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Abstract 

 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnobilden i argentinsk press 

på ett kvalitativt sätt. Jag har undersökt om det finns språkliga och 

innehållsliga mönster kopplat till konstruktionen av ”kvinnlighet” och 

stereotyper i ett antal tidningsartiklar.  

     Materialet består av sex artiklar från två argentinska dagstidningar; 

Clarín och La Nación. Anledningen till valet av just dessa tidningar är att 

de är har den största upplagan i Argentina och att de är rikstäckande. 

Kriteriet för att en artikel skulle väljas ut är att en kvinna måste vara 

huvudsubjekt i texten. 

     Jag har utgått från teorier om genuskonstruktion och könsbundna 

stereotyper och hur dessa uppstår i massmedierna.  

     Metoden som tillämpats på de sex artiklarna är kritisk diskursanalys 

baserad på Teun A van Dijk. Motivet till detta val är metodens 

samhällskritiska inriktning och fokus på ideologier. I tillämpningen ges 

möjlighet att kritiskt förhålla sig till vad som förmedlas i en medietext och 

upptäcka och lyfta fram texters implicita meningar. 

     Undersökningen visade att de stereotypa uppfattningarna om kvinnor 

och den traditionella kvinnorollen är starkt närvarande i materialet. Detta 

visade sig bland annat genom att skillnader mellan kvinnor och män lyfts 

fram. Andra mönster var att kvinnornas privatliv och deras utseenden 

kommenteras genomgående utan att det tillför artikeln något. Kvinnornas 

genus framhålls och i artiklarna förmedlas en känsla av förvåning över 

kvinnornas prestationer. Detta leder till att en föreställning skapas om att 

dessa kvinnor befinner sig utanför den för kvinnor givna normen.  

 

 

Nyckelord: 

Diskursanalys, Argentina, Clarín, La Nación, genus, feminism, stereotyper, 

kvinnor, massmedier  
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1. Inledning 

 

I den här uppsatsen får jag möjlighet att förena några av mina stora intressen. Jag har länge 

varit fascinerad av Latinamerika och Argentina har en särskild plats i mitt hjärta. Jag har 

besökt landet vid flera tillfällen och har varje gång känt att jag lärt mig lite mer om landet och 

dess kultur. Den här studien ger mig möjlighet att lära känna landet ur ett medievetenskapligt 

perspektiv. Jag anser att det finns en kunskapslucka om Latinamerika. Det rapporteras ganska 

sällan därifrån och när vi väl får rapporter handlar det handlar det vanligen om krig, konflikter 

eller narkotika. Inom medie- och kommunikationsvetenskapen upplever jag att exempel och 

studier handlar det oftast om norden, Storbritannien och USA. Det är sällan det refereras till 

medieforskning som berör medier i Asien, Afrika eller Latinamerika.  

    Feministiska mediekritiker konstaterade tidigt att medierna spelar en viktig roll i vår 

uppfattning om manlighet och kvinnlighet och vårt identitetsskapande som män och kvinnor. 

Katolska kyrkan i Latinamerika har sedan kolonialtiden haft en stark ställning. Kontinenten 

har ett rykte om sig att vara konservativ och macho. Fokus för denna studie är att studera hur 

medierna beskriver kvinnor och om de reproducerar stereotyper kring ”kvinnlighet” i en 

argentinsk kontext.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor porträtteras i argentinsk press samt 

undersöka hur de valda artiklarna konstruerar genus. Genom att studera ett antal artiklar ska 

jag försöka upptäcka mönster i fråga om språk och innehåll. 

     Frågeställningarna är: 

 

• Hur beskrivs kvinnor i argentinsk press? 

• Hur konstrueras ”kvinnlighet” i artiklarna? 

• Vilka stereotyper förekommer? 
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3. Material och avgränsning 

 

Materialet består av sex artiklar från två argentinska dagstidningar; Clarín och La Nación. 

Skälet till valet av dessa tidningar är att de är har den högsta upplagan i Argentina och att de 

är rikstäckande. 

     Artiklarna har hämtats från respektive tidnings Internetarkiv. För att få en så aktuell bild 

som möjligt valde jag att söka artiklar skrivna så nära analysdatum som möjligt. Ingen av 

artiklarna är därför mer än tre månader gammal. Därefter har jag grundligt gått igenom 

tidningarnas texter i den ordning de blivit publicerade.  

     Kriteriet för att en artikel skulle väljas ut är att en kvinna måste vara huvudsubjekt i texten. 

Renodlade intervjuer med endast frågor och svar har valts bort eftersom jag i denna studie 

ämnar studera hur argentinska journalister beskriver kvinnor.  

     Efter att ha gått igenom mitt material med detta i beaktande återstod artiklar där de flesta 

handlade om kvinnor som inte var argentinskor. Jag reflekterade då över om det påverkade 

min studies syfte och kom fram till att det inte spelade någon avgörande roll, eftersom jag vill 

undersöka hur kvinnor i allmänhet beskrivs, inte argentinska kvinnor specifikt. Emellertid har 

jag varit medveten om detta och har haft ögonen öppna för om, eller hur, kvinnornas etnicitet 

spelat in. 

      Analysen omfattar inte bilder och faktarutor.  

 

 

4. Kontext: Kvinnor i Argentina och Latinamerika 

 

     4.1 Tidningarna Clarín och La Nación  

Clarín är den tidning som har högst upplaga i Argentina. Tillsammans med La Nación anses 

de vara de mest inflytelserika i landet. Båda utkommer i huvudstaden Buenos Aires, men har 

nationell spridning. På nyhetsplats är de båda politiskt oberoende. 

     Clarín grundades på 1940-talet och är idag en av världens största spanskspråkiga 

morgontidningar. Den ägs av ett konglomerat som även driver lokala tidningar, nyhetsbyråer 

samt tv- och radiostationer. Claríns politiska inriktning är inte tydligt uttalad men anses vara 

center-vänster. 

     La Nación grundades 1870 av den före detta presidenten Bartolomé Mitre och är en av 
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Argentinas äldsta dagstidningar. Den anses ha en center-höger inriktning.1 

 

     4.2 Kyrkans roll 

Den katolska kyrkan har alltid haft ett starkt fäste i Latinamerika. Den katolska idétraditionen 

genomsyrar hela samhället och återfinns i lagar och statlig organisation. Exempelvis har 

katolsk moral och sexualetik haft ett starkt inflytande på lagar och principer rörande kvinnors 

rättigheter, äktenskap och abort. Historiskt sett har den katolska kyrkan förordat mannen som 

familjens överhuvud och kvinnan som underordnad hans auktoritet. Kyrkans syn på kvinnor 

och mäns roller inom äktenskapet har förändrats till att förespråka jämlikhet. Den har numer 

en essensialistisk hållning som bygger på en grundsyn om att män och kvinnor är lika värda, 

men i grunden olika. Trots att kyrkans värderingar har förändrats på flera punkter är dess 

position gällande skilsmässa och abort i princip densamma.2 

 

     4.3 Marianismo och moderskapet 

Moderskapet är ett ideal som historiskt sett alltid varit starkt i Latinamerika. Sylvia Chant och 

Nikki Craske visar detta genom att peka på det stora antalet bilder och monument som 

avbildar mödrar och det mer moderna exemplet där mors dag är en betydande högtid som 

firas i hela Latinamerika.3  

     Evelyn Stevens anses vara en av de första att diskutera begreppet marianismo. Hon menar 

att den funnits redan i gamla, förkoloniala kulturer. Men den växte sig stark i och med 

kolonisatörernas ankomst till Latinamerika, för att sedan utvecklas under kolonialtiden. 

Stevens framhåller att marianismo inte är en religiös praktik, men att katolicismens syn på 

jungfru Maria som förebild har gjort att rörelsen fått en central figur. Den idealiserande bilden 

av ”modern” legitimerade kvinnors underordnade ställning, såväl i hemmet som i den 

offentliga sfären. 4 

     Marianismo går ut på att kvinnor besitter moralisk och andlig överlägsenhet som leder till 

en outtömlig förmåga till ödmjukhet och uppoffrande. Man menar att hon bör ha tålamod med 

männen i sin omgivning, men sträng mot sina döttrar och svärdöttrar. Hon ska förhålla sig 

                                                
1 Argentina: Massmedier. http://www.ne.se/argentina/massmedier, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2011-03-30. http://www.pressreference.com/A-Be/Argentina.html hämtad 2011-04-
29 
2 Htun, Mala (2003): Sex and the state: Abortion, Divorce and the Family under Latin 
American Dictatorships and Democracies, Sid 30-35 
3 Chant, Sylvia och Nikki Craske (2003): Gender in Latin America, Sid 9 
4 ibid Sid 9 
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undfallande gentemot sin egen mor och svärmor. Nikki Craske menar att det finns en latent 

uppfattning om att män är som barn – nyckfulla och impulsiva och att kvinnan bör göra dem 

till viljes.5 Det finns också en stark tro på att barn är en gåva från gud och att kvinnan därför 

genom moderskapet uppfyller guds vilja. Det bidrar till uppfattningen om kvinnans roll i 

familjen.6  

     Craske menar att även om kvinnor i Latinamerika, liksom i andra delar av världen, har 

erövrat nya roller och positioner i samhället, så har kvinnor fortfarande svårt att röra sig allt 

för långt bort från de traditionella könsrollerna. Kvinnor lever sällan ensamma. Om de har 

möjlighet slutar de att arbeta sedan de gift sig och skaffat barn. De är därför ofta ekonomiskt 

beroende av män. Nikki Craske menar att detta leder till konflikt mellan idealet om den 

traditionella kvinnorollen och framstegen rörande kvinnors rättigheter.7 

 

     4.4 Evita som förebild 

Eva Duarte de Perón, kallad Evita, föddes 1919 på den argentinska landsbygden. Hon 

arbetade som skådespelerska när hon 26 år gammal mötte den dubbelt så gamla Juan Perón. 

De gifte sig och året därpå blev Perón president. Tillsammans blev de sinnebilden för den 

politiska rörelse, Peronismen, som än idag är stark i Argentina. 8 

    Maxine Molyneux anser att Evita omdefinierade kvinnors medborgerliga villkor genom att 

inkludera kvinnor i den politiska processen. Hon gjorde detta på ett sätt som varken utmanade 

den gängse uppfattningen om könsroller eller kvinnans roll i hemmet. Kvinnorna 

mobiliserades för att stödja sina peronistiska män, inte för att driva frågor utifrån sina egna 

intressen.9  

     Evita menade att kvinnors deltagande i politiken skulle göra samhället mer moraliskt. Hon 

såg som sin egen roll att vara hjärtat, medan hennes make var huvudet.10 Detta anknyter till 

det traditionella synsättet där kvinnor anses ha en starkare empatisk förmåga och högre 

moral.11 

                                                
5 Craske (1999): Women and Politics in Latin America, Sid 12 
6 Chant och Craske (2003) Sid 9-10 
7 Craske (1999) Sid12 
8 Eva "Evita" Perón. http://www04.sub.su.se:2189/lang/eva-evita-peron, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-11. 
9 Molyneux, Maxine (2000): Twentieth-Century State Formations i Dore, Elisabeth och 
Molyneux, Maxine (red.) Hidden histories of gender and the state in Latin America. Durham 
& London:Duke University. Sid 57-58 
10 ibid Sid 58 
11 Craske (1999) Sid 12 
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     Peronismens framgångar anses vara kopplad till det starka stödet från kvinnliga 

medborgare. Evitas enkla bakgrund gjorde henne till en symbol för arbetarklassens kvinnor. 

De identifierade sig med henne och Evita blev därigenom sinnebilden för hustruskap, 

moderskap och femininet.12  

 

 

5. Teoretisk ram och tidigare forskning 

 

     5.1 Genusteori 

Yvonne Hirdman, forskare och författare, beskriver kvinnoforskarens unika utgångspunkt 

såhär: 

”Det som skiljer kvinnoforskare från ’vanliga’ forskare är att vi 

problematiserar förhållandet mellan könen. Framför andra frågor  

står för oss den stora frågan: hur kan det komma sig att kvinnor generellt, 

geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män?”13 

     Madeleine Kleberg menar att kvinnovetenskapens (senare kallad genusvetenskap) uppgift 

är att studera kvinnors underordning. Hur uppkomsten av den kan förklaras och förstås samt 

hur den reproduceras. Hon betonar även vikten av att synliggöra kvinnors betydelse i olika 

kontexter.14 

     Inom genusteorin finns två centrala begrepp. Den ena är kön och används i en snävare 

mening, främst kopplad till biologi. Begreppet genus har en sociokulturell ansats och handlar 

om hur vi ser på vår omvärld och oss själva. Det görs alltså en åtskillnad mellan biologiskt 

kön och socialt kön.15 

Hirdman menar att vi inte föds till man och kvinna - vi blir det. Redan i livets början skapar vi 

tankemönster och fogas in i redan etablerade kulturella traditioner, vilket leder till en 

genusskapande process.16 

                                                
12 Molyneux (2000) Sid 58 
13 Hirdman, Yvonne (2007): Gösta och genusordningen. Smedjebacken: Ordfront  
Sid 208 
14 Kleberg, Madeleine (1993): Feministisk teoribildning och medieforskning. i Nordisk 
forskning om kvinnor och medier. Ulla Carlsson (red.) Kungälv: Nordicom. 
Sid 7 
15 Ibid: Sid 21 
16 Hirdman (2007): Sid 215 
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     Hirdman beskriver ordningen av kön som ett genussystem. En struktur där könet blir 

avgörande för människors position inom andra sociala ordningar. Detta system vilar på två 

grundprinciper. Det första är dikotomin som handlar om könens isärhållande. Den andra är 

hierarkin, där är mannen som norm och bas för det som anses vara naturligt och allmängiltigt. 

Hirdman betonar att det inte är ursprunget till detta system som bör vara fokus för feministisk 

forskning utan istället isärhållandets principer. Hon menar att genusperspektiv är möjligt att 

använda inom flera forskningsområden. Forskning med genusinriktning undersöker 

exempelvis hur dessa principer legitimeras, hur sociala och kulturella faktorer underlättar 

isärhållandet samt hur de står i förhållande till logiken om den manliga normen.17  

     Samhällets olika institutioner och organisationer genomsyras av genussystemets 

grundsatser. Henrika Zilliacus-Tikkanen visar att många kvinnoforskare (bland annat Joan 

Acker) menar att det trots detta finns en uppfattning om könsneutralitet vilket i sin tur leder 

till att medvetenheten om könens olika villkor inte lyfts fram. Det blir alltså en krock mellan 

en könsbestämd verklighet och ett könsneutralt tänkande.18 I en organisation där det 

könsneutrala tänkandet styr blir det omöjligt att lyfta fram kvinnors roll eftersom det motsäger 

neutralitetslogiken. 

 

     5.2 Feminismer och medieforskning  

I vårt genusskapande spelar medierna en central roll och därför har medierna alltid stått i 

fokus för feministisk kritik. Under 1960-talet växte kvinnorörelsen återigen till en stark kraft 

och då tog även forskningen kring kvinnor och medier fart. 19 Det är viktigt att lyfta fram att 

det råder pluralism inom det feministiska fältet, olika inriktningar har fokuserat på olika saker 

och alla har inte samma verklighetsbeskrivning.  

     Grunden för den liberala feminismen är en strävan efter lika villkor i den offentliga sfären 

- på arbetsmarknaden – exempelvis i löner, inom politiken, rösträtt och tillgång till 

maktpositioner etcetera.  Detta anser man kan uppnås genom förändringar i redan etablerade 

system. Det konkretiseras genom att exempelvis göra kvantitativa studier där man undersökt 

närvaro respektive frånvaro av kvinnor i medierna samt hur kvinnliga stereotyper förmedlas. 

Man anser att exempelvis en ökat närvaro av kvinnliga politiker i medieutbudet skulle 

inspirera fler kvinnor att ge sig in i politiken. Klass- och etnicitetsaspekter brukar inte ingå i 
                                                
17 ibid: Sid 212 ff 
18 Zilliacus-Tikkanen, Henrika (1997): Journalistikens essens i ett könsperspektiv. 
Rundradions jämställdhetskommitté. Yleisradio Oy Sid 23 och 33 
19 van Zoonen, Liesbet (1994): Feminist Media Studies. London: Sage. Sid 11   
Zilliacus-Tikkanen (1997): Sid 61 
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liberala feministers analyser. På det hela taget lägger man stor vikt vid förebilder av både 

positiv och negativ art. Medierna anses förmedla en stereotyp bild av passiva och beroende 

kvinnor, vilket leder till att flickor kommer ta efter detta och nedvärdera sig själva. Man tror 

också att blotta förekomsten av fler kvinnliga journalister leder till en mer jämställd bild av 

samhället i medieinnehållet, vilket varit svårt att belägga.20 

     Inom den socialistiska medieforskningen har man ett ideologikritiskt perspektiv där 

maktstrukturer studeras. Mediernas utbud ses som ett led i kapitalismens sätt att utöva sin 

makt mot ”svagare” grupper. De ”starka” grupperna lyckas behålla sin makt och ställning i 

samhället genom att de via medierna har möjlighet att förmedla sina ideologier som objektiv 

sanning och därigenom passivisera och förtrycka samhällets övriga grupper. Forskare inom 

denna gren har bland annat analyserat hur idéer om kärnfamiljen och kvinnans roll i hemmet 

sprids i medieutbudet. En förklaring till detta är att man inom denna inriktning anser att 

ekonomiskt oberoende är nyckeln till kvinnlig frigörelse, vilket anses motverkas av den av 

medierna förskönande bilden av familjen och hemmafrun.21 

     Det utmärkande för radikal feminismen är hur man betonar skillnaderna mellan könen, en 

skillnad som man menar nedtystas av den patriarkala ordningen. Sexualiteten (den manliga) 

anses vara den grundläggande orsaken till mäns förtryck av kvinnor. Radikalfeministerna 

anser att skillnaderna mellan könen främst har en biologisk förklaring och därför ägnar de sig 

inte åt att förklara hur kvinnoförtrycket uppstått, utan riktar snarare in sig på hur alternativ 

kan skapas. Radikalfeministisk medieforskning är mycket sällsynt. Madeleine Kleberg menar 

att eftersom de anser att alla etablerade institutioner är genomsyrade av den patriarkala 

ordningen är det inte möjligt att bedriva radikal forskning om kvinnor i den akademiska 

världen. Dock har mediekritik riktats, främst mot pornografi, men även mot mediernas 

idealiserande skildringar av äktenskapet och att mäns makt framställs på ett legitimerande vis. 

De menar att det enda sättet för kvinnor att få komma till tals och synliggöra kvinnors 

erfarenheter på ett rättvist sätt, är att skapa sina egna kanaler för kommunikation.22  

 

     5.3 Könsstereotyper 

Stereotyper är nödvändiga för vår förmåga att förstå och tolka världen. Detta menar 

filmvetaren Richard Dyer. När vi möter andra människor startar en process i vårt 

sociokulturellt skapade kategoriseringssystem som gör att vi snabbt kan avgöra vilken sorts 

                                                
20 Kleberg (1993): Sid 11-13 
21 ibid: Sid 14-15 
22 ibid: Sid 13-14 
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person vi har framför oss. Problemet är att denna kategorisering allt som oftast åtföljs av att 

en viss ordning upplevs som fast och sann och därför förmår vi inte att se att indelningen är 

både partisk och begränsad och inte minst föränderlig.23 

     Mediernas tendens att förmedla traditionella kvinnobilder har länge varit fokus för 

feministisk mediekritik. Exempel på detta är Barbro Backbergers bok Det förkrympta 

kvinnoidealet där hon kritiserade det kvinnoideal hon ansåg dominerade i svensk 

veckopress.24 Ett amerikanskt exempel är författaren Betty Friedan som 1963 utkom med 

boken Den feminina mystiken (på svenska 1968) där även hon kritiserade damtidningarnas 

beskrivningar av kvinnor i allmänhet och hemmafrun i synnerhet.25  

     Innan kvinnorörelsen började ifrågasätta stereotyperna kring kvinnlighet och mannlighet 

var den rådande uppfattningen att våra könsroller var av naturen givna. Det var få som 

ifrågasatte dess ursprung eller hur de upprätthölls.26 Madeleine Kleberg menar att stereotypa 

representationer kännetecknas av att olika grupper beskrivs i generella drag i syfte att betona 

skillnader och därigenom få dessa drag att framstå som naturliga egenskaper. Den här typen 

av representationer är vanligt förekommande i medierna.27 Vi människor har ett behov av att 

skapa dikotomier som ofta innebär att grupper och begrepp förs in i en hierarkisk ordning. Ett 

exempel på detta är att i motsatsparen förnuft – känsla eller subjekt – objekt associeras 

kvinnan oftare till det svagare begreppet. Kvinnan är alltså känslostyrd och passiv medan 

mannen är förnuftig och aktiv.28  

     van Zoonen redovisar Margaret Gallaghers slutsats som hon dragit efter att ha 

sammanfattat forskning om kvinnobilder i medier i olika delar av världen. Gallagher fann att 

kvinnor generellt är underrepresenterade, både vad gäller innehåll och produktion. I 

medieinnehållet skildras de ofta som passiva, obeslutsamma, undergivna, osjälvständiga och 

ofta i relation till män.29  

     I Jonita Siivonens avhandling där hon undersöker hur kvinnlighet konstrueras i tolv 

personporträtt publicerade i två morgontidningar, kritiserar hon Myra MacDonald. 

MacDonald menar att sökandet efter stereotyper inte är intressant eftersom man genom att 

                                                
23 Dyer, Richard (2002): The Role of Stereotypes. i The matter of images : essays on 
representation. Richard Dyer London :Routledge. Sid 12 
24 Backberger, Barbro (1966) Det förkrympta kvinnoidealet. Stockholm: Bonniers 
25 Friedan, Betty, (1963/1968) Den feminina mystiken. Stockholm: PAN/Norstedts 
26 van Zoonen (1994): Sid 16 
27 Kleberg, Madeleine (2006): Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. 
Kalmar: Högskoleverket Sid 17 
28 Zilliacus-Tikkanen (1997): Sid 27 
29 van Zoonen (1994): Sid 17 
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peka ut vissa kvinnobilder som felaktiga insinuerar att det skulle finnas en korrekt sådan, en 

verklig ”sanning”. Jonita Siivonen menar att så inte är fallet: 

”Jakten på stereotyper var inte ursprungligen en ”stereotypjakt”, utan 

stereotyperna var resultatet av jakten på mediernas kvinnobild. Resultatet av 

kvinnobildsforskningen hittills – att Kvinnan som formas genom hur 

kvinnorna som grupp konstrueras och representeras som ”art” i vår kultur 

genom olika föreställningar (stereotyper, idealbilder eller skräckbilder) 

associeras till essentiell kvinnlighet.”30 

 

     5.4 Medial framställning av kvinnor 

Gunilla Jarlbro presenterar i sin bok Medier, Genus och makt forskning som gjorts om 

hur kvinnliga politiker framställs i medierna. Där berättar hon att kvinnornas 

civilstånd, ålder och utseende i högre grad omnämns jämfört med deras manliga 

kollegor, kvinnors yrkesmässiga meriter omnämns som en bisak. Kvinnorna beskrivs 

oftare i egenskap av mor eller hustru istället för sin profession. Jarlbro sätter dessa 

resultat i samband med Bourdieus teorier om symboliskt våld som går ut på att 

samhället består av ett system av dominans och underordning. För att behålla makten 

utövar de som dominerar symboliskt våld, exempelvis genom kommunikation. Jarlbro 

menar att exempel på hur symboliskt våld utövas i medierna är när kvinnors 

engagemang och framgångar undermineras genom den mediala fokuseringen på deras 

privatliv, och att de ofta omnämns med förnamn eller smeknamn, vilket leder till att 

kvinnor snabbt associeras till den privata sfären snarare än den offentliga.31  

     Jarlbro pekar också på att kvinnliga politiker nästan uteslutande beskrivs som 

kvinnor.  

”En kvinna kan alltså i medietappning inte bara vara en politiker, eftersom 

mannen är norm (lek med tanken att skriva följande: Den manliga politikern 

Göran Persson). En kvinna som har professionen politiker blir alltså en 

avvikare, dvs. en kvinnlig politiker.”32 

 

 

                                                
30 Siivonen, Jonita (1999): Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Helsingfors: 
Universitetstryckeriet. Sid 34 
31 Jarlbro Gunilla (2006): Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur. Sid 62 
32 ibid: Sid 64 
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6. Metod 

 

     6.1 Diskursteoretiska utgångspunkter 

Ett exempel på definition av begreppet diskurs är som språkuttryck och samtal eftersom det är 

i kommunikationen mellan människor som diskurser skapas och reproduceras.33 Med detta 

menas att diskurser är de språkliga mönster som avgör hur vi förstår, talar och skapar mening 

om världen och oss själva. 

     Ett annat exempel på definition är ”ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala 

världen”.34 Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips menar att det ständigt pågår en 

kamp mellan olika diskurser – alltså att dessa olika ”bestämda sätt” strävar efter att fastslå 

betydelser och uppfattningar i enlighet med den egna diskursens övertygelse. Man måste ha i 

åtanke att språket, samhället och identiteter aldrig är fastlåsta utan i ständig förändring. Det är 

därför inte eftersträvansvärt att söka en objektiv sanning om ett fenomen utan istället 

undersöka hur vi konstruerar fenomenet och hur vi skapar ett språkbruk kring det.35 

 

     6.2 Kritisk diskursanalys 

Det som skiljer den kritiska diskursanalysen från andra typer av diskursanalyser är den 

samhällskritiska inriktningen och fokus på ideologier.36 Man anser att diskursiva praktiker har 

en ideologisk effekt genom att det skapas ojämlika maktförhållanden i samhället.37  

     Genom att kritiskt förhålla sig till vad som förmedlas, exempelvis i medietexter, strävar 

man efter att upptäcka och lyfta fram implicita meningar. En text kan innehålla värderingar 

och uppfattningar som inte går att upptäcka vid en första läsning men genom att successivt 

dekonstruera den kan man komma närmare dess ideologi. Det finns en uttrycklig vilja att 

klarlägga och avtäcka de underliggande strukturer som gör att sociala maktförhållanden 

reproduceras och man strävar mot jämlikhet och förändring i samhället. Därmed skiljer den 

sig från annan samhällsvetenskaplig forskning genom att frångå den objektivistiska 

hållningen. 38 

                                                
33 Berglez, Peter (2010): Kritisk diskursanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) 
Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, sid 271 
34 Winther Jørgensen M. & Phillips L (2000). Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur. Sid 13 
35 ibid sid 40, 46 
36 Berglez (2010) Sid 266 
37 Winther Jørgensen och Philips (2000) Sid 69 
38 ibid Sid 60-70 
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     Den här studien utgår från Teun van Dijks modell där texter studeras på makro- och 

mikrostrukturell nivå. Han lägger stor vikt vid sociokognition och maktstrukturer (vem får 

komma till tals och vad tillåts de representera) vilket jag anser passande i denna 

undersökning.39 

 

     6.3 Metodbeskrivning 

Makroanalys 

På makronivån analyseras textens övergripande struktur.  

Tematisk struktur: 

Man bör börja med att analysera textens tematiska struktur där man söker efter nyhetens 

ämnen eller teman samt undersöker hur dessa organiseras hierarkiskt. Av detta, menar van 

Dijk, kan man utläsa vad diskursen i stora drag handlar om. Textens teman är dess centrum 

och avgör hur, och om, vi närmar oss texten. 40 Huvudtemat återfinns ofta i nyhetstextens 

rubrik och summerar nyheten. 

Schematisk struktur: 

Textens schematiska struktur handlar om att undersöka hur de olika elementen (rubriker, 

ingress med mera) och kategorierna organiseras. Man undersöker textens aktörer. Vilka får 

komma till tals och vad eller vem de representerar är relevanta frågor. Även journalistens 

närvaro i texten bör studeras. Vilka aktörer ges möjlighet att resonera kring handlingars 

konsekvenser och dra slutsatser. Vilken, och vems, historiska bakgrund ges.41  

Mikroanalys 

I mikroanalysen närstuderas texten.  

Global och lokal koherens: 

Här undersöker man hur textens olika delar tillsammans bildar en helhet, en huvudsaklig 

mening.42 Finns det någon länk mellan de olika textpartierna. Finns det utrymme mellan de 

olika delarna som läsaren utifrån sin egen förförståelse och tolkning fyller i. I den här delen 

av analysen bör man vara uppmärksam på att när dessa ”textuella luckor” stängs av läsaren 

                                                
39 van Dijk (1993): Principles of critical discourse analysis i Discourse & Society, vol 4 sid 
249-283 
40 van Dijk, Teun A (1988): News as discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc., Publishers. Sid 30 och 35 
41 Berglez (2010): Sid 275, van Dijk (1988): Sid 49ff 
42 Berglez (2010): Sid 275 och 278 
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präglas de i hög grad av dennes sociokulturella erfarenheter. Koherens skapas alltså inte i 

texten utan uppstår i mötet mellan texten och dess uttolkare.43 

Lexikal stil: 

Den lexikala stilen handlar främst om att reflektera kring de ordval som gjorts i texten; hur de 

konstruerar händelser och tillskrivs aktörer. Ord kan, beroende på vilken kontext de befinner 

sig i, ge uttryck för ideologiska diskurser. Dessa kan vara både medvetna val och 

konsekvenser av våra sociokulturella erfarenheter.44 van Dijk visar hur ord kan bära på 

ideologisk laddning. Han exemplifierar först genom ett tydligt fall; skillnaden mellan att 

beskriva en aktör som antingen terrorist eller som frihetskämpe. Han poängterar dock att det 

sällan handlar om så uppenbara fall utan snarare mer subtila skiftningar som skillnaden 

mellan att beskriva en handling antingen som ”stark” eller ”tuff” – eller som ”aggressiv” eller 

”stötande”.45 Överflödig och irrelevant information, närvarande implikationer, som inte tillför 

texten något bör också undersökas. Det kan exempelvis handla om att en aktör beskrivs 

utifrån sitt utseende eller politiska engagemang trots att det inte tillför texten något.46 

 

 

7. Analys 

 

Varje analys inleds med en kort sammanfattning av artikelns innehåll. 

 

     7.1  ”Las princesas también sufren” 

– Publicerad i Clarín 2011-04-11, författare ej angiven 

 

Översatt rubrik: ”Även prinsessor lider” 

Artikeln handlar om att Ellen Hoog, holländska landhockeylandslagets forward, har skadat 

vristen. Detta sker nära inpå ett stort internationellt mästerskap. Det rapporteras att det oklart 

om Hoog kommer att kunna delta i det nationella slutspelet eftersom hon tvingas vila.  

 

                                                
43 Berglez (2010):  Sid 276. van Dijk (1988): Sid 65 
44 Berglez (2010): Sid 276 
45 Van Dijk (1988): Sid 81-82 
46 Berglez (2010): Sid 276 
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Tematisk struktur: I den här texten återfinns huvudtemat i ingressen som förmedlar att den 

holländska landhockeyspelaren Ellen Hoog i en match mot Rotterdam har brutit vristen. 

Underteman till detta är att hon inte kommer att kunna spela på fyra till sex veckor och att 

hennes medverkan i den kommande internationella turneringen kan påverkas. 

Schematisk struktur: I texten är den enda aktören Ellen Hoog själv, även om hon inte aktivt 

”talar” i texten. Hon är inte intervjuad eller citerad men fungerar som en källa i slutet av 

artikeln då journalisten skriver ”Hoog försäkrade att…”47 vilket framstår som en referens till 

ett pressmeddelande eller liknande. Var dessa uppgifter kommer ifrån redogörs inte för i 

artikeln. 

    De kommentarer och slutsatser som dras i artikeln är främst gjorda av textförfattaren själv. 

Exempelvis kommenteras att Hoogs lag närmar sig slutspelsmatcher med att hennes närvaro i 

dessa fortfarande är ”fortfarande ett mysterium”.48 Ingressens sista mening är formulerad på 

ett ledande sätt så att läsaren själv ska kunna dra slutsatsen att Hoogs medverkan i turneringen 

är hotad.  

Global och lokal koherens: Textens huvudsakliga mening är att den för sitt lag betydelsefulla 

spelaren Ellen Hoog har skadats, vilket kan komma att påverka hennes medverkan i den 

kommande internationella tävlingen. Denna mening skapas av de mindre delarna i texten. De 

redovisar hennes framgångar som landhockeyspelare, hur olyckan skedde samt hur lite tid 

som återstår till kommande viktiga tävlingar. 

     Läsaren föresätts ha förförståelse för en allmän sportdiskurs – de olika tävlingarna som 

namnges och termer som ”playoffs” förklaras inte. Det ges inte heller någon motivering till 

vad detta har för betydelse, vare sig för det nederländska laget eller för det argentinska, som 

kanske kommer att möta dem i den kommande turneringen. För den oinvigde kan det vara 

svårt att förstå artikelns relevans.  

Lexikal stil: På flera ställen i texten beskrivs Ellen Hoogs utseende. I ingressen beskrivs hon 

som ”den vackra.49 Brödtextens andra mening berättar att den här nyheten är annorlunda 

eftersom den inte handlar om ”… vare sig hennes skönhet eller hennes spelprestationer”.50 

Textens rubrik tycks inte ha med artikeln att göra då Hoog vare sig är en prinsessa eller i 

texten uttalar sig om att hon lider. Rubriken och brödtextens andra mening förmedlar 

tillsammans en känsla av förvåning över att även en vacker ung kvinna kan skada sig. 

                                                
47 ”Hoog aseguró que …” 
48 ”aún un misterio” 
49 ”la hermosa” 
50 ”… no son por su belleza ni su juego”. 
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Journalisten verkar anse sig nödgad att framhålla att den här artikeln är ovanlig i sitt slag, fast 

än det inte är särskilt ovanligt att professionella idrottare ibland skadar sig. Detta 

korresponderar med Gunilla Jarlbros resonemang om hur kvinnor och kvinnors erfarenheter 

beskrivs som något utanför normen.51 

     I slutet av texten beskrivs hon även som ”den unga holländskan”52 vilket i sammanhanget 

inte tillför texten något. 

 

     7.2  ”La primera línea de colectivos gratis y manejada por 

mujeres” 

– Publicerad i Clarín 2011-04-03 av Mariano Roa 

 

Översatt rubrik: ”Första busslinjen som är gratis och körs av kvinnor”  

Artikeln handlar om att det har startats en ny busslinje som kommer trafikera ett område 

utanför Buenos Aires. Det kommer att vara gratis att åka med bussarna och alla 28 chaufförer 

kommer att vara kvinnor. Tre av chaufförerna intervjuas dagen efter öppnandet om sina 

tankar kring det nya arbetet. Det rapporteras att det tidigare funnits en busslinje som 

trafikerade sträckan som lades ner av ekonomiska skäl. 

 

Tematisk struktur: Artikelns huvudtema summeras väl i rubriken – en ny gratis busslinje har 

börjat köra i en förort till Buenos Aires. Ett undertema är att det tidigare fanns en annan 

busslinje som lagts ned samt hur den nya linjen finansierats.  

Schematisk struktur: I artikeln intervjuas tre av bussförarna. De representerar främst sig själva 

då journalisten valt ut citat som speglar deras personliga reflektioner och tankar kring det nya 

arbetet. Det betonas att de bor i området, detta skrivs tydligt ut i anslutning till varje citat. På 

så sätt kan det sägas att de även representerar lokalbefolkningen. Detta, kombinerat med att 

ingen av passagerarna intervjuas, förmedlar en känsla av att det inte går en tydlig skiljelinje 

mellan de som kommer att nyttja busslinjen och de som ska arbeta som chaufförer. Gunnilla 

Jarlbro menar att när medierna fokuserar på kvinnors privatliv leder till att de snabbt förpassas 

till den privata sfären snarare än den offentliga, vilket går att se här.53 Ingen från bussbolaget 

                                                
51 Jarlbro (2006): Sid 64 
52 ”la joven holandesa” 
53 Jarlbro (2006): Sid 62 
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eller kommunen kommer till tals i texten utöver ett citat från kommunen som handlar om att 

man vill starta en busslinje för den lokala befolkningen. 

     Journalistens röst är stark i texten då det är han som organiserar händelsen – den ordning 

han väljer att presentera fakta i texten bidrar till hur händelsen uppfattas. Det är han som 

genom sitt språk beskriver kvinnorna och som summerar den historiska bakgrunden till den 

linje som tidigare trafikerat sträckan. 

Global och lokal koherens: Huvudmeningen i texten är att en busslinje som är både gratis och 

körs av kvinnor är något säreget. Detta visas genom att, förutom att han själv påpekar detta, 

bara finns citat som handlar om hur ovanligt det är med kvinnliga chaufförer samt huruvida 

de känner oro eller tycker det verkar svårt att köra ett stort fordon. Det går att associera detta 

sätt att lyfta fram kvinnornas känslor kring det nya arbetet till bland annat Henrika Zilliacus-

Tikkanen, som menar att kvinnor ofta sammankopplas med just egenskapen känslighet.54  

     En viktig textuell lucka är att det inte någonstans i texten ges en förklaring till varför 

endast kvinnor anställts som busschaufförer eller varför linjen är gratis. Det ges heller ingen 

förklaring till varför det behövs en busslinje som just trafikerar denna sträcka eller vilka 

reaktioner de som lever i området har. Ingen statistik presenteras om hur många kvinnliga 

busschaufförer som finns i Argentina vilket gör att läsaren förutsätts veta detta, eller tvingas 

lita på skribentens uppfattning om att det är ovanligt. 

Lexikal stil: Exempel på journalistens uppfattning om att kvinnor som kör buss är något 

märkvärdigt går att finna i textens andra stycke. Han skriver då att ”förutom att ha kvinnor 

manövrerandes bussarna, /…/, erbjuds en annan märkvärdighet: att resa är helt gratis”.55 

Han använder ovanstående citat som en poäng för att beskriva sin förvåning när han 

upptäcker att en av chaufförerna har samma efternamn som en känd kvinnlig politiker. Det är 

ett retoriskt grepp som förmedlar känslan av att det är en vedertagen sanning att kvinnor som 

kör buss är sällsynt, och ännu märkligare att de dessutom kan ha samma namn som en 

kvinnlig politiker (”och om att stiga på en buss körd av en kvinna är ovanligt, blir allting mer 

förbryllande och roligt när…”56) 

                                                
54 Zilliacus-Tikkanen (1997): Sid 27 
55 ”Además de tener a mujeres maniobrando los colectivos, /…/, ofrece otra peculiaridad: 
viajar es completamente gratis.” 
56 ”Y si subirse a un colectivo manejado por una mujer es poco habitual, todo se vuelve más 
desconcertante y divertido cuando…” 
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     Två av kvinnornas utseende kommenteras. Rafaela Nyul beskrivs såhär: ”… ett stort 

leende som lyste upp hennes unga ansikte”.57 Lucía Macri: ”… denna vackra chaufför med 

kastanjebrunt hår”.58 

 

     7.3 ”Una mujer, a cargo de la campaña aérea contra Libia” 

– Publicerad i La Nación 2011-03-24 av Silvia Pisani 

 

Översatt rubrik: ”En kvinna, leder flyganfallen mot Libyen”  

Artikeln handlar om den amerikanska generalen Margaret Woodward. Det rapporteras att hon 

leder den amerikanska operationen Odyssey Dawn mot Libyen. Hon är den första kvinnan i 

landets historia att leda en flygattack mot ett annat land. Hennes privata och militära bakgrund 

skildras. Journalisten reporterar att spekulationer har uppkommit om det ökade antalet 

kvinnor på höga poster i närheten av president Barack Obama. Spekulationerna handlar om att 

kvinnorna skulle ha påverkat Obama att ta beslutet att anfalla Libyen. Det ryktas att de skulle 

ha något att göra med att Woodward utsätts till general över insatsen. 

 

Tematisk struktur: Artikelns huvudtema presenteras i rubriken och förtydligas i ingressen – 

Margret H Woodward är utsedd att, i sin position som general över det amerikanska 

flygvapnets Afrikasektion, leda operation Odyssey Dawn mot Libyen. Underteman som 

behandlas i texten är kopplade till henne som person; hennes bakgrund beskrivs och hon sätts 

i en kontext som handlar om att hon och hennes kvinnliga kollegor skulle ha varit en ”feminin 

influens”59. De skulle ha påverkat presidenten att ändra sin ståndpunkt i Libyen-frågan.  

Schematisk struktur: 

I artikeln går att utläsa hur de olika aktörerna tilldelats olika roller. Thomas Ricks tilldelas 

rollen som experten genom sitt yrke som kunnig i militära frågor. Maureen Dowd framstår 

som motståndaren då ett citat är taget från en av hennes krönikor, publicerade i The New 

York Times, där hon kritiskt skriver om de tre kvinnor som stått presidenten närmast vid hans 

beslut i Libyen-frågan. William Ward innehar rollen som före detta kollega och föregångare 

på den post som Woodward nu innehar. Vad gäller Woodwards roll i artikeln kan sägas att 

om man ser till de delar där hon själv ”talar” i texten, citat från uttalanden om Libyeninsatsen, 

                                                
57 ”… una sonrisa de punta a punta que iluminaba su joven cara” 
58 ”… esa bonita chofer de pelo castaño” 
59 ”influencia feminina” 
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representerar hon militären, men eftersom artikeln handlar om henne och inte om flyganfallet 

per se, så framstår hon i detta sammanhang representerande sig själv. 

     I artikeln är det i första hand journalisten som resonerar kring förhållandet mellan orsak 

och verkan. Genom att i texten beskriva olika möjliga orsaker till varför Woodward hamnat 

på just den här posten skapas en implicit mening att det finns ett bakomliggande motiv till att 

just hon har lyckats hamna på den här positionen. Den underliggande frågeställningen handlar 

om huruvida hon kommer klara av sitt uppgrag. Exempel på detta är att hennes föregångare 

William Ward citeras när han säger att han inte har några som helst tvivel om Woodward är 

förberedd för sitt uppdrag och han hävdar att hon är idealpersonen för jobbet. Därefter följer 

journalistens kommentar som informerar om att citatet är ett år gammalt, ”och då var det 

svårt för någon att föreställa sig att, nio månader senare, USA skulle bomba Libyen på 

Obamas order. Men så blev det.”60 Den kommentaren förmedlar en outtalad mening om att 

William Ward inte skulle ha uttalat sig så om han vetat vad som skulle ske. Underliggande 

misstro av den här typen kan ses som ett exempel på det symboliska våld som leder till att 

kvinnors prestationer och kompetens undermineras och ifrågasätts.61 

Global och lokal koherens: Som nämndes ovan går den allomfattande meningen i texten ut på 

att en kvinna som general med makt över en stor militär operation är något sensationellt. 

Denna mening bildas genom att textens olika stycken söker ta reda på de bakomliggande 

orsakerna till Woodwards yrkesmässiga framgång.  

     Textens första stycke målar upp en kontrast mellan att hon som barn lekte med dockor i 

sitt föräldrahem i Maryland och sedan bli USA:s första kvinna att leda en flygattackoperation 

mot ett annat land. Detta beskrivs som; ”ett stort steg för en kvinna som gått från detta sätt att 

spendera sin barndoms eftermiddagar, till det enorma operativa ansvaret över de 

nordamerikanska trupperna”.62  

     Ett annat exempel är det stycke som inleds med underrubriken ”Valkyriornas krig”63 som 

handlar om spekulationen att president Obamas omdöme skulle ha skulle ha påverkats i 

Libyen-frågan av att tre kvinnor innehar viktiga poster inom regeringen och att de skulle ha 

propagerat för USA:s medverkan i flygattackerna. Woodwards närvaro som ytterligare ett 

”bevis” på att detta stämmer. Detta kommenterar journalisten med att ”… det kanske har mer 

                                                
60 … y, por entonces, era difícil que alguien imaginara que, nueve meses después, Estados 
Unidos bombardearía Libia por orden de Obama. Pero así ocurrió” 
61 Jarlbro (2006): Sid 62 
62 ”Todo un salto para una mujer que pasó de aquellas tardes de infancia al ejercicio de la 
tremenda responsabilidad operativa sobre las fuerzas norteamericanas…” 
63 ”La guerra de las valquirias” 
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kausalitet än något annat.”64 

Lexikal stil: När man ser till hur Margaret Woodward omtalas i texten finner man att det 

skiftar. Hela hennes namn eller endast efternamn används som benämning flera gånger men 

sammantaget omtalas hon oftare med förnamn eller med andra epitet. Det som främst sticker 

ut är där hon omnämns som blondin, attraktiv eller som ”damen från Maryland”.65 I samband 

med att hennes äktenskap omnämns får läsaren också reda på vilket smeknamn hon har 

hemma. 

  

     7.4 ”Luciana Aymar explicó por qué rechazó posar para 

Playboy” 

– Publicerad i Clarín 2011-03-02, författare ej angiven 

 

Översatt rubrik: ”Luciana Aymar förklarade varför hon avböjde att posera för Playboy” 

Artikeln handlar om att den argentinska landhockeypelaren Luciana Aymar i den spanska 

tidningen AS har berättat att hon tackat nej till att medverka i tidningen Playboy. Hon säger 

att hon erbjöds mycket pengar men att hon inte anser att är lämpligt eftersom hon har 

anhängare som är barn. Det berättas att anledningen till att hon befinner sig i Spanien är att 

hon ett par dagar tidigare mottagit ett pris som årets främsta ibero-amerikanska idrottsperson. 

Hon säger att det kändes ärofullt och att hon med glädje åkte dit för att motta priset direkt från 

kungafamiljen. På frågan om vad hon anser om att hon och inte fotbollsspelaren Lionell 

Messi fått utmärkelsen svarar hon skämtsamt att hon är glad att hennes sport vunnit över 

fotbollen. Sedan säger hon att Messi är världens bästa men att han är väldigt ung och att han i 

framtiden kommer att vinna många priser. 

 

Tematisk struktur: Artikelns huvudtema återfinns i rubriken och handlar om att den Luciana 

Aymar har förklarat hur det kommer sig att hon tackade nej till att posera för tidningen 

Playboy. Undertema till detta är att hon två dagar tidigare har tagit emot ett pris ur den 

spanske kungens hand. 

Schematisk struktur: Den enda aktören som talar i texten är Luciana Aymar själv, hon 

representerar i detta fall främst sig själv och inte sitt lag. Journalisten skapar den schematiska 

strukturen genom att använda hennes utnämning som bakgrund till det han eller hon valt att 

                                                
64 ”… tal vez tenga mucho más de casualidad que de otra cosa.” 
65 ”la dama de Maryland” 
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presentera som huvudtema. Aymar får, genom valda citat från en spansk tidning, själv 

redogöra för hennes skäl till att hon tackat nej. Hennes val kommenteras dock av den 

argentinske journalisten; ”Det är så att la rosrina (person från Rosario) känner sina 

begränsningar och kan förena sin karriär som idrottare med den begynnande som modell, 

under Pancho Dottos representation”.66 Detta är en typ av kommentar som anknyter till 

uppfattningen att kvinnor enligt naturen äger en högre moralisk förmåga och därigenom har 

ett större ansvar i situationer som rör just moral.67 

     Aymar tillåts också resonera kring faktumet att hon och inte Lionel Messi utvalts. I den 

delen av artikeln är det endast hon som kommenterar händelsen. 

Global och lokal koherens: Vad som är den allomfattande meningen är i texten är inte helt lätt 

att utläsa. Artikeln bygger på en annan längre artikel och journalisten tycks ha valt ut de två 

teman han eller hon ansett vara mest intressanta. Med detta i beaktande skulle den 

huvudsakliga meningen i texten kunna handla om att Luciana Aymar, trots sin nystartade 

karriär som modell, tackat nej till att posera i herrtidningen Playboy.  

     Läsaren antas ha förförståelse för vad det skulle innebära att posera för en tidning som 

playboy. Det anses vedertaget att det finns en skillnad mellan att agera som modell i 

herrtidningen Playboy jämfört med andra modelluppdrag, som även de kan vara lättklädda. 

Denna mening skapas bland annat av att hennes avböjande beskrivs vara; ”… för att skydda 

sin image”.68 

   Ett annat exempel på förkunskap som läsaren måste ha är i det sista stycket där Aymar får 

kommentera sin vinst över Messi. Här anses läsaren känna till inte bara vem han är, utan 

framför allt hans betydelse för idrottsvärlden. Det finns i frågan en implicit uppfattning om att 

hennes vinst är oväntad. 

Lexikal stil: I artikeln omtalas Aymar på flera ställen som la rosrina (person från Rosario) 

vilket kan ses som irrelevant information då just detta inte tillför texten något utan snarare har 

funktionen av smeknamn.  

     Ingressens formulering kring Aymars andra arbete som modell förmedlar en bild av 

journalistens syn på modellyrket; ”… som på sin fritid njuter av sin karriär som modell”.69 

Formuleringen är intressant då journalisten väljer att beskriva hennes nyfunna karriär som en 

                                                
66 ”Es que la rosarina conoce sus límites y sabe conjugar su carrera como deportista con la 
incipiente de modelo, bajo la representación de Pancho Dotto” 
67 Craske (1999): Sid 12 
68 ”… para cuidar su imagen” 
69 ” que en su tiempo libre disfruta de su carrera como modelo” 
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hobby, något man njuter av på sin fritid. Samtidigt framgår det tydligt att hon regelbundet 

arbetar som modell eftersom hon är knuten till en etablerad modellagentur.  

 

     7.5 ”Martha Rocha, la mujer al frente de la lucha contra el 

crimen en Río” 

– Publicerad i La Nación 2011-02-20 av Alberto Armendariz 

 

Översatt rubrik: ”Martha Rocha, kvinnan vid fronten i kampen mot kriminaliteten i Río”  

Artikeln handlar om Martha Rocha som nyligen utsetts till polischef distriktet Rio de Janeiro i 

Brasilien. Det sker i en viktig tid eftersom Brasilien inom loppet av några år kommer att vara 

värdland, först för fotbolls-VM och senare för de Olympiska spelen, vilka båda kommer äga 

rum i Rio. I artikeln påstås att staden ofta associeras med våldscener och krig mellan olika 

narkotikasyndikat och att man nu vill förändra den bilden. Det rapporteras om vilka åtgärder 

man redan har vidtagit både vad gäller korruptionen och den organiserade brottsligheten. 

Martha Rochas utseende beskrivs liksom hennes bakgrund inom polisen. Det redogörs för att 

när säkerhetsministern utnämnde Rocha till posten som polischef  beskylldes han för att hans 

val endast grundade sig i en vilja att ställa sig in hos presidenten Dilma Rouseff, som har 

utryckt att hon önskar se fler kvinnor på beslutsfattande tjänster. Rochas polisiära karriär 

redovisas samt de operationer hon lett. Hennes syn på polisen som institution återges och hon 

beskriver hur hon ser på sitt kommande uppdrag. 

 

Tematisk struktur: Textens huvudtema är att Martha Rocha har utnämnts till polischef i 

distriktet Rio de Janeiro, Brasilien. Detta sker i ett för staden mycket viktigt läge och inför 

detta anser stadens representanter att det är viktigt att Rios rykte som våldsam och osäker 

förändras. Det omnämns i artikeln som ”ett avgörande läge”.70 Underteman är hur man har 

börjat arbeta med mot kriminaliteten i favelorna (de fattiga slumområdena) och mot 

korruptionen i den egna organisationen. 

Schematisk struktur: De citat som tagits med i texten kommer från Martha Rocha själv och, 

vilket framgår sent i artikeln, är tagna från en presskonferens som hållits i samband med 

utnämningen. Hon är den enda som ”talar” i texten. De flesta citat handlar om hennes egna 

erfarenheter och hur hon är som person och kan då sägas representera sig själv. I de andra 

                                                
70 ”un momento clave” 
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citaten uttalar hon sig om polisens arbete och om korruption på ett sätt som framstår som att 

hon representerar sin institution.  

     I övrigt är det journalisten som, genom sin sammanställning av bakgrunden till 

utnämnandet och av Rochas egna historik, resonerar kring orsak och verkan förhållandena.   

Global och lokal koherens: Textens övergripande mening är att den nya chefen tillträder i en 

mycket svår och invecklad situation. Denna mening skapas genom redogörelser för de 

problem som finns inom polismakten med korruption på alla nivåer och hur den organiserade 

brottsligheten breder ut sig.  

    Ett annat sätt att tolka artikelns huvudbudskap är att det i denna situation av kaos nu 

kommer en ”frälsare”, en jungfru Maria om man så vill. Om man ser till textens mindre delar 

beskrivs Martha Rocha som modig - I den historik som beskriver hennes tidigare uppdrag 

framkommer att hon länge har arbetat mot både organiserad brottslighet och korruption. Hon 

beskrivs också som djupt troende. Journalisten skriver att innan hon påtog sig uppdraget gick 

till kyrkan för att be och tacka sitt skyddshelgon. Rocha själv liknar sin roll inom polisen vid 

modersrollen. Hon citeras när hon säger att hon kommer vara som en sträng moder. Hon lär 

tidigare ha kommenterat det faktum att hon är ogift och inte har några barn och sagt att hon 

har gift sig med arbetet och att de unga poliserna är som hennes barn. Detta sammantaget 

förmedlar en bild av Rocha som helgonlik, som en person som har offrat sig för ett högre mål. 

Det här knyter an till den traditionella synen på modern som en självuppoffrade gestalt med 

särskilt hög moral.71 

Lexikal stil: I ingressen står skrivet: ”… vid 51 års ålder kommer hon att vara den ansvariga 

för Rio-bornas säkerhet”.72 På det sätt det är formulerat kan det tolkas att åldern i sig har en 

betydelse för uppgiften, men eftersom det inte är någonting som ges betydelse senare i texten 

är detta exempel på överflödig information som inte tillför något till händelsen.  

     Ordvalet ”vaka”73 knyter även an till resonemanget ovan om hur Rocha beskrivs som en 

modersgestalt.  

     Ett annat exempel på irrelevant information är där det redogörs för att hon har samma 

namn som Miss Brasilien från året 1954. Förutom att de har samma namn har de inget med 

varandra att göra och modellen Rocha har ingen övrig betydelse i artikeln. Detta 

sammanträffande används som introduktion till textens nästa stycke där det framhålls att 

                                                
71 Craske (1999): Sid12 
Chant och Craske (2003): Sid 9 
72 ”a los 51 años, será la encargada de velar por la seguridad de los cariocas” 
73 ”velar” 
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Rocha liksom modellen gillar att se bra ut: ”… hon brukar klä sig elegant på jobbet/…/hon 

går regelbundet till frisören, hon har alltid sin favorit parfym med sig i handväskan - Issey 

Miyake - och hon lämnar aldrig någonsin sina höga klackskor.”.74 Journalisten anser att detta 

bryter mot den gängse bilden av en poliskvinna, som han menar är ”hård och maskulin”.75 

Detta exempel liknar de resultat som Gunilla Jarlbro presenterar angående att kvinnliga 

politikers utseende påtagligt oftare omnämns och bedöms i medierna jämfört med deras 

manliga kollegors.76 

 

     7.6 ”La princesa del crimen” 

– Publicerad i La Nación 2011-04-15 av Leonardo Tarifeño 

 

Översatt rubrik: ”Kriminalprinsessan” 

Artikeln handlar om den svenska deckarförfattaren Camilla Läckberg. Det rapporteras att hon 

har en pojkvän som är polis, tre barn och att hon förvarar sina författarpriser i badrummet. 

Detta för att hon vill bli sedd som en ödmjuk person och för att hon är stolt över dem och vill 

ha daglig kontakt med dem. Det uppges att det skrivs många kriminaldeckare i Sverige och 

Läckberg får därför frågan om vad det beror på. Journalisten resonerar kring vad som gör att 

en bok säljer bra och fastslår att de kvinnliga huvudkaraktärerna är en förklaring till många av 

de svenska deckarförfattarnas framgångar.  

 

Tematisk struktur: Den här artikeln är främst ett personporträtt och har inget tydligt 

huvudtema eller synbart syfte. Det framgår i mitten av texten att hennes böcker nyligen blivit 

tillgängliga för den argentinska publiken, men den informationen är inte formulerad som ett 

motiv till varför artikeln skrivits.  

     Fokus ligger på den svenska deckarförfattaren som person snarare än innehållet i hennes 

böcker. Karaktärerna eller handlingen beskrivs i stort sätt inte alls. När det refereras till 

innehållet är det starkt kopplat till personen Läckberg. Exempel på detta är att hennes 

framgång sägs bygga på att huvudkaraktären i boken är en kvinna som dessutom har flera 

likheter med författaren. 

                                                
74 ”acostumbra ir a trabajar vestida de manera elegante/…/va con regularidad a la 
peluquería, siempre tiene en su cartera su perfume favorito -Issey Miyake- y no abandona por 
nada los zapatos de tacos altos.” 
75 ”dura y masculina” 
76 Jarlbro (2006): Sid 62 
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Schematisk struktur: Textens rubrik kan tänkas syfta på Camilla Läckbergs första bok, 

Isprinsessan. I ingressen beskrivs hon som ”… Sveriges vackraste deckarförfattarinna.”.77 

Därefter nämns hennes pojkvän, de tre barnen och att hon förvarar sina författarpriser i 

badrummet.  

     Den enda tydliga aktören i texten är Läckberg själv. Textens första halva är konstruerad av 

journalisten där han beskriver henne och har valt ut citat givna av henne. Den andra halvan 

bygger på en intervju och består helt av frågor och svar. 

Global och lokal koherens: När man ser till textens olika delar skapas en helhet som handlar 

om att Sverige är ett land med många framgångsrika deckarförfattare. I det första stycket 

skriver journalisten att: ”Läckberg är förvånad över att det i utlandet finns de som tror att 

Sverige befinner sig mellan vår värld och paradiset”78, vilket kan tolkas som att det därför är 

överraskande att det skrivs så många kriminalromaner här. Det spekuleras i vad som gör 

böckerna till bestsellers och i textens intervjudel blir Läckberg tillfrågad om varför hon tror 

att det skrivs så många böcker i den här genren. 

     Något som läsaren förväntas förstå är betydelsen av att författarens pojkvän är polis. Hans 

yrke nämns på flera ställen. Det står att han hjälper henne och Läckberg citeras då hon säger 

att ”Alla deckarförfattarinnor borde ha en polis vid sin sida.”.79 Men varför hon behöver 

honom och varför det betonas att det just handlar om författarinnor80 får inget svar.  

Lexikal stil:  

Texten inleds med att fastslå att ”Camilla Läckberg är inte bara ett vackert ansikte”81, vilket 

är intressant då det inte tycks vara någon som har påstått detta. Det framstår som ett självklart 

antagande som journalisten nu motbevisar. 

     Camilla Läckberg får frågan om det finns någon skillnad mellan kriminalromaner skrivna 

av kvinnor och de skrivna av män, vilket även det förmedlar en uppfattning om att det skulle 

finnas en sådan skillnad.  

     När journalisten frågar henne vad hon anser om Stieg Larssons Millenium-böcker inleds 

frågan med kommentaren att detta är en oundviklig fråga. Varför det skulle vara det framgår 

inte. Istället framställs det som en självklar fråga. Detta tillsammans med det flertaliga 

                                                
77 ”… la más linda autora sueca de novelas negras” 
78 ”A Läckberg la asombra que en el extranjero haya quienes crean que Suecia es una 
estación intermedia entre el Primer Mundo y el Paraíso” 
79 ”Toda escritora de misterio debería tener un policía a su lado” 
80  ”escritoras” 
81 ”Camilla Läckberg no es sólo una cara bonita” 



 27 

omnämnandet av Läckbergs pojkvän kan ses som exempel på hur kvinnor ofta beskrivs i 

relation till män.82 

 

 

8. Slutsats och diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor beskrivs och porträtteras i den 

argentinska dagspressen. Jag ville undersöka om det produceras en bild av ”kvinnlighet” och 

om det finns återkommande mönster i de utvalda artiklarna.  

     De stereotypa uppfattningarna är starkt närvarande. I enlighet med Madeleine Klebergs 

definition går det att se hur kvinnorna beskrivs i generella drag med ett tydligt syfte att betona 

skillnader mellan kvinnor och män. Därigenom konstrueras en tydlig bild av kvinnlighet.83 

Det går att se paralleller till Margaret Gallaghers slutsatser om kvinnobilder då det även i mitt 

material framkommit att kvinnor framstår som passiva, osjälvständiga och ofta beskrivs i 

relation till män.84  

     Ett tydligt mönster är att nästintill alla kvinnornas utseenden kommenteras. Detta oavsett 

om det handlar om en polischef, en landhockeyspelare eller en bussförare. Det enda 

undantaget är artikeln om Luciana Aymar (7.5) vars utseende inte direkt kommenteras. Å 

andra sidan består den artikelns innehåll till stor del av ämnen som för tankarna till hennes 

yttre och kropp. Ett återkommande ämne i texterna är att kvinnornas utseende beskrivs 

”förskönande” eller värderande. Det handlar inte främst om en ren beskrivning av klädsel 

eller frisyr utan adjektiv som ”attraktiv”, ”ung” och ”vacker” används flitligt. Undantaget är 

artikeln om Martha Rocha där bland annat hennes klädstil och hennes skönhetsrelaterade 

vanor noga beskrivs.  

     Ett annat mönster är att flertalet av kvinnornas privatliv beskrivs. Av dem som har man 

och barn lyfts detta fram på ett eller annat sätt. Deras familjesituation beskrivs olika utförligt. 

Värt att notera är ändå att det finns med, även i de mer ”nyhetsartade” artiklarna som inte på 

något sätt i övrigt har med personens familjeliv att göra.  

     I materialet förmedlar journalisterna en känsla av förvåning över kvinnornas prestationer. 

Det söks ofta förklaringar till kvinnornas framgångar, exempelvis i artikeln om Margaret 

                                                
82 van Zoonen (1994): Sid 17 
83 Kleberg (2006): Sid 17 
84 van Zoonen (1994): Sid 17 
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Woodward, 7.3, och Luciana Aymar, 7.4. Det förmedlar en föreställning om att dessa kvinnor 

befinner sig utanför den för kvinnor givna normen.  

     I artiklarna betonas att kvinnorna är just kvinnor. De tilldelas rollen som kvinna och det 

framgår att det är något särskilt med att de är kvinnor. Detta för tankarna till Gunilla Jarlbros 

analys om att synen på mannen som norm leder till att kvinnor ses som avvikare. Det gör i sin 

tur gör att kvinnors genus, i enligt den logiken, måste lyftas fram.  Det är till exempel vanligt 

att kvinnliga musiker beskrivs som tjejband, men vi hör aldrig talas om killband. Vilket ger en 

bild av kvinnor som en homogen grupp med gemensamma intressen och erfarenheter.   

     Jag ser en tydlig koppling till det Yvonne Hirdman kallar genussystem.85 Det 

återkommande mönstret i artiklarna att framhålla kvinnornas genus och göra tydliga 

distinktioner mellan könen korrelerar med teorier om isärhållandets principer. 

     Craske menar att kvinnor i Latinamerika fortfarande har svårt att röra sig allt för långt bort 

från de traditionella könsrollerna.86  

     Därför är min slutsats efter att ha studerat den argentinska pressen att idealet om den 

traditionella kvinnorollen, åtminstone i medierna, fortfarande är stark. 

 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

 

I processen att hitta artiklar till studien framkom tidigt att kvinnor förekommer mer sällan i 

den argentinska pressen än män. Min iakttagelse är att kvinnor är mest förekommande på 

kultursidorna och på nöjessidorna. Dessutom är de flesta kvinnorna är mellan 20 och 40 år.  

     Det vore intressant att göra en kvantitativ undersökning i syfte att se om denna observation 

stämmer.  

     En annan viktig analys skulle undersöka hur argentinska kvinnor resonerar om de 

kvinnobilder och stereotypa genusframställningarna som produceras i de argentinska 

medierna.  

 

 

 

 

                                                
85 Hirdman (2007): Sid 215 
86 Craske (1999): Sid12 



 29 

10. Litteratur- och källförteckning 

 

Tryckta källor: 

Backberger, Barbro (1966) Det förkrympta kvinnoidealet. Stockholm: Bonniers.  

 

Berglez, Peter (2010) Kritisk diskursanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) 

Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Chant, Sylvia och Nikki Craske, 2003. Gender in Latin America. Rutgers University Press, 

New Brunswick (New Jersey). 

 

Craske, Nikki, 1999. Women and Politics in Latin America. Polity Press, Cambridge. 

 

Dyer, Richard (2002) The Role of Stereotypes. i The matter of images : essays on 

representation. Richard Dyer. London: Routledge. 

 

Elvin-Nowak, Ylva och Thomson Heléne (2004), Att göra kön. Smedjebacken: Albert 

Bonnier förlag. 

 

Friedan, Betty (1963/1968) Den feminina mystiken. Stockholm: PAN/Norstedts. 

 

Hirdman, Yvonne (2007) Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning i 

”Gösta och genusordningen”. Smedjebacken: Ordfront.  

 

Htun, Mala, 2003. Sex and the state: Abortion, Divorce and the Family under Latin American 

Dictatorships and Democracies. Cambridge: University Press. 

 

Jarlbro Gunilla (2006) Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur 

 

Kleberg, Madeleine (2006). Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 

Kalmar: Högskoleverket. 

 

Kleberg, Madeleine (1993) Feministisk teoribildning och medieforskning i Nordisk forskning 



 30 

om kvinnor och medier. Ulla Carlsson (red.) Kungälv: Nordicom. 

 

Molyneux, Maxine (2000): Twentieth-Century State Formations i Hidden histories of gender 

and the state in Latin America, Dore, Elisabeth och Molyneux, Maxine (red.). Durham & 

London:Duke University. 

 

Siivonen, Jonita (1999) Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt. Helsingfors: 

Universitetstryckeriet. 
 
van Dijk, Teun A (1993) Principles of critical discourse analysis i Discourse & Society, vol 4 
sid 249-283 

 

van Dijk, Teun A (1988) News as discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 

Publishers.  

 

van Zoonen, Liesbet (1994) Feminist Media Studies. London: Sage. 

 

Winther Jørgensen M. & Phillips L (2000). Diskursanalys som teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Zilliacus-Tikkanen, Henrika (1997) Journalistikens essens i ett könsperspektiv. 

Rundradions jämställdhetskommitté. Yleisradio Oy. 

 

 

WWW: 

Argentina: Massmedier. http://www.ne.se/argentina/massmedier, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2011-03-29. 

 

Eva "Evita" Perón. http://www04.sub.su.se:2189/lang/eva-evita-peron, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2011-04-11. 

 

Pressreference. http://www.pressreference.com/A-Be/Argentina.html, hämtad 2011-04-29 

 

 



 31 

Artiklar: 

N.N (2011) ”Luciana Aymar explicó por qué rechazó posar para Playboy”, i Clarín, 2 mars. 

http://www.clarin.com/deportes/hockey/Luciana-Aymar-confeso-portada-

Playboy_0_436756495.html 

 

N.N (2011) ”Las princesas también sufren”, i Clarín, 11 april. 

http://www.clarin.com/deportes/hockey/princesas-sufren_0_458954343.html 

 

Armendariz, Alberto (2011) ”Martha Rocha, la mujer al frente de la lucha contra el crimen 

en Río”, i La Nación, 20 februari.  

http://www.lanacion.com.ar/1351388-martha-rocha-la-mujer-al-frente-de-la-lucha-contra-el-

crimen-en-rio 

 

Pisani, Silvia (2011) ”Una mujer, a cargo de la campaña aérea contra Libia”, i La Nación, 

24 mars. 

http://www.lanacion.com.ar/1359912-una-mujer-a-cargo-de-la-campana-aerea-contra-libia 

 

Roa, Mariano (2011) ”La primera línea de colectivos gratis y manejada por mujeres”, i Clarín, 

3 april. 

http://www.clarin.com/ciudades/primera-colectivos-gratis-manejada-

mujeres_0_455954540.html 

 

Tarifeño, Leonardo (2011) ”La princesa del crimen”, i La Nación, 15 april. 

http://www.lanacion.com.ar/1365015-la-princesa-del-crimen 

 


