i texten 

som man kritiskt prövar dess huvudtanke och på så sätt kan ta ställning till textens budskap.  

Det tredje man bör kolla på är textens processer, vilket hänger ihop med textens propositioner. 

Processer handlar om händelseförlopp, om hur vi uppfattar vila och rörelse i världen, om 

något är som det varit eller om det förändras genom att det inträffar något nytt som vi kanske 

reagerar på. Som i mitt fall kommer processen hänga i hop med att kvinnor får för första 
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gången delta i ett val, det är något nytt som inte inträffat tidigare. Det här händelseförloppet 

kommer att påverka artikeln.  

Det fjärde steget i den ideationella strukturen är modalitet. När man analyserat textens teman 

och propositioner skapas, som Hellspong och Ledin(1997), kallar en textvärld: ett slags 

modell för en möjlig värklighet. Det viktiga i ’textvärlden’ är propositionerna, eftersom det 

handlar om själva textens innehåll: brödtexten. Propositioner kan markera något som är ett 

faktum eller något som är mindre säkert: ett blott troligt förhållande, en tänkbar möjlighet 

eller något rent hypotetiskt. I min analys fall kan ett rent faktum bestå av återberättande av 

fakta som att det var första gången kvinnor fick rösta. Och en tänkbar möjlighet kan vara att 

kvinnorna verkade nervösa och ovana att rösta. När man analyserar dessa faktum och 

möjligheter använder man sig utav modalitet. I min analys kommer jag rada upp faktum för 

sig och möjligheter för sig. Jag kommer återberätta varje punkt ur texten, men jag kommer 

skriva om till mer lättlästa ord då artiklarnas text är skrivna på akademisk- gammal- svenska. 

Enligt Hellspong och Ledin är en text, ur en ideationell synpunkt, ett sätt att se. Men för att 

kunna se krävs en synvinkel. Sin värld uppfattar texten alltid i ett visst perspektiv. Vilket tar 

oss till det femte steget i en ideationell struktur, en texts perspektiv. När man skriver eller 

läser en text har man som person alltid olika perspektiv som påverkar oss när vi skriver eller 

läser, personliga perspektiv som vi tagit på oss genom våra levnadsår. Till exempel, en doktor 

använder sig möjligtvis utav en medicinsk synvinkel och i min analys fall kommer jag 

använda mig utav en kritisk synvinkel då jag ska analysera artiklarna. Men det är även viktigt 

för mig att ha i åtanke mina frågeställningar och hitta deras perspektiv i texterna, alltså ett 

kvinnligt rösträttsperspektiv. Ett sorts perspektiv som jag vill använda mig utav är 

jämförelseperspektiv, alltså jämföra olika möjliga perspektiv som kan uppstå från de möjliga 

läsarna till min artikel. Bland annat hur ett manligt perspektiv kan ha uppfattat artikeln 

jämfört med ett kvinnligt perspektiv, på den tiden då artikeln publicerades: 1921.  

2.0 Analys 
Vid varje presentation av artiklarna kommer jag ge en kort beskrivning av artikelns innehåll, 

sedan kommer jag följa analysschemat som jag presenterade här ovan i metodkapitlet för var 

och en av artiklarna. Varje artikel har sin egna underrubrik. 

2.1 Artikel 1 

Den första artikeln har rubriken ”Stockholmslänsvalet: de kvinnliga väljarna hade en god 
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premiär.” och publicerades den 12:e september 1921. Den har äran att pryda första sidan. 

Artikeln handlar om premiären för de kvinnlig väljarna, och främst Stockholms läns kvinnliga 

väljare. Artikeln känns som en hyllning till kvinnornas framgång och berättar hur de kvinnliga 

valdeltagarna har förändrat och förbättrat valceremonin; ”Från denna gråhet skulle 

söndagens val i Stockholms grannkommuner icke ha skiljt sig, om inte kvinnorna kommit in 

som ett nytt moment. Det tillskott de gåvo åt den allmänna livligheten i och utanför 

vallokalerna berodde icke endast på deras eget val. Det var, vid ett närmre stadium av de 

röstandes köer, icke de minsta svårt att konstatera att kvinnorna i många fall varit de som 

tagit sina män med sig – kanske lika ofta som männen tagit med sig sina kvinnor.” Artikeln 

fortsätter att förklara hur kvinnornas deltagande i valet har utvecklat valet och hela processen 

som hör den till. Tidigare hade valprocessen i stort sätt stått still och sett likadan och tråkig ut 

under flertalet år, men nu var allt mer aktivt och intressant. Valrepresentanter stor utanför 

vallokalerna och försökte charma kvinnorna till att välja deras parti med mutande ord som: 

”Kvinnor, rösta med arbetarpartiet emot utsugare och bakåtsträvare!”.  

Artikeln förklarar också hur själva valdeltagandet utspelade sig. Hur kvinnor kom tidigt på 

morgonen redan klockan nio för att ställa sig och köa utanför lokalerna. Artikeln går igenom 

hur olika områden betedde sig olika, hur kvinnor inne i Stockholms centrala delar var mer 

passiva i valet medans kvinnorna ute på landsbygden var aktiva och hade en majoritet över de 

manliga valdeltagarna. Kvinnorna röstade ibland även åt sina män, ”Var det valtrötthet? 

Ingalunda. De röstade helt enkelt genom sina fruar. När fruarna i alla fall ville gå, så...”. 

Något mer nytt för det här valet, berättas i artikeln, var att alla valdeltagarna var vänliga mot 

varandra, starka män bar in de sjuka som ville delta, man gjorde plats i kön för kvinnorna med 

barnvagnar.   

För att analysera kontexten: verksamheten med artikeln är själva syftet, alltså att upplysa om 

hur kvinnorna betedde sig i Stockholmsvalet samt hur valet gick tillväga. Deltagarna i artikeln 

är alla de som deltog i valet 1921 i Stockholmskommunerna. Kommunikationssättet är 

tidningsartikel. 

Det första som analyseras i texten är dess teman. Makrotemat är huvudrubriken i artikeln: 

”Stockholmslänsvalet: de kvinnliga väljarna hade en god premiär.” Den här artikeln 

använder sig inte utav några underrubriker eller andra underämnen så det finns ingen 

mikrotema, det ända är att artikeln fortsätter på en sida längre bak i tidningen men då används 

samma rubrik igen: ”Stockholmsvalet”. Men utav makrotemat, alltså rubriken, kan man 
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uppfatta vad artikeln klart och tydligt kommer att handla om: information om 

Stockholmsvalet samt att det var kvinnornas första val och hur det gick tillväga. Ingen 

vilseledande rubrik, därför är makrotemat explicit. 

Propositionerna i texten är själva innehållet: ingress och brödtext. Ingressen lyder; 

”Stockholms grannkommuners damer mötte allmänt upp vid valbordet för 

riksdagsmannavalet på söndagen.” Ingressen hänger delvis ihop med rubriken, men all fokus 

är på kvinnorna och inte på själva Stockholmsvalet som det påstås handla om i rubriken. 

Ingressen förklarar även inget om den kommande brödtexten, förutom att kvinnorna var med 

och deltog. Av dessa själ är makropropositionen implicit. Brödtexten, som jag presenterade 

och förklarade i presentationen av artikeln, förhåller sig bra till rubriken och därmed fungerar 

mikropropositionen bra överrens med temat i texten.  

Händelseförloppet i Sverige, alltså att kvinnor äntligen fått rösträtt och får delta i valet, 

påverkar processen av artikeln i stor grad. Utan händelseförloppet hade inte artikeln haft 

någon som helst vinkling mot kvinnorna i valet, vilket hela artikeln handlar om. En möjlig 

process utan kvinnlig rösträtt hade varit väldigt vilad på grund av att ingen större förändring 

hade skett i Sverige sedan valet innan som påverkade det här valet.  

Modaliteten i texten handlar om vad som återberättas som ren fakta och vad som enbart är 

möjliga spekulationer. Det som återberättas som ren fakta är:  

• Att valet 1921 var det första valet då kvinnor fick delta. 

• Stockholmskvinnorna var inte de första kvinnorna som fick rösta utan det var 

skånskorna som var först på lördagen(denna artikel handlar om söndagen). 

• Fler valaffischer har används under år 1921 val. 

• Partimännen stod utanför vallokalerna och skakade hand med väljarna, vilket de inte 

tidigare gjort. 

• Kvinnorna är ett nytt moment i valet. 

• Redan klockan nio på morgonen var det kö utanför vallokalerna, och det höll i sig 

under hela dagen.  

• Livligast var det i arbetarsamhällena, där även arbetarpartiet kämpade extra för fler 

röster. De stod med skyltar och bad om röster. 

• Hur damerna skötte sig? Ungefär som herrarna. De intog och behöll sina platser i kön.  

• I Djursholm var det mindre antal män än kvinnor. 
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Det som enbart spekuleras kring utan konkreta stöd som fakta är: 

• Att kvinnorna från olika kommuner har olika klasstillhörigheter, men oberoende av 

klasstillhörighet vill de gynna sin rösträtt. 

• De kvinnliga röstdeltagarna gav en nyuppfriskande prägel åt det på senaste tid rätt 

duvna vallivet. 

• För att kvinnorna deltagit i valet år 1921 har det varit livligare övertalanden utanför 

vallokalerna.  

• Kvinnorna som nytt moment i valet har gjort processen mindre grå. 

• Det var inte kvinnorna i sig själva som ökade antalet väljare år 1921, det var eftersom 

det tagit med sig sina män.  

• Damerna kände dagen som en stor dag, och kunde därför inte missa tillfället att rösta. 

• Arbetarpartiet åkte med bil för att hämta sjuka och gamla för att ta dem till en vallokal. 

Åt dessa gamla och sjuka gav folk i köerna upp sina platser för att de skulle komma in 

och rösta. 

• Man trodde sig kunna konstatera att antalet kvinnor som män var lika stort i de röda 

valdistrikten. 

• I överklasskommunerna var antalet damer kanske till och med större än antalet män. 

Men här var det inga köer, så här kunde mannen köra sin fru ända fram till vallokalen i 

bilen för att låta henne rösta. 

• Damerna framstod med en märkbar tillfredsställelse och stor säkerhet, fast det kunde 

hända att det blev lite nervöst i det avgörande ögonblicket.  

• Lilla frun, som låtit sin sakkunniga man ordentligt instruera sig om tillvägagångssättet, 

kunde plötsligt bli lite ängslig. 

• Var det mindre antal män än kvinnor i Djursholm på grund av valtrötthet hos männen. 

Eller kände det att frun i huset kunde rösta åt honom? 

• Fruarna röstade åt sina män i valet. 

Det var betydligt fler spekulationer än fakta i artikeln. Fakta är baserad på sådant som man 

kan hitta underlag på, till exempel att det var fler kvinnor än män det går lätt att kolla på 

antalet totala deltagare och jämföra kvinnliga deltagare med manliga. Iakttagelser är också 

fakta, som att partideltagarna stod och skakade hand utanför lokalerna eller att kvinnorna stod 

i led precis som männen. Det som räknas som spekulationer är till exempel hur kvinnorna 

kände, om de var osäkra eller ängsliga över sitt första valdeltagande. Om det inte finns några 
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konkreta källor till personer eller något liknande är det ingen fakta. Eftersom spekulationerna 

dominerar över fakta i den här artikeln, kan man börja fundera om kvinnan samhällsroll ses 

som något oviktigt och inte intressant. Man kan spekulera helt vilt kring kvinnans 

samhällsroll visar den här artikeln. 

Perspektiven när man läser den här artikeln kan skilja sig stort, men det som är intressant i 

förhållande till min frågeställning är manligt- jämfört med kvinnligt perspektiv. Utifrån ett 

kvinnligt perspektiv kan kvinnorna som läser detta känna att de spekulationer som artikeln 

utger som fakta inte stämmer. Kvinnorna kanske inte alls kände sig ängsliga eller röstade 

enbart åt sina män, utan röstade för att utöva deras rösträtt och själva hade intresse för valet. 

Eftersom artikeln innehåller så många spekulationer kan kvinnor bli upprörda. De framstår 

som inkapabla och hjälplösa, att de behöver en man som tillvägaleder dem och säger åt dem 

hur de ska bete sig eller vad de ska göra. Ur ett manligt perspektiv kan deras kvinnosyn 

förvärras, artikeln kan få männen att se ner på kvinnor. Att kvinnor behöver hjälp med hur de 

ska gå tillväga samt rådgivning. Männen kan även bli upprörda, eftersom artikeln påstår att de 

skickade sina fruar för att rösta åt dem, eftersom detta enbart är en spekulation. Genom att 

titta på dessa perspektiv och jämföra dem får den här artikeln röstprocessen att framstå som 

manligt och inte kvinnligt. 

Den här artikeln innehåller både bilder samt illustrationer. De första tre bilderna visar köerna 

utanför vallokalerna. Under bilderna står den förklarande bildtexten: ”Överst en kö från 

Hagalund, nedtill till vänster en valman från Solna, som känt sin plikt, och till höger en bild 

utanför vallokalen i Djursholm.” Denotationen i dessa bilder är att det är en kö av människor 

som leder in i en lokal. Konnotationen däremot är att i den översta bilden står det en kvinna i 

mitten utav bilden. Hon står i kö tillsammans med de övriga människorna, men hon är den 

enda som tittar rakt in i kameran. Vad som skiljer henne utöver detta är att hon ler, vilket 

ingen annan i bilderna gör. Hon har även ett barn med sig i kön som hon håller om, hon är den 

enda med barn.  

Under dessa tre första bilder finns tre illustrationer av valprocesserna. Den första visar en lång 

kö av människor samt en tjock man iklädd svart jacka, randiga byxor och svart hatt. Han har 

stor svart mustasch. Illustrationen har bildtexten: ”I ett rött distrikt.” Denotationen i bilden är 

en helt vanlig kö som åter igen leder in i en lokal samt en man som sår bredvid. 

Konnotationen i bilden är att alla står prydligt i kön med armarna vid sina sidor, och mannen 

som står bredvid är antagligen en polis som håller koll på att allt går tillväga och att alla 
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sköter sig. Bildtexten hjälper också konnotationen, eftersom det är ett rött distrikt är det 

arbetarklass enligt brödtexten därför större anledning att hålla styr på valdeltagarna. Den 

andra illustrationen föreställer åter igen en kö, denotationen. Konnotationen är att kön 

innehåller betydligt fler kvinnor är män samt att en kvinna drar en barnvagn där det är streck 

ritade från barnvagnen, vilket syftar på att barnet i vagnen skriker. Bildtexten lyder: ”Sveriges 

mödrar veta att göra sin plikt.” alltså att utöver kvinnans plikt att ta hand om barnen måste de 

även utföra sin nya plikt att rösta. Kvinnorna har en plikt att rösta, men har inte männen det 

då? Denna illustration redovisas i bilaga 2. I den sista illustrationen ser man två kvinnor och 

en man, båda väldigt uppklädda i fina kläder, denotationen i bilden. Konnotationen har sin 

vikt i bildtexten: ”Hennes nåd ämnar bevara samhället.” Att överklassen kommer för att 

bevara samhället som det är, eftersom det gynnar dem främst.   

2.2 Artikel 2 

Den andra artikeln har rubriken ”Gott vitsord åt kvinnliga väljarkåren.” och publicerades den 

13:e september 1921. Även den här artikeln var på första sidan. Den här artikeln, samma som 

den förra, handlar om hur kvinnorna gick till väga under valceremonin. Dagens Nyheter 

intervjuade valförrättare för att få höra deras uppfattning av det kvinnliga elementet i 

väljarskaran. ”Det intygades från alla håll att kvinnorna hade skött sig bra och visat rätt stort 

intresse för valet. På de flesta håll ha omkring 50 procent av de röstberättigande röstat”. De 

förklaras även att de som ville håna kvinnorna för deras osäkerhet eller bortkommenhet var få, 

den lilla osäkerhet som kvinnorna visade var densamma som männen hade visat under deras 

första valdeltagande.  

Återigen förklarar denna artikel hur olika delar av Stockholms län agerade under 

valprocessen. ”I Djursholm var anslutningen från kvinnornas sida mycket livlig: valresultatet 

visar 100 kvinnor mer än män. Till stor del var det äldre damer ur den välsituerade klass som 

är typisk för Djursholm, men det förekom också en hel del arbetar hustruar”. Andra delar av 

Stockholmslän som nämns är Lidingö, Spånga, Brevik mfl. Artikeln förklarar att det varit ett 

stort antal kvinnor från alla dessa olika stockholmsdelar som deltagit i valet, hälften män och 

hälften kvinnor och i vissa fall, som Djursholms exemplaret som redovisas här ovan var det 

större andel kvinnliga deltagare. Det nämns flertalet gånger att äldre kvinnor vågat visa sina 

framfötter och lagt sin röst. Som i den förra artikeln nämns det att Arbetarpartiet försökte 

muta till sig lite röster genom att agera utanför vallokalerna; ”Arbetarpartiet hade ställt ett 

antal biler till disposition för de väljande; hämtade folk från alla håll och förde dem sedan 

tillbaka hem i bil igen. Stämningen var därför nästan festlig, och till och med de mest 

17 
 



skröpliga åldringar långväga ifrån kommo med. Frågan är väl om inte en och annan 

lockades av nöjet att åka bil”.  

Kontexten i artikeln är: verksamheten är syftet med texten, samma som förra artikeln, hur 

kvinnorna skötte sig i valet samt hur valet gick tillväga. Även deltagarna är desamma som 

förra artikeln, alla de som deltog i valet 1921 i Stockholmskommunerna. 

Kommunikationssättet är tidningsartikel. 

Textens makrotema är rubriken: ”Gott vitsord åt kvinnliga väljarkåren.”  Man förstår att 

artikeln kommer att handla om hur kvinnorna gick tillväga i valet men inget mer, rubriken 

känns ändå lite otydlig och kunde ha varit lite mer utförlig för artikelns innehåll. Där är 

makrotemat implicit. Den här texten har små underrubriker eller underämnen under artikelns 

huvudrubrik vilket lyder: ”Intresserade och lika säkra i uppträdandet som männen”, ”50 

procent ha röstat” och ”En rundfråga till en del valförrättare i länet”. Dessa visar utförligare 

vad textens innehåll kommer att handla om. Dock ersätter dessa underrubriker ingressen till 

artikeln och brödtexten börjar på en gång istället. 

Propositionerna i texten är, som förklarades i förra stycket, enbart uppdelat på brödtexten 

eftersom det inte finns någon ingress. Därför analyserades hela texten i förhållande till 

rubrikerna, om de är explicit och implicit. I presentationen av artikeln förklaras det kort och 

konkret vad brödtexten handlar om och rubrikerna stämmer bra överrens med brödtexten. 

Huvudrubriken påstår att artikeln handlar om att kvinnorna får ett bra betyg för deras 

medvärkande i valet, vilket brödtexten också handlar om. ”[...]det intygades från alla håll att 

kvinnorna hade skött sig bra och visat rätt stort intresse för valet”. En utav underrubrikerna 

förklarar att hälften av kvinnorna som hade rösträtt hade utfört sin rättighet och röstat, vilket 

förklaras utförligare i brödtexten. Här redovisas även exakta siffror, ”[...] valresultatet visar 

100 kvinnor mer än män”. De andra två underrubrikerna förklarar att kvinnorna skulle vara 

lika intresserade av att rösta som männen samt att kvinnorna hade betett sig bra under 

processen, vilket också redovisas i texten. Brödtexten pratar om, i hela första delen av 

artikeln, hur bra kvinnorna framställt sig och utfört processen med intresse för valet.  

Processerna i den här artikeln är densamma som artikel nummer ett. Eftersom Sverige var 

under en process av förändring, kvinnor fick för första gången delta i ett riksdagsval, så 

kommer händelseförloppet vara en stor faktor i artikeln och påverka i hög grad.  
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Modaliteten i den här artikeln är uppdelad på fakta och möjligheter, men det mesta 

presenteras som om det vore fakta. Men om det inte kan mätas eller på annat sätt stödjas kan 

det inte kallas fakta utan enbart möjligheter. Som man kan se här nedanför så är listan för 

riktig fakta betydligt kortare än listan med möjligheter och spekulationer.  

Det som presenteras som presenteras som ren fakta och kan stödjas och är ren fakta är 

följande: 

• Det intygades från valförrättare att kvinnorna hade skött sig bra och visat rätt stort 

intresse för valet.  

• I Djursholms kommun var den kvinnliga valkretsen livlig: valresultatet visar 100 

kvinnor mer än män.  

• I södra Lidingös valdistrikt, som omfattar bl.a. Gåshaga, Brevik, Skärsätra och 

Baggeby, uppgick den kvinnliga anslutningen till närmare 50 procent av 

väljarmängden.  

• Arbetarhustrurna visade i synnerhet livligt intresse för valet. 

• Rösterna fördelades, enligt vad som konstaterats, procentuellt ungefär lika på de 

borgerliga och på arbetarna.  

• Det hörde till undantagandet att någon av misstag skrev sitt namn på röstsedeln. 

• Fullmakterna var relativt få, eller omkring 150. 

• I Östhammar röstade 165 kvinnor av totalt 357 kvinnor, eller cirka 50 procent. 

• Särskilt intresse ägnades åt en särlista med fru Anna Bugge-Wicksells namn, och över 

huvud verkade den lilla staden Östhammars kvinnor mycket vakna.  

•  I Sundbybergs första disrikt deltog ungefär 50 procent av de röstberättigade 

kvinnorna. 

• Det var bara ett fåtal kvinnor som hade tagit fel på vallokalerna. 

• Spånga första distrikt räknar bland sina invånare representanter för alla 

samhällsklasser. 

• Arbetarpartiet hade ställs ett antal bilar till disposition för de väljande. 

• Kvinnorna som deltog var 385 utav totalt 560. 

• I spångas fjärde distrikt var det inte 50 procent utav kvinnorna som deltog. 

Det som enbart spekuleras och är möjligheter, men som presenteras som fakta är följande: 

• På de flesta håll ha omkring 50 procent av de röstberättigade röstat. 

19 
 



• Kvinnorna var inte bortkomna och de som ville göra narr av de ovana kvinnorna fick 

vatten på sin kvarn. 

• Det förekom ett och annat fall av tveksamhet, men i lika stor grad som de manliga 

väljarna. 

• Den moderna kvinnan låter inte folk tro att hon är bortkommen.  

• Till stor del var det främst äldre damer som deltog i valet från Djursholm, eftersom det 

är den välsituerade klass som är typisk för Djursholm. 

• Det förekom dock också en hel del arbetarhustrur i Djursholm. Dock inga 

hembiträden, eftersom valet är av bristande intresse från deras sida. 

• Kvinnorna var över lag säkra i sitt uppträdande, om man bortser ifrån att en och annan 

äldre dam gick fram med ett knippe olika valsedlar i handen och frågade valförrättaren 

vilken av dem hon skulle lägga i. 

• De flesta hustrurna kom med sina män; de gifta dominerade tydligt vid valurnorna, 

och man fick det intrycket att de flesta äkta paren röstade lika.  

• Allt gick lugnt och fridfullt, och de nya väljarskarorna fann sig väl till rätta. 

• De små missöden som förekom togs för övrigt med gott humör.  

• Genomsnittsåldern för de röstande kvinnorna syntes vara mellan 30 till 40 år, och 

stämningen var ganska gemytlig. 

• Endast en och annan berättas ha stannat hemma av den anledningen att hon fann 

valbestyret för krångligt.  

• Man såg riktigt gamla gummor och även krymplingar bland väljarna. 

• I Sundbyberg verkade kvinnorna lika säkra som männen. 

• Medelklassen lyste i stort sett med sin frånvaro, men den kvinnliga arbetarklassen var 

desto mera talrikt representerad, i huvudsakligen genom de gifta kvinnorna. 

• De som första gången röstade lade stor vikt vid dagen.  

• Arbetarpartiet åkte i bilar och hämtade folk och körde sedan hem dem igen. Frågan är 

om inte nöjet att få åka bil lockade en del också. 

• Stämningen var nästan festlig och till och med de mest skröpliga åldringar kom 

långväga ifrån.   

• Kvinnorna tog dagen på stort alvar. 

• Många gifta kvinnor röstade till och med för sina män, som stannat hemma och vaktat 

huset.  

• Lantbrukarhustrurna visade inget intresse i valet och höll sig borta från allmänheten.  
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• Det var gummor i åldrarna 70 till 80 är som även de deltog, detta fick gubbarna i 

samma ålder att häpnas. 

Även om listan över möjligheter är längre än listan över fakta kan man beräkna att det inte 

sägs allt för mycket dåligt om kvinnorna i valet. Kvinnornas samhällsroll beskrivs därför på 

ett lite bättre och viktigare sätt i den här artikeln.  

Ett kvinnligt perspektiv jämfört med ett manligt perspektiv på den här texten kan skiljas stort, 

eftersom texten hyllar de kvinnliga valdeltagarna och slopar de manliga. De skrivs om hur 

många kvinnor som deltagit och hur de har röstat åt sina män osv. En stor hyllningstext kan 

man kalla det till de kvinnor som deltog i valet. Männen kallas osäkra med alla kvinnor 

runtomkring dem och häpnade över antalet kvinnor som deltagit. Sedan att kvinnorna får åka 

och välja medan männen får vakta huset upprör sannerligen en del, i alla fall under de åren 

som artikeln skrevs. Den här artikeln får röstprocessen att framstå som att det förr i tiden var 

något manligt, men att det nu i framtiden borde bli en kvinnlig sak att göra.  

Inga bilder förkommer i den här artikeln, där av användes ingen semiotisk analys. 

2.3 Artikel 3 
”Livligt Stockholmsval på fredagen. De röstandes antal nära 150,000. Väljarskaran 

tredubblad från i fjol.” är rubriken på den tredje. Den publicerades den 17:de september 1921 

och även den hittas på första sidan. Artikeln handlar i störst del om valet i allmänhet, men 

artikeln innehåller väldigt intressanta  illustrationer samt en ny vinkling på valet 1921 till 

skillnad från de tidigare analyserade artiklarna.  

Artikeln inleds med en nerstämd ton och berättar hur 1921 års val blev grått och hemskt. 

Valceremonin var grå och himmelen var grå, himlen grät till och med: ”Stockholms valdag 

hade ingenting av medborgerlig högtid över sig. Det var alltigenom den grå vardagen, och 

grå var himmelen, som emellanåt tog sig för att gråta en liten skvätt över vår arma jord”. 

Artikeln fortsätter att berätta att när vallokalerna öppnade var det ingen på plats och det blev 

inga köer under dagen. Valplanscherna var blöta från regnet och förstörda, och allt var bara 

grått och hemskt. De olika partierna stod utanför vallokalerna och uppmuntrade folk att välja 

dem, till och med kvinnorna var delaktiga i detta. Iklädda plakat på hattarna stod de och 

ropade att de skulle välja de borgerliga: ”Bland utdelarna av valsedlar såg man denna gång 

många kvinnor med, damer som visst aldrig drömt om att de skulle komma att tjänstgöra vid 

en sådan förrättning. Unga, ivriga arbetarkvinnor med röda rosor har man sett förr vid 
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vallokalerna, men en ny sensation var det att stöta på äldre, välfödda och välklädda 

borgarfruar med blågula band och valplakat placerade framtill på hatten, där egentligen 

espiriterna skola sitta”. De förklarar dock att affischstriderna var väldigt livliga men ändå 

fredliga, så inga stora bråk påträffades.  

Artikeln fortsätter att diskutera kvinnorna i valet, att de tappert men ändå lite rädda klamrade 

sig fast vid sina mäns armar och med en valsedel i högsta hugg stod och väntade på sin tur att 

delta i sitt första val. Nästa val kanske de skulle våga komma själva nämns det. Det var 

mycket fler kvinnor som deltog i valet än män nämns det också. Framåt kvällen förklarar 

artikeln att arbetarna som slutat jobba kunde komma och delta i valet de också och lite köer 

bildades, men det ändå inte var någon rusning till vallokalerna. Dock förklaras det att det här 

årets val drog in tre gånger så många röster som förra årets val.   

Kontexten i artikeln är: verksamheten är syftet med texten, vilket i det här fallet är att berätta 

hur valet gick till. Att det inte alls var någon speciell rusning till lokalerna och att valet var 

grått och trist. Kvinnorna skötte sig inte alls så överdrivet bra, som det påstås i de tidigare 

artiklarna. Deltagarna är desamma som förra artikeln, alla de som deltog i valet 1921 i 

Stockholmskommunerna. Kommunikationssättet är tidningsartikel. 

Temana i texten presenteras genom först en väldigt lång huvudrubrik ”Livligt Stockholmsval 

på fredagen. De röstandes antal nära 150,000. Väljarskaran tredubblad från i fjol”. Det här 

är makrotemat i texten och man förväntar sig en glad och uppmuntrande artikel där man hyllar 

Stockholmsvalet som drog in väldigt många röster. Men artikeln talar istället nästan ner om 

valet. Makrotemat är alltså implicit och väldigt vilseledande. Det finns fyra mikroteman i 

texten: En fredlig valdag i huvudstaden med mycket livliga affischstrider”, ”Kvinnornas 

deltagande omfattande och animerat”, ”Procenttalet väljare har i år blivit sänkt från 69 år 

1920 till 55 nu” och ”I genomsnitt fodras något mera än 9,000 röster för ett mandat”. Alla 

dessa mikroteman, eller underteman, stämmer överrens med brödtexten. 

Eftersom rubriken i den här texten är så lång så fungerar den både som rubrik samt ingress, då 

det inte finns någon specifik ingress i artikeln. Och som nämnt här ovan, så förhåller sig 

rubriken/ingressen inte särskilt bra till själva brödtexten. Man förväntar sig en uppmuntrande 

och hyllande förklaring och återberättande om Stockholmsvalet, men det är inte vad texten 

handlar om. Istället framställs valet som något ointressant som blev misslyckat.  
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Processerna i den här artikeln är densamma som de tidigare artiklarna, eftersom Sverige var 

under en process av förändring. Händelseförloppet påverka i hög grad.  

Modalitet i den här artikeln är uppdelad i störst del på möjligheter än på fakta. Det är väldigt 

mycket spekulationer. I ett fall uppkommer till och med citat från en äldre dam till en man, 

men det finns ingen källa eller ens något namn. Modaliteten är uppdelad såhär: 

Faktum: 

• Vid förrättningens början kl. 9 f. m. var det ganska stilla vid de flesta vallokaler.  

• Man kan exempelvis sätta i fråga den smak som representerades av den speciellt 

Kinmansinsja affischen: ”Kinmanson i n, Bratt ur riksdagen”, där en jättestövel 

förpassar Bratt ur riksdagstrappan, medan en mera knoddän än elegant Kinmanson, 

hälsad av folkets jubel, tågar upp. Vid dörren amiral Lindman, brett leende i en 

portieruniform, som onekligen klär honom. 

• Så var de av färger utom socialisternas röda antitullfana nykterhetsvännernas affischer 

i gult och rött. Den ena benämnad ”Suptidtabellen under Brattsystemet”.  

• Kommunisterna, som rekommenderade sin lista med Karl Kilbom och Greda Linderot 

främst, utdelade dessutom till väljarna en liten minnesvers. ”Bä, bä, amiral, har du 

någon tull? Ja, ja, folk i val, jag har truten full. Mollskinstull åt far, kaffetull åt mot 

och tull på var blöja åt lille, lille bror”. 

• Efter arbetstidernas slut vid 6-tiden steg på en gång väljarfrekvensen överallt, men i 

synnerhet på Söder och Kungsholmen betydligt, och litet varstans formade sig stora 

köer, i vilka kvinnorna intog ett mycket framträdande eller rentav dominerande rum, 

och det kan vara frågan om de icke till sist utgjorde den större valmanshalvan. 

• Framemot 9-tiden på kvällen gick månen ur molnen och lyste över de sista köerna.  

Möjligheter och spekulationer: 

• Stockholms valdag hade ingenting av medborgerlig högtid över sig. 

• Det var alltigenom den grå vardagen, och grå var himmelen, som emellanåt to sig för 

att gråta en liten skvätt över vår arma jord. 

• Något mera strålande valhumör kunde det alltså inte bli tal om, till det yttre 

åtminstone, och åtminstone under förmiddagen såg det ut som om valdeltagandet inte 

var alldeles oberört av vädret. 
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• Så småningom steg frekvensen något, i synnerhet i de burgnare stadsdelarna, där folk 

kan ta sig tid för en visit vid valurnan mellan frukost och lunch. 

• Några köer stod emellertid icke annat än undantagsvis till att upptäcka vid den tiden 

häller. 

• Den yttre agitationen tog sig heller inte några uppseendeväckande former.  

• Här och där över gatorna hängde högerns valskyltar med sin vädjan till ”de 

borgerliga” slaka i regnet, och på planken sökte valaffischerna utan större framgång 

dra uppmärksamheten på sig. 

• Socialisternas affischer är verkligen värdefulla för den som vill inhämta detaljer om 

utminuteringen och kan på den grund rekommenderas. Om dess slutsats: ”hellre ett 

ärligt förbund!” föreföll allmänna meningen bland åskådarna mycket delad, och fröken 

Rathous namn tycktes endas måttligt elda sinnen. 

• Bland utdelarna av valsedlar såg man denna gång många kvinnor med, damer som 

visst aldrig drömt om att de skulle tjänstgöra vid en sådan förrättning. 

• Unga ivriga arbetarkvinnor med röda rosor har man sett förr vid vallokalerna, men en 

ny sensation var det att stöta på äldre, välfödda och välklädda borgarfruar med blågula 

band och valplakat placerade framtill på hatten, där egentligen espiriterna skola sitta.  

• Och så kämpade kvinnan med röstsedeln i hand och sin man under armen. Denna 

första gång kunde man ju behöva stöd – nästa gång går man till valurnan i stolt 

ensamhet om det behövs. 

• Men regnet föll och det såg allt jämnt ut som om anslutningen var trut. Framåt 

eftermiddagen tog emellertid det hela upp sig betydligt. 

• En och annan valbil sökte dra till sig uppmärksamheten i gatuvimlet, och arbetarpartiet 

agiterade med en flygande cykelkolonn.  

• Detta livliga parti hade dessutom på sina ställen engagerat röstbegåvade ungdomar 

med megafoner, som uppmanade medborgarna att rösta med listan Branting, och det 

kunde hända att konkurrensen mellan en sådan utropare och en Kilbomsanhängare 

blev nog så iöronfallande. 

• På rådhustrappan fann sig på kvällssidan till och med polisen uppfodrad till ett – dock 

mycket stillsamt – ingripande i denna sångartävlan. 

• I allmänheten lyste dock den yngre kvinnligheten med sin frånvaro. Privat agitation 

saknades inte heller från deras sida.  
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• Utanför skolan på Linnégatan tog en äldre dam med resolut utseende energiskt upp en 

diskussion med arbetarnas listutdelare: 

– Hungertullarna, säger ni! Inte blir det någon ordning utan tullar. Jag har 

aldrig hört på maken! 

– Då kanske det skulle göra lilla frun gott att höra på honom, svarade en 

sandwichman rappt, och frun avtågade. 

• Men på det hela taget är såväl stockholmskan som stockholmaren en älskvärd och 

tolerant väljare. De olika partiernas skaror finna sig rätt väl tillsammans, och 

diskussionerna som blossa upp ibland urarta aldrig till gräl. Än mindre behöver man 

befara väpnade sammanstötningar. Man utjämnar motsättningarna med en folklig 

humor, som man gärna vill se litet mer av i vardagslivet. 

• På de flesta håll hade de dock redan smält samman, så att de fanns god plats inne i 

lokalerna, där valförrättarna dagen igenom haft sitt dryga arbete, under det överflödet 

av listor och upprop svämmade över i trappor och golv. 

• En märkesdag var över, men Stockholms fysionomi har inte fårats där av. Man har 

gjort sin plikt – allons souper!  

Journalisten har skrivit ner mycket egna iakttagelser, och det räknar jag inte som ren fakta. 

Det finns inget bevis på att det inte förkom några större bråk eller att polisen inte behövde 

rycka in till exempel. Och att det enbart var äldre kvinnor som röstade kan heller inte bevisas. 

Det som räknas som fakta är bland annat att köerna ökade vid sextiden på kvällen, det kan 

kollas i bokföringen. Sådant som kan kollas upp räknas som ett faktum.  

Eftersom möjligheterna och spekulationerna åter igen tar större plats än faktumen i texten, 

tolkar den här artikeln kvinnans samhällsroll som en ren spekulation. Kvinnor är inte så 

viktiga att de behöver ha konkreta faktum skrivna om sig, det räcker med ett återberättande 

anser antagligen journalisten.  

Det perspektiv som är mest intressant att analysera i den här artikeln är ur ett kvinnligt 

perspektiv, eftersom det dras många slutsatser om hur kvinnorna kände under valprocessen. 

Bland annat när journalisten talar om kvinnorna som delade ut valsedlar med plakat på 

hattarna:”[...]damer som visst aldrig drömt om att de skulle komma att tjänstgöra vid en 

sådan förrättning”. Hur kan journalisten veta att det är så damerna känner. Kvinnorna har 

kämpat för den rättigheten länge och får nu utöva den. Troligen känner de sig nog mer stolta i 

så fall. Sedan den spekulationen att det enbart var äldre kvinnor som deltog i valet, de yngre 
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kvinnorna som faktiskt tog sig tid och deltog känner sig antagligen kränkta ur deras kvinnliga 

perspektiv.  

Ur ett manligt perspektiv uppkommer nog inte så många starka reaktioner, förutom att de 

möjligtvis ser ner på kvinnorna som deltog. ”Och så kämpade kvinnan med röstsedeln i hand 

och sin man under armen. Denna första gång kunde man ju behöva hans stöd – nästa gång 

går man till valurnan i stolt ensamhet om det behövs.” Kvinnorna behöver alltså en man när 

de utför något för första gången, en mans stöd. Den här artikeln får valprocessen att framstå 

som något manligt och inte något som en kvinna behöver slösa sin tid med. 

I den här artikeln finns det både bilder samt illustrationer. Den första bilden visar män med 

plakat  och folk som går in i vallokalerna, från vallokalen i rådhuset på Kungsholmen. 

Bildtexten lyder: ”En bild från vallokalen i rådhuset på Kungsholmen.” Det är denotationen. 

Konnotationen är däremot att det enbart är män som står med plakat om de olika partierna och 

att det enbart är kvinnor med barn som går in genom vallokalens dörrar. Männen ska alltså 

påverka kvinnornas val.  

Den andra bilden visar en kö av människor, vilket är denotationen. Konnotationen är där emot 

att kvinnorna som står i kön håller huvudena högt och är stolta över sin första tur till valurnan, 

männen där emot håller huvudena lågt som om de skäms. Denna bild har ingen bildtext. 

Illustrationerna i artikeln är enbart av kvinnorna som deltar i valet, de är väldigt förnärmande 

mot kvinnorna. Den första illustrationen visar en kvinna vid valurnan som ger sin valsedel till 

en man. Detta är denotationen. Konnotationen ligger i texten, eller pratbubblan som kommer 

ur kvinnans mun: ”Var så snäll och fukta på det här kuvertet, du ser ju att jag har flor”. Utan 

texten skulle bilden inte ha någon djupare innebörd men tack vare texten blir kvinnorna till 

åtlöje och det görs narr utav kvinnorna i valet.  

Den andra illustrationen visar två kvinnor som delar ut valsedlar med plakat på hattarna, detta 

är denotationen. Konnotationen är att, om man kollar närmare på kvinnornas ansiktsuttryck, 

de ser väldigt sorgsna ut och rädda. Den ena har till och med munbindel, eller om det ska 

föreställa flor. Man ser i alla fall inte den andra kvinnans mun. Som om kvinnorna är 

bortkomna och inte har något vettigt att komma med.  

Den tredje och sista illustrationen visar en dam med ett antal valsedlar och bakom henne står 

det tre män med valplakat med texten ”RÖRSTA”. Detta är denotationen. Konnotationen är 

att de placerats ett flertal frågetecken över kvinnans huvud och kvinnan blänger frågande på 
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valsedlarna. Som att kvinnan är förvirrad och inte vet hur hon ska gå tillväga. Denna 

illustration redovisas i bilaga 2.  

2.4 Artikel 4 
”Doktor Gulli Petrini om kvinnornas val.” är rubriken på den fjärde artikeln. Den 

publicerades den 12 september 1921 och är den sista av mina artiklar som är på första sidan 

av tidningen Dagens Nyheter. Tidningen som artikeln är publicerad i har fått et veck mitt i 

texten, därför är det svårt att tyda all text till fullo.  

Artikeln handlar i stort om hur Doktor Gulli Petrini, vilket var en svensk feminist och 

frisinnad kommunalpolitiker, talar ut till allmänheten om kvinnor och deras rättigheter. 

Artikeln inleds med en sammanfattning av Petrinis tal, hur lång kampen för kvinnliga 

rättigheters  utveckling har tagit. Hon förklarar att kampen hade blivit längre om det inte var 

för allt stöd kvinnorna alltjämt haft av framsynta frisinnade män. Men att varje litet steg som 

kvinnorna har tagit mot vidare utveckling av sina rättigheter har stött på ivrigt motstånd, och 

främst från högern. Petrini fortsätter att förklara att det är därför kvinnorna borde välja de 

frisinnades parti, de kämpar för kvinnorna. Sedan förklarar hon några fler rättigheter som 

kvinnorna redan uppnått samt några som de bör uppnå inom framtiden.  

Kontexten i artikeln är: verksamheten är syftet med texten, vilket i det här fallet är att upplysa 

om kvinnornas rättigheter och få kvinnorna att välja de frisinnades parti. Deltagarna är 

kvinnorna som ska delta i valet 1921. Kommunikationssättet är ett tal sammanfattat till en 

tidningsartikel. 

Temat i tidningen består enbart utav ett makrotema, alltså rubriken, ”Doktor Gulli Petrini om 

kvinnornas val.” Makrotemat är explicit eftersom rubriken sammanfattar exakt vad 

brödtexten handlar om. Det finns inga underrubriker eller underämnen, där av inget 

mikrotema.  

Proposition i förhållande till makronivån är ingressen, vilket består utav: ”Rösta med de 

frisinnade för rättvisa i samhället!” vilket sammanfattar hela meningen med artikeln. Syftet 

är att Gulli Petrini vill få kvinnorna att rösta för de frisinnades parti. Därför är 

makropropositionen på en explicit nivå, ingressen är inte vilseledande till brödtexten. 

Mikronivån är Brödtexten, vilket presenterades i presentationen av artikeln. Brödtexten 

handlar om kvinnornas uppfyllda rättigheter, kvinnornas framtida rättigheter och hur de ska 

nå dessa rättigheter genom att rösta på de frisinnade.  
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Processen i förhållande till artikeln är kvinnorna och deras nytillkomna rättighet till rösträtt. 

Hela händelseförloppet om alla kvinnors rättigheter har stor vikt vid den här artikeln och är 

anledningen till hela publiciteten. Doktor Gulli Petrini använder sig utav händelseförloppet 

som bas till sitt tal och vill locka till sig kvinnornas röster för det frisinnade partiet genom att 

tala om framtida händelseförloppet kring kvinnliga rättigheter.  

Den här artikeln innehåller en annan uppdelning av modalitet än de tidigare artiklarna, den här 

har majoriteten utav faktum istället för möjlighet och spekulationer som de tidigare artiklarna.  

Faktum i artikeln består utav: 

• Doktor Petrini började sitt tal med en erinran om den långa och mödosamma 

utvecklingen som erfordrats innan kvinnan erhållit sin politiska rösträtt. 

• Arbetet för kvinnornas rösträtt hade blivit svårare om det inte var för de frisinnade 

männen som hjälpt kvinnorna. 

• Varje steg för kvinnornas rättigheter har stött på motstånd.  

• Så beträffande kvinnornas utbildning utöver folkskolestadiet och vid universiteten.  

• Universiteten blev efter långt motstånd öppnade för kvinnorna, men för utbildningen 

mellan folkskolan och universitetet har staten hittills offrat mycket lite.  

• Likaså restes starkt motstånd mot kvinnornas lika arvsrätt, kvinnornas myndighet osv.  

• Och beträffande rösträtten har högerns motstånd varit så intensivt att Sverige blivit det 

sista landet i Norden som givit kvinnorna rösträtt.  

• Även 1918 var alla högermän motståndare till kvinnorösträtten.  

• Det är tack vare Edénska regeringen som kvinnorna har rösträtt. 

• Ministären Edén har också genomfört flera andra för kvinnorna betydelsefulla 

reformer, t. ex. den nya äktenskapslagstiftningen, varigenom mannens målsmanskap 

avskaffats och modern fått samma rätt över barnen som fadern m.m.  

• Denna äktenskapslagstiftning har mottagits med största intresse utomlands och anses 

som en mönsterlagstiftning.  

• Detsamma gäller den moderniserade lagen om smittosamma könssjukdomar, 

varigenom män och kvinnor likställts inför lagen.  

• Förslag framlades också om kvinnans tillträde till statstjänst på samma villkor som 

män. Grundlagsbeslutet i frågan har genomförts, men själva detaljbeslutningen 

återstår.  
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• Denna lagstiftning står nu på det frisinnade program, liksom frågorna om rättvis 

lönesystem och rättvis folkpensionering, så att kvinnorna även där bli likställda med 

männen. 

• Kvinnorna bör vara medvetna om att dem ha samma rättigheter, men också samma 

skyldigheter som männen. Detta lägger kvinnorna förpliktelser att vara sig dugliga för 

de värv som vänta dem. 

• Det finns en plikt som för närvarande åligger alla, och det är att delta i valet. 

• Det är hittills de frisinnade som först kvinnornas talan. Men detta är ingen anledning i 

och för sig att rösta med de frisinnade. Man skall rösta med det parti man anser talat 

för det man anser är rätt. 

• I detta fall sammanfalla dock de båda synpunkterna. Dy det frisinnade partiet har velat 

ge alla samhällsklasser rätt, varpå den allmänna rösträtten är ett exempel.  

Möjligheter och spekulationer består utav: 

• För många är det ett svårt val, emedan de ej haft anledning att sysselsätta sig med 

politik förut. Det är ej nog med att rösta som de manliga anförvanterna anvisa, 

kvinnorna måste pröva själva.  

• Det räcker inte med att bara lite på våra män. Det ska synas kvinnligt och förtjusande, 

men är österländskt.  

• De frisinnades vilja till rättfärdighet har medkänsla för de undertryckta som särskilt 

tilltala kvinnorna.  

• De vilja lugn och fred i samhället böra sig med de frisinnade.  

• Inners inne ska nog de flesta bli nöjda om de frisinnade ännu en gång blev så starka att 

de kunde övertaga regeringsansvaret. 

• Men det mycket viktigare är att de frisinnade håller samman. Olyckligtvis har det 

inom Stockholm uppstått splittring. Nu är det de större partierna som styr.  

Artikeln fortsätter i några rader till men det går inte att tyda på grund utav skadan i tidningen 

som nämndes tidigare. Fakta i den här artikeln dominerar över möjligheterna eftersom det 

mesta som sägs i artikeln kan bevisas genom historiska händelser eller beslut som fattats av 

domstol.  

Den här artikeln har en annan uppdelning av modalitet, som nämnt här ovan, det består i stor 

del av mycket faktum. Därför anses kvinnans samhällsroll som viktig. Artikeln vill förklara 
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för kvinnorna att de måste delta i valet eftersom det är deras roll samt skyldighet till samhället 

efter att de fått rätten att rösta. Kvinnans samhällsroll är en viktig ingrediens i den här 

artikeln.   

Eftersom den här artikeln är riktad mot kvinnor är det de kvinnliga perspektivet som är 

intressant att analysera. Kvinnorna blir nog påverkade i hög grad av Doktor Gullinis tal, de 

vill ha sina rättigheter och vara jämlika till männen. Genom att hon talar om de rättigheter 

som uppnåtts och de som kan uppnås i framtiden lockar det kvinnor att vilja rösta för de 

frisinnade. Ett manligt perspektiv hade nog inte lagt så stor vikt vid den här artikeln, eftersom 

det enbart handlar om kvinnor och deras rättigheter. Den här artikeln visar att det definitivt 

behöver bli en kvinnlig syssla att rösta, och inte längre en manlig som det tidigare varit. 

Det förekommer en bild i den här artikeln, den visar Doktor Gulli Petrini under hennes tal och 

det är denotationen i bilden. Bildtexten lyder: ”D:r Guli Petrini”. Denotationen i bilden är att 

hon ler, hon talar för kvinnans rättigheter och hon är själv kvinna. Utan de rättigheter som 

kvinnan redan vunnit hade hon själv inte haft rättighet att stå och framföra ett tal.  

3.0 Slutsats 
Efter analyseringsprocessen har resultaten varierat mellan artiklarna, det finns vissa 

jämlikheter men också skillnader. Kontexten utav artiklarna är uppdelade främst på att 

verksamheten av artiklarna är att upplysa om valet. Antigen om det är innan valet då de 

upplyser väljarna om ett visst parti som i Artikel 4, eller om det är efter valet då antalet väljare 

som deltagit presenteras som i Artikel 1 och 2. Deltagarna i kontexten är främst uppdelade på 

’alla som deltog i valet 1921’, förutom Artikel 4 som riktar sig främst mot kvinnorna i valet. 

Kommunikationssättet är i alla fall tidningsartikel, men Artikel 4 skiljer sig åter igen från de 

övriga då det är ett återberättande av ett tal. 

Makrotemat i artiklarna är uppdelat på 2 explicita teman, Artikel 1 och Artikel 4, och 2 

implicita teman, Artikel 2 och Artikel 3. Det som är intressant med dessa makroteman är att 

artiklarna som har samma temaindelning är så olika varandra i perspektiv. Artikel 1 har som 

kvinnligt perspektiv att missleda fakta om kvinnorna och Artikel 4 har i stort sätt bara rätt 

fakta och vill upplysa kvinnorna om sina rättigheter. Artikel 2 har som kvinnligt perspektiv att 

hylla den kvinnliga väljaren, och Artikel 3 har raka motsatsen som perspektiv vilket är att 

kritisera den kvinnliga väljaren.  
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Proportionerna i artiklarna har samma uppdelning som temana, 2 implicita och 2 explicita. 

Det är där emot en annan uppdelning mellan artiklarna: Artikel 1 är implicit, Artikel 2 är 

explicit, Artikel 3 är implicit och Artikel 4 är explicit. Den här uppdelningen är lite mer 

förväntad om man kollar på brödtextens innehåll. Artikel 1 och Artikel 3 förvränger fakta och 

kritiserar de kvinnliga väljarna och Artikel 2 och Artikel 4 skriver bra saker om de kvinnliga 

deltagarna.  

Majoriteten utav artiklarna, Artikel 1, Artikel 2 och Artikel 3 närmare bestämt, har större 

andel spekulationer och möjligheter i sina brödtexter än fakta. Det är enbart Artikel 4 som har 

majoriteten utav brödtextens modalitet uppdelat på faktum. Det här kan bero på att Artikel 4 

är ett återberättande av ett tal och inte någon journalist som har skrivit texten från grunden 

som det är på de tre andra artiklarna.  

Perspektiven som redan har presenterats och förklarats lite kort är också dem varierande 

genom de fyra artiklarna. Artikel 1 och Artikel 3 beskriver kvinnorna som rädda, opolitiska, 

m.m. och beskriver med andra ord att de inte platsar i valet. Detta ses från ett kvinnligt 

perspektiv som negativt antagligen då det inte finns några konkreta fakta som bevisar att 

kvinnorna kände på det sättet. I Artikel 2 och Artikel 4 är de kvinnliga perspektivet motsatsen, 

det hyllar kvinnans roll i valet.  

För att återgå till mina frågeställningar; hur beskrevs kvinnans samhällsroll i Dagens Nyheter 

när kvinnor fick delta i valet 1921? För att besvara den här frågan ska jag till störst del titta på 

modaliteten i texterna samt proportionerna och även den semiotiska analysen. Var det större 

andel faktum än spekulationer i textens modalitet anses kvinnornas samhällsroll som något 

viktigt. Artikeln vill redovisa riktig fakta och hylla de kvinnliga valdeltagarna. Är andelen 

möjligheter och spekulationer större än fakta i textens modalitet anses kvinnornas samhällsroll 

som något mindre viktigt. Det krävs inte riktig sanning och fakta för att diskutera kvinnorna i 

valet. Proportionerna har också ganska stor vikt i min analys av kvinnornas samhällsroll, är 

texten vilseledande eller inte. Om en artikel vill ta kvinnornas samhällsroll som viktig är inte 

textens proportioner vilseledande. Slutsatsen blir då att Artikel 1 och Artikel 3 anser att 

kvinnornas samhällsroll är ointressant och inte så viktig. Artikel 2 och Artikel 4 där emot 

beskriver kvinnornas samhällsroll som viktig och intressant.  

Den semiotiska analysen har jag i åtanke då jag försöker värdera kvinnornas samhällsroll. Att 

publicera bilder i en tidning var inte det mest ekonomiska under 1920-talet, det krävde ganska 

mycket pengar och därför en ganska högt värderad nyhet. I majoriteten utav de analyserade 
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artiklarna förkommer det en bild eller en illustration, därför kan man dra en slutsats att 

kvinnornas samhällsroll i valet 1921 var värderad ganska högt och prioriterad. 

Frågeställning nummer två; hur framställde Dagens Nyheter uppfattningen om vad som är 

kvinnligt och vad som är manligt i förhållande till den kvinnliga rösträtten? För att besvara 

den här frågeställningen ska jag kolla närmre på artiklarnas perspektiv. Artikel 1 och Artikel 3 

har perspektivet att de pratar illa om kvinnorna i valet, oberoende om det är från ett manligt 

perspektiv eller ett kvinnligt perspektiv, kvinnorna framställs ändå som att de inte borde delta 

i valet. Därför framställer Dagens Nyheter, i dessa två artiklar, att det är manligt att delta i 

valet samt inte kvinnligt att delta i valet. Att göra ett val för riksdagen är en manlig uppgift, 

enligt Artikel 1 och Artikel 3.   

Enligt Artikel 2 och Artikel 4 är det där emot mer än okej för kvinnorna att delta i valet, de 

främjar det. Därför framställer Dagens Nyheter vad som är kvinnligt och vad som är manligt 

på två helt olika sätt. Detta kan bero på vem som skriver artikeln, är det en kvinnlig eller en 

manlig skribent, ligger skillnaden i en politisk roll, allt detta kan man enbart spekulera kring 

då ingen utav artiklarna publicerar något namn på författaren.  
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5.0 Bilaga 1. Analysschema 

1. Analysera textens kontext: 
• Verksamheten = grundläggande tanke- och handlingsmönster. Textens syfte. 
• Deltagare = vilka deltar i kommunikationen. 
• Kommunikationssätt = sättet att kommunicera, i mitt fall tidningsartikel. 

2. Analysering av textens teman: vad framställningen rör sig kring, vad texten handlar 
om. 

• Makrotema = huvudrubriken/huvudämne 
• Mikrotema = underrubrik/underämnen 
• Makrotemat explicit eller implicit = tydligt eller otydligt? 

3. Propositioner: själva texten och hur den framställs. 
• Makronivå = ingressen 
• Mikrotema = brödtexten 
• Makropropositionen explicit eller implicit = är ingressen missledande till 

brödtexten eller motsatsen? 
4. Processer: händelseförlopp. 

• Vila eller rörelse i världen = något som händer i världen som kan påverka 
processen i texten. 

5. Modalitet: är det som sägs i texten ett faktum eller en möjlighet. 
• Är det som sägs i brödtexten bara en spekulation eller ren fakta. 

6. Perspektiv: olika sätt att se på en text. 
• Manligt perspektiv jämfört med kvinnligt perspektiv. 

7. Semiotisk analys: om det förekommer bilder eller illustrationer i artikeln. 
• Denotation = det första man ser i en bild. 
• Konnotation = de underliggande faktorerna i en bild.  
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5.1 Bilaga 2. Illustrationer från Artikel 1 och 3 

 
Bild från Artikel 1. 

 
Bild från Artikel 3.  
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