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Abstract 
 
Kändisar är vår tids kungligheter. Vi ser upp till dem såsom man in tidigare feodala 

samhällen såg upp till den härskande familjen. Oavsett om vi vill det eller inte är de 

våra förebilder och idoler. Tack vare internet och det ökande antalet möjligheter att 

publicera sig kan fler och fler kalla sig just kändisar. Men så har det inte varit. 

Tidigare krävdes det att ”man var någon” för att bli inbjuden till de semi-offentliga 

sammanhangen som bevakades av featurejournalister. Enligt sociologiprofessorn Ellis 

Cashmore som har studerat kändisar har de ett enda tydligt syfte: att sälja en produkt 

eller en idé. Med hjälp av kändisjournalisten Kid Severins texter i tidningen Vecko-

Journalen studeras hur kända människor (re)producerar idén om genus. Texterna, som 

finns under vinjetten Post & Inrikes, är publicerade mellan 1953 och 1980, där 

Severin var redaktör och skribent.  

Som teoretiska utgångspunkter används hermeneutikern Paul Ricoeurs idéer 

om texten som diskurs och som bärare av kulturella föreställningar samt feministiska 

idéer, bland annat Laura Mulveys teori om ”den manliga blicken” samt Yvonne 

Hirdmans kring upprätthållandet av en könsmaktsordning.  

Metoderna som används i analysen är två: dels har de adjektiv som beskriver 

kvinnor och män plockats ut ur texterna, dels har texterna närlästs med hjälp av en 

retorisk analys flera gånger och sedan ”satts ihop” igen för att fånga hela textens 

kontext. Texten har sedan tolkats utifrån den hermeneutiska cirkeln där delen och 

helheten står i fokus. Med hjälp av en retorisk textanalys är syftet att få fram vad 

texten vill förmedla till läsaren. Resultaten har sedan jämförts över tid. 

De visar att kvinnor i texterna genomgående beskrivs på två sätt: som fru eller 

som skönhetsobjekt. Det sker en förskjutning av synen på kvinnan på 70-talet, då 

kvinnor även kan beskrivas som yrkespersoner. Män beskrivs genomgående genom 

sina sociala identiteter, det vill säga via sina titlar. De kan exempelvis vara kungar, 

docenter eller professorer. Förskjutningen av mansrollen kommer något senare, på 80-

talet, då män, förutom att vara sitt yrke, också beskrivs som pappor. 

Slutsatsen av studien är att framför allt är skribentens syn på manligt och 

kvinnligt som (re)produceras. Hennes idéer om genus är det som läsaren antas hålla 

med om. Läsarna antas vara en homogen grupp, en samling likasinnade som också 

tycker att det är eftersträvansvärt att kvinnor är vackra medan män ska ha makt samt 

vara fysiskt starka.  
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1. Inledning 

1.1 Kid Severin – både kändis och doldis 

I dag kan vem som helst bli känd. I och med reality-tv, bloggar och Twitter har vi fått 

en helt ny flora av personligheter kända via medierna. Konstnären, författaren och 

programledaren Carolina Gynning är ett exempel på en person som blivit kändis 

genom att verklighetsbaserad tv. Ett annat exempel är bloggaren och författaren Alex 

Schulman som blev känd genom att håna andra kändisar på sin blogg. Ett tredje är 

Blondinbella som bloggade om vad hon hade på sig och fick tusentals läsare. I dag är 

hon en av Sveriges mest kända entreprenörer, tidningsmakare – och kändisar. 

Nuförtiden ser vi dem varje dag. De hoppar också simhopp i tv, skriver krönikor i 

kvällstidningar, deltar i matradioprogram, får barn och bloggar om det eller twittrar 

under tiden som de springer maraton. Men vilka ideal företräder de? Kid Severins 

texter kan ge oss några svar. 

Vimmelreportern och ”galapetern” Kid Severin tillskrivs ibland att själv ha 

hittat på det svenska ordet ”kändis”. Om det stämmer är svårt att svara på. Sant är i 

alla fall att hon är mamma till motsatsordet ”doldis” (www.expressen.se). Och hon 

borde veta vem som kan tituleras vad. Som Sveriges mesta kändisreporter i både 

Expressen och Vecko-Journalen träffade Kid Severin tusentals människor som på 

grund av hennes texter om dem senare blev just kändisar. När hon startade sin 

reporterbana under 30-talet var det mest kungligheter och andra högt placerade 

samhällstoppar som kvalificerade sig till att kallas för kändisar.  

Vem var hon då, Kid Severin? ”Rak och ärlig, men ändå trampade aldrig 

någon på tårna”. Så beskriver hennes släkting John Enggren kändisjournalisten 

(Intervju Enggren 2011). Egentligen hette hon Anna Ingrid Cecilia Kjellin. Hon 

föddes 1909. Mamman arbetade i en butik och pappan var journalist på Dagens 

Nyheter. De bodde på Södermalm i Stockholm. Och det fanns en sak som Kid ville. 

Hon ville bli journalist, precis som pappa Sam, som då arbetade med tidningens 

Namn & Nytt-sida (Severin 1980:10). Och så skulle det bli. Det var vanligt att 

kvinnor kom in på redaktionerna på just det sättet, via en volontärplats som deras 

fäder hade anordnat (Lundgren 1998:75). 1932 fick hon sitt första jobb på 

Stockholmstidningen. Efter det hann hon arbeta på både Aftonbladet och på Nya 

Dagligt Allehanda innan hon värvades till Expressen vid tidningens start 1944 av 
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chefredaktören Carl-Adam Nycop. Där huserade hon sedan i tidningens spalter fram 

till året hon dog, år 2000. 56 år hann det bli i tidningens tjänst.  

1954 började hon arbeta parallellt på tidningen Vecko-Journalen. Hon blev 

redaktör för Post & Inrikes-sidorna i tidningen, som innehöll skvaller och 

vimmelreportage från landets kändistäta salonger (Severin 1990:216). Där arbetade 

hon ända fram till att tidningen gick i graven år 1980. I Vecko-Journalen skrev hon 

om dåtidens kändisar och deras förehavanden. Hon gick på baler på slottet, hängde 

med adel och kungligheter på publika tillfällen, gick på otaliga mingelpartyn, soaréer, 

PR-evenemang, damluncher, biovisningar och releasefester – allt för att få ihop ett par 

rader och lite bilder till sitt veckovisa uppslag.  

Som skribent var Kid lysande. Hon skrev rappt, engagerat, humoristiskt och 

egensinnigt. Men aldrig elakt. Hennes släkting, John Enggren, som bodde i hennes 

hus ”Kråkis” på Värmdö utanför Stockholm när han kom från USA på somrarna har 

beskrivit det som att hon ”vände och vred på vartenda ord så att det skulle bli rätt”. 

Enligt honom kunde hon sitta i timmar för att få till den bästa och mest adekvata 

formuleringen för texten (Intervju John Enggren 2011). Inte illa för en 

skvallerreporter, kan man tycka. Som journalist var hon dokumenterat noggrann med 

stavningen på namn, med titlar och att hon citerade rätt. Hon sprang ofta in på 

toaletten för att anteckna något spännande som någon hade sagt under någon av de 

många evenemang hon bevakade (Gäst hos Hagge, SVT1, 1981-05-29).  

Hon var gift tre gånger. Det första äktenskapet med DN-kollegan Lars 

Djurberg, det andra med löjtnant Gösta Bruncrona 1935 (hon hade länge hans 

efternamn) och sedan gifte hon sig med barnläkaren Gustaf Severin 1952 (Severin 

1980:69). Hon fick inga barn, något som hon sörjde (Gäst hos Hagge, SVT, 1981-05-

29). Men hon har i flera intervjuer uppgett att hon inte hade tid: ”Jag jobbade ju hela 

nätterna” (ibid.).  

 

En dag 2011 ringde en bekants bekant upp och frågade om jag var intresserad av ett 

material från en ”gammal Expressenjournalist”. Det var vimmelreportern Kid 

Severins tidigare hus på Värmdö som skulle utrymmas. De som skulle ta över huset 

ville bli av med de gamla handlingarna. Därmed hade jag fått exklusiv tillgång till en 

av Sveriges mest kända skvallerreporters privata arkiv. Jag började läsa och 

fascinerades. Här fanns ett helt livs reporterarbete dokumenterat i pärmar och i 

inbundna böcker. Materialet är långt mer omfattande än vad jag har haft möjlighet att 
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studera här. Det innefattar signerade böcker (andras), tidningsurklipp, outgivna 

manus, kladdpapper, prislistor på texter, utkast till texter, och hela och delar av 

utgåvor av Expressen och Vecko-Journalen.  

Jag funderade kring hur kända människor porträtteras i medierna – och varför. 

Jag tyckte mig se ett mönster i hennes texter: att män och kvinnor beskrivs på olika 

sätt. Som om det fanns två olika ideal, ett för kvinnor och ett för män, som läsaren 

uppmanades att efterhärma och sträva efter. Kid Severin om någon borde haft fingret i 

luften även vad det gäller könsroller och hur de uppfattades. I flera intervjuer som 

gjorts med henne framkommer att hon reflekterat mycket över hur genus skapas (Gäst 

hos Hagge, SVT, 1981-05-29).  

Jag kände inte Kid och har aldrig träffat henne, men jag har läst nästan allt det 

material som fanns i hennes privata arkiv. Därmed har jag stor förförståelse för vilket 

material som var intressant att studera utifrån mina frågeställningar.  

 

1.2 Bakgrund 

Tidningen Vecko-Journalen gavs ut mellan 1910-1980. 1963 sammanslogs 

tidningen med Idun, en veckotidning i samma genre. Efter 1980 blev Vecko-

Journalen Månadsjournalen, som sedan lades ner 2002 (ne.se). Den var en av de mest 

lästa och därmed inflytelserika tidningarna i sin genre. Omkring 1932 hade tidningen 

en upplaga på 90 000 exemplar (www.nad.riksarkivet.se). (De upplagesiffror som jag 

har hittat för senare år är inte tillförlitliga, därför uppges de inte här.)  

 

1.3 Doldis i journalistikforskningen 

Trots att Kid Severin under hela sitt yrkesverksamma liv fanns med ”Mitt i 

strömmen”, som hennes Expressenkåserispalt kallades tycks hennes gärning ha fallit i 

glömska. I Birgitta Ney och Kristina Lundgrens bok ”Tidningskvinnor 1690–1960” 

finns hon inte nämnd (Ney 2000). I böcker om andra kvinnliga journalister finns hon 

nämnd, men bara sådär i förbifarten, exempelvis i Kristina Lundgrens bok ”Solister i 

mångfalden” som handlar om de tre kvinnliga dagspressjournalisterna Maud 

Adlercreutz, Astrid Ljungström och Barbro Alving – alla tre samtida med Kid. Istället 

radas hennes namn upp som en av alla journalister som befinner sig på redaktionerna 

vid samma tid (1930-tal) (Lundgren 2002:52).  

Generellt sett har den största delen av forskningen om kvinnliga journalister 

fokuserat på dagstidningspennor, bland annat de tre ovan nämnda, men också andra 
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kvinnliga dagspressjournalister som Lotten Ekman (Ney 1999) och Stella Kleve (Ney 

1993) eller Else Kleen (Lundgren 2010). Men även om kvinnor också läste 

dagstidningar, visar forskning att det är veckopress som kvinnor främst läser. Och i 

veckotidningarna är kändisarna viktiga hörnpelare och en självklar del av innehållet. I 

mina ögon finns det därmed ett hål att fylla. Att studera de texter som kvinnor läste 

då. De som fanns i veckotidningarna. De som handlade om kändisar. De som Kid 

Severin skrev.  

I dag är hon nästan bortglömd, Kid Severin. Kanske visste hon att den dagen 

skulle komma även för henne. Kanske var de därför hon därför kom på ordet ”doldis”. 

Men det finns några som fortfarande minns. Fortfarande i dag (2013) hedrar 

Expressen varje söndag henne genom att ha en stor bild på henne i vinjetten Bekantas 

Bekanta. Under sin livstid var hon känd för den stora allmänheten, men i 

journalistikforskningen har hon hittills varit en doldis. Det hoppas jag råda bot på nu.  

 

2. Problemformulering  

Nuförtiden tar dagstidningsmedierna många av sina featurevinklar från historier som 

spridits och fått många ”likes” på nätet. Så var det inte för 60 år sedan. För att hamna 

i tidningen krävdes det att du antingen hade fötts in i en finare familj, hade 

åstadkommit något speciellt i ditt liv eller bar på en specifik kunskap för att upptas i 

dessa sammanhang i de semi-offentliga salongerna som bevakades av featurepressen.  

Genom att journalister i alla tider har bevakat dessa sammanhang tillskrivs de 

som figurerar i spalterna betydelse. Eftersom de får utrymme i media (och dessutom 

fångar journalistens uppmärksamhet på ett sådant arrangemang) blir de kända. Det 

gör att de kända människorna påverkar tidningens läsare, oavsett om de vill eller inte. 

När vi studerar vilka personer som syns i spalterna och hur de sedan beskrivs i 

tidningen, berättar det om hur de omnämnda personerna uppfattas utifrån och vilka 

ideal de företräder. Vilka som får plats i strålkastarljuset och hur de omskrivs berättar 

också något om hur skribenten själv ser på sina intervjuobjekt samt hur läsarna är 

menade att uppfatta de omskrivna.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur män och kvinnor beskrivs och presenteras i 

Kid Severins texter. Genom att studera detta genom en kvinnlig journalists verk får vi 
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hennes perspektiv på hur könsroller uppfattas i den samtid som hon beskriver. Genom 

att använda en veckotidning med företrädelsevis kvinnlig läsekrets blir det möjligt att 

studera hur idéer om manligt och kvinnligt (re)produceras via medier. Syftet är också 

att studera om bilden av kvinnor respektive män förändras över tid. 

 

4. Forskningsfrågor  

• Forskningsfråga 1: Vilka ord används i Kid Severins texter för att beskriva 

kvinnor, respektive män? 

• Forskningsfråga 2: Hur porträtteras kvinnor respektive män i Kid Severins 

texter som helhet? 

• Forskningsfråga 3: Hur ska det tolkas att kända män och kvinnor porträtteras 

och beskrivs på de sätten? 

• Forskningsfråga 4: Hur har synen och kvinnor och män förändrats över tid 

(1950-tal – 1980-tal) i Kid Severins texter? 

 

5. Material och avgränsning 

I den här uppsatsen studeras slumpvis utvalda texter om kändisar från Post & Inrikes-

sidorna i tidningen Vecko-Journalen. Totalt handlar det om tio sidor (ett uppslag för 

varje år) med texter (ibland bildtexter) från år 1953, 1963, 1971 och från år 1980. Alla 

texter är skrivna av samma journalist, Kid Severin. Texterna är rapporter från publika 

men ändå slutna rum, nedan kallat semi-offentliga rum. De är korta, de är ofta 

ögonblicksbilder. Efter att först ha läst igenom samtliga utgåvor för de aktuella åren 

har texterna sedan valts utan att ta hänsyn till innehållet. Därmed skulle andra texter 

från samma år ha haft lika stor sannolikhet att bli tolkade i den här uppsatsen. Kid 

Severin skrev cirka tio texter i varje nummer mellan de nämnda åren, ibland färre och 

ibland fler. Urvalet är gjort utifrån att är representativa för de studerade åren, men 

också för att de representerar ett slags tvärsnitt av mängden text hon skrev per 

nummer. Totalt sett består materialet av alla utgåvor av Vecko-Journalen från åren 

mellan 1954 och 1980.  
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6. Tidigare forskning  

6.1 Drömpressen: om veckotidningarnas betydelse   

Journalistikforskaren Anja Hirdman påpekar i sin avhandling “Tilltalande bilder” att 

det är en speciell sak att skriva för veckopress, till skillnad från till exempel att utöva 

dagspressjournalistik. Hon menar att skillnaden är att det finns en uttalad ambition om 

att underhålla inom featurejournalistiken. Men det finns också likheter. Hon menar att 

veckopressen är precis som nyhetsjournalistiken, uppbyggd på ett slags 

sanningsanspråk (Hirdman 2001:16) till skillnad från till exempel skönlitteratur. Hon 

presenterar det speciella med genren: ”Här erbjuds publiken något bättre, att få ta del 

av något som det dagliga livet inte ger: alternativ, hopp, önskningar och möjligheten 

att föreställa sig något som kan bli realiserbart” (Hirdman 2001:17). Hirdman menar 

att veckopressen inte nödvändigtvis är satt att presentera en utopisk värld, utan att 

ambitionen snarare är att presentera en värld såsom ”den skulle kunna kännas, 

exempelvis framställa relationer mellan människor som betydligt enklare och mer 

direkta än vad de vanligtvis är” (Hirdman 2001:17). Hon menar alltså att “texten 

säger oss vad vi verkligen ser, vad som döljer sig bakom ansiktsuttryck och gester” 

(ibid.) Därmed är veckopressen en plats för utopier och ideal, en plats att projicera 

drömbilder på. 

Även forskaren Gullan Sköld har studerat hur kvinnor läser veckopress och 

varför. Hon skriver angående bilden av kvinnan i tidningen Året runt, en studie som 

gjordes på material från 1950-talet till 1990-talet, om texten ur 1968-års upplaga av 

Året Runt att journalisten gör ”framställningen av objektiva fakta om antalet gifta 

kvinnor och lönearbetande kvinnor som om det vore sant” (Sköld 1998:112-114).  

I sina studier av Året Runt har Gullan Sköld gjort motsvarande studie, men har 

då använt sig av krönikören Birgit Tengroth och hennes krönikor som 

textanalysunderlag. ”Tengroth var för Året Runts läsare en välkänd skribent, vars 

texter hade högt läsvärde och innehöll för den tiden (60-tal, reds. anm.) radikala och 

överraskande åsikter. I flera krönikor tar Tengroth upp kvinnor och deras situation i 

det moderna samhället. Hon har stark tilltro till kvinnors kompetens och förmåga; 

hon eftersträvar jämlikhet och självständighet och gisslar den utseendefixerade, 

sysslolösa kvinnan som är mannens bihang och trofé” (Sköld 1998:117).  

Hon menar att inget i en krönika fordrar objektiva fakta (Sköld 1998:117), 

men också att de subjektiva uppfattningar som journalister kan ha om kön presenteras 
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såsom fakta i tidningen (Sköld 1998:116). Hon resonerar att: ”det är inte omöjligt att 

tänka sig att läsarna, både traditionella hemmafruar och normbrytande 

yrkesarbetande kvinnor, influerades av den diskurs som pågick i tidningen” (Sköld 

1998:127).  

Skölds uppfattning är att det har att göra med att Året Runts läsekrets är 

homogen i förhållande till kön och social sammansättning. Det betyder alltså att 

läsarna antas ha en viss homogen uppfattning och åsikt i frågan om hur kvinnor och 

män ”är”.  

Enligt Sköld är 60-talet en normbrytande tid i Sverige (Sköld 1998:116), något 

som också syns i (vecko)pressen. Hennes resultat visar att på 50-talet är kvinnan 

fortfarande maka, husmor och mor, medan ett decennium senare är bilden mer tudelad 

(ibid.).  

 

6.2 Kändiskulturen i medierna 

Ellis Cashmore, sociolog och professor i kultur, media och sport på Stafforshires 

University i Storbritannien, har studerat hur kändisar blir till. Han menar att vi 

(okända) ser upp till kändisar så mycket att vi apar efter dem med närmast okritisk 

frenesi (Cashmore 2006:13). Faktum är att de blir allt fler och tar upp allt mer 

medieyta (Cashmore 2006:3). De skapar igenkänning och personifierar ett problem. 

Han beskriver i boken ”Celebrity/Culture” att kändisarna har ett tydligt syfte: att 

sälja. Det kan vara en produkt kopplat till dem själva, eller att de själva är varor 

(Cashmore 2006:2-3). Jag stannar vid det faktum att de har ett syfte: att sälja något. 

Det kan också vara en idé. Cashmore argumenterar att kändisarna är en yta att, via 

medierna, projicera ideal och produkter på (Cashmore 2006: 12). Idén har använts 

som bas, men utvecklats den något. Våra konsumtionsmönster påverkas av vilka 

varumärken som kända människor gör reklam för. Detta även appliceras på idéer om 

kön. Beroende på hur kändisarna beskrivs utifrån könsrollsmönster har det effekt på 

publikens uppfattning om hur vi läsare bör tänka kring genus och könsidentitet. Det 

betyder att journalisters syn på kändisar också påverkar hur vi som läsare ser på dem. 

Hur de beskrivs påverkar vår uppfattning om idéer om vår identitet – bland annat våra 

könsrollsidentiteter. På det sätt som kända män och kvinnor kopplas ihop med lycka, 

olycka, skönhet, fulhet, framgång eller motgång har betydelse för hur läsaren 

uppfattar dem – och därmed deras könsroller.  
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Enligt Cashmore har kändisskapet dessutom förändrats över tid. I dag behövs 

det knappast en talang eller en titel för att få plats i media (Cashmore 2006:6). I dag 

kan vem som helst bli kändis, bara du har en tillräckligt tydlig mediepersona. För att 

de figurerar i medierna, härmar mediekonsumenterna kändisarnas beteenden, framför 

allt i fråga om konsumtion (Cashmore 2006:3). Hans resonemang kring hur 

kändisskap påverkar mediernas konsumenter är också min utgångspunkt kring mitt 

resonemang till hur kändisars liv påverkar våra egna.  

 

7. Teoretiska utgångspunkter  

Inom journalistikforskningen finns det fyra perspektiv på medietexter som används 

utifrån kommunikationsmodellen ”avsändare – budskap – mottagare”. Som 

journalistikforskaren Kristina Lundgren beskriver analysmodellerna: ”Semiotik, 

hermeneutik, retorik och narratologi. Semiotik avses då analysera själva texten, 

hermeneutik förhållandet mellan text och mottagare, retorik förhållandet mellan 

avsändare och text, narratologin går på tvärs genom att analysera en viss typ av 

verbalspråklig text, berättelsen som kulturell grundform” (Lundgren 2002:26). I 

denna uppsats har jag valt två av dessa analysmodeller att arbeta utifrån: hermeneutik 

för att komma åt hur läsarna uppfattar det som skribenten skriver om och retorisk 

textanalys för att studera om texten har ett persuasivt syfte eller ej.   

 

7.1 Ricoeur och språkets makt över tanken  

Utgångspunkten för mycket humanistisk forskning kretsar kring språkets makt över 

tanken. Här används den hermenutiska cirkeln som utgångspunkt, där delen endast 

kan förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Framför allt är det den aletiska 

hermeneutikens synsätt, vilket ”innebär ett avslöjande av något fördolt, snarare än 

korrespondens mellan subjektivt tänkande och objektiv verklighet” (Alvesson & 

Sköldberg 2005:200). Det handlar alltså om vilka diskurser som finns ”bakom” eller 

”i” texten. Det som kan läsas mellan raderna, textens ”underliggande struktur”. 

Egentligen handlar det då om hur texten är skriven, av vem och vilka uppfattningar 

som textens skribent har. Det handlar alltså om språkets makt över tanken. 

I den här studien är Paul Riceour den främste stöttepelaren. Han menar att en 

text bestämmer vad vi ska tycka om den, beroende på vad som står i den: ”det skrivna 

bevarar diskursen och gör den till ett ’arkiv’ tillgängligt för det individuella och 
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kollektiva minnet” (Ricoeur 1988:35). Hur något är skrivet bestämmer hur vi som 

läsare ska uppfatta innehållet. Författaren till texten har alltså ett budskap som ska 

uppfattas, så som skribenten menar det. Men budskapet kan tolkas olika beroende på i 

vilket sammanhang och i vilken tid som texten läses. Han skriver att: ”Att läsa är /…/ 

att sammanlänka en ny diskurs med textens diskurs” (Ricoeur 1988:54). Det betyder 

att varje text kan ha en innehållande mening, men beroende på vem som läser den 

påverkar det hur texten uppfattas i och med att personen som läser tar in texten utifrån 

sin egen diskurs. Ricoeur menar att det just är det som är meningen med läsning. Det 

skapar en viktig slags kunskapsöverföring: ”en av målsättningarna för all 

hermeneutik är att kämpa mot den kulturella distansen” (Ricoeur 1988:55). Genom 

att vi läser andras material minskar vi avståndet mellan den plats och tid som texten 

skrevs i. Detta förklarar varför jag har valt ett material som sträcker sig över tid.  

Genom att läsa hermeneutiskt menar Ricoeur att tolkningen tar oss närmare 

textens egentliga betydelse och därmed gör man som läsare ”det som är främmande 

till sitt eget” (Ricoeur 1988: 55). Det betyder också att ”individen är en slags 

knutpunkt för ett nät av meningar, och det nätet är hennes värld” (Alvesson & 

Sköldberg 2005:244). Därmed blir språket blir därmed ”det medium i vilket 

livsvärlden avslöjar sig” (Alvesson & Sköldberg 2005:246). Enligt Ricoeur 

genomsyrar språket tänkandet i dess själva väsen.  

 

7.2 Featuregenren: Säljande journalistik 

En viktig del för att förstå texten är att veta vad som är karaktäristiskt för den genre 

som texten igår i. För att förstå vad det är som är specifikt med featuregenren behöver 

vi veta vad som specificerar den. Som det påpekas i förordet av ”Feature & Magazine 

Writing” är det genrespecifikt att featurejournalistiken bygger på tre grundstenar: 

”angle, form and audience” (Sumner & Miller 2009:14), det vill säga: vinkel, form 

och publiktilltal. Att skriva feature har också sina genrespecifika kutymer: ”magazine 

writers have more freedom to display viewpoint, voice, tone and style in their 

writing” (Sumner & Miller 2009:11). Den personliga tonen ska alltså hjälpa läsaren 

att tolka innehållet i texten redan från början. Sumner & Miller går också så långt att 

påpeka att featurejournalistiken till och med syftar till att ”provide specialized 

information to narrowy defied audience that advertisers want to reach with their 

products” (Sumner & Miller 2009: förord, sid 1). Precis som Ellis Cashmore också 

påpekar i sina texter att featureskrivandet är till för att sälja något. Det finns alltså 
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redan inbyggt i genrens karaktäristika. Det ska vi ha i huvudet när vi förstår hur 

könsroller skapas via veckopressens texter.  

 

7.3 Feministisk teori  

Beroende på hur vi ser på genus påverkar det hur vi ser på människors förmågor och 

roller i samhället. Idén om könsmaktsordning är central i den här studien. Enligt 

Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs universitet beskrivs 

könsmaktsordningen som “de strukturer och processer som ligger till grund för mäns 

samhälleliga dominans över kvinnor” (www.genus.se). Enligt teorin upprätthålls den 

genom de två logikerna särskiljning och hierarkisering. Det innebär i samhället att 

“män är överordnade kvinnor såväl vad gäller resursfördelning som i ett 

maktperspektiv” (ibid.). Könsmaktsordningen delar upp mäns och kvinnors förmågor 

i två läger på ett systematiskt och strukturerat sätt. Det innebär i praktiken en 

särskiljning av män och kvinnors värden, som visar sig genom att kvinnor värderas 

lägre på bland annat arbetsmarknaden. Enligt genusforskaren Yvonne Hirdman, som 

myntat begreppet, deltar även kvinnor i isärhållandet av rollerna genom att kvinnor 

fostras till att upprätthålla synen på mannen som norm (Hirdman 2001).  

Rosalind Gill skriver i kapitlet ”Gender in magazines: From Cosmopolitan to 

Loaded” i boken ”Gender and the Media” om hur specifikt ”kvinnotidningar” 

beskriver kvinnor: ”women are presented as fundamentally alone in relation to both 

sex and work and must hold their own by using power their body and sexuality afford 

them” (Gill 2007). Sex är alltså det enda maktmedlet som kvinnor har, därför håller 

de – och männen – fast vid ett sådant synsätt. Det är alltså århundraden av social 

konstruktion som kvinnor själva upprätthåller för att upprätthålla en slags maktbalans 

som gör att det synsättet är svårt att ändra på. 

Även filmvetaren Laura Mulveys teori om ”den manliga blicken” är en viktig 

utgångspunkt. Det betyder det att mannens blick är den som styr, i alla fall när det 

gäller att förmedla bilder via medier, i hennes fall i film (Mulvey 1978). Teorin 

innebär att kamerans blick är manlig: det är en manlig person som skapar filmen och 

samtidigt ser på kvinnan utifrån sitt manliga perspektiv – hon (kvinnan) är endast ett 

objekt för hans lustar (ibid.). Blickarna i filmen som studeras i Mulveys text delas in i 

aktiva/manliga och passiva/kvinnliga (Mulvey 1978:37). Det är mannen som driver 

handlingen framåt och kvinnan är den som får mannen att stanna upp i erotiska 

tankegångar. Förståelsen av den manliga blicken ska uppfattas som en kollektiv, 
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normaliserande diskurs, snarare än varje enskild mans blick. Med Mulveys 

tankegångar blir blicken är central för hur kvinnor sedermera uppfattar sina kroppar. 

Deras kroppar är objekt som setts och bedömts av någon annan. Även den kvinnliga 

tittaren måste identifiera sig med hur den manliga blicken ser på kvinnor (respektive 

män) genom att identifiera sig med den manliga blicken.  

 

8. Metod 

I den här studien används idén om den hermeneutiska cirkeln som metodstödjande 

del. De ord, uttryck och grundläggande frågor som framkommit analyseras och 

diskuteras av forskaren som sedan sätter resultatet i ett sammanhang.  

Efter en första genomläsning av materialet avgränsades det med att plocka ur 

adjektiven om kvinnor och män ur texten. Hur och med vilka ord beskrivs 

människorna i spalterna? Alltså är det adjektiven, titlar och andra beskrivande ord 

som jag studerar och resonerar kring. Sedan skapades en tabell, en rad för varje text 

och årtal, med spalter för adjektiv för kvinnor respektive män. Därefter var det enkelt 

att få en överblick över om det fanns ord som återkom eller upprepades. Efter den 

första fasen skrevs en första, kortare, analys baserad på de adjektiv som fanns i texten. 

För att få fram ordens kontext och därmed dess fulla konnotationer lästes texterna 

igen med retorisk analys.  

 

8.1 Retorisk analys  

Under närläsningen konstruerades ett antal tolkningsfrågor, som hjälpte till att få fram 

textens ”fulla mening” i förhållande till genus. Enligt textanalysförfattaren Lennart 

Hellspong ger en retorisk analys forskaren möjligheten att sätta text i samband med en 

talare, en situation och en publik (Hellspong 2001:100). Eftersom texterna kan 

upplevas som neutrala, används den retoriska analysen för att testa texten mot de 

diskurser som finns i den. Den retoriska analysen har genomförts med hjälp av de 

klassiska begreppen etos (sändarens karaktär som den framstår för publiken), patos 

(mottagarens känslor och attityder) och logos (språket och tänkandet som övertygande 

redskap) (Hellspong 2001:101).  

Jag har begränsat mig till att studera texten genom två huvudfokus av den 

retoriska situationen: finns det ett retoriskt budskap? Vilka intressen har sändaren i 

den aktuella frågan? (Hellspong 2001:100-101). Detta för att ringa in och se hur passa 
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medvetet språket används för att sprida idéer om genus. Dessa frågor har konstruerats 

för att studera huruvida texten har ett persuasivt syfte eller inte.  

• Tolkningsfråga 1: I vilket sammanhang och med vilka omkringliggande ord 

benämns män och kvinnor? 

• Tolkningsfråga 2: Varför porträtteras de på det sättet? 

• Tolkningsfråga 3: Hur kan det förklaras att de porträtteras på det sättet? 

 

8.3 Metodens fördelar 

Några av fördelarna med att begränsa sig till ett antal ord är att det ger möjlighet att 

försöka förstå hur språket påverkar hur vi ser på genus, samt hur människors idéer om 

genus (re)produceras genom medier. En annan är att det ger oss verktyg att ”se 

igenom” texter som vid första anblicken kan anses ha ett annat budskap än det som 

framkommer via texttolkning. En tredje fördel är att vi genom texttolkningen lättare 

får syn på systematiska förekomster, upprepningar och beskrivningar av 

genusdiskurser i medierna.  

 

8.4 Metodens nackdelar  

Det finns många nackdelar med att begränsa sin texttolkning till att studera enskilda 

ord. Texten skulle kunna missförstås av texttolkaren. Här är det viktigt att 

forskningsfrågorna är val valda, annars kan analysen handla om annat än det som 

avsågs. Även texttolkarens bakgrund, tankesätt och idéer kring utkomsten kan göra att 

texten ”tolkas fel”, det vill säga inte är i linje med det som skribenten avsåg. Om 

skribenten har uttryckt sig ogenomtänkt kan detta skapa associationer i annan riktning 

än den avsedda, vilket skapar grund för missförstånd. Det är svårt att validera en 

forskares läsning av texten, det finns inget facit kring rätt och fel. Förförståelsen har, 

precis som Ricoeur påpekar, stort inflytande på hur materialet sedan tolkas. Med en 

retorisk analys riskerar tolkaren att få mycket material som med fördel kan 

systematiseras, något som gjorts här genom att tabellisera adjektiv och titlar. Det 

minskar risken för feltolkningar av texten genom att systematisera tolkningsfasen.  

 

9. Begrepp – förklaringar och förtydliganden 

För att kunna genomföra den hermeneutiska studien krävs dels förtydliganden av 

vilka begrepp som användas och hur de ska uppfattas.  
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9.1 Kändisar 

Ordet kändis beskrivs av Ellis Cashmore som: ”is captured in the contrived verb to 

celebrity, which, while never formally defined, might be interpreted to mean ”to exalt: 

praise widely, make famous, invest common or inferior person or thing with great 

importance” (Cashmore 2006:7).   

Det är också i den betydelsen som jag använder det, alltså någon som tillskrivs 

betydelse, ibland på grund av något som hen har presterat, i annat fall för att hen har 

blivit känd genom så kallades mediehändelser, det vill säga arrangemang som 

bevakas av medierna, ofta i PR-syfte.  

 

9.2 Genus 

Forskaren och journalisten Karin Engström beskriver ordet genus i sin avhandling 

“Genus och genrer” såhär: “Ordet genus kommer från latinets ord för sort eller slag. 

I svenskan användes genus tidigare framför allt i grammatisk terminologi, och syftade 

då till att särskilja mellan maskulinum, femininum, neutrum (det-ord) och reale (den-

ord)” (Engström 2008:20). Precis som Engström använder jag begreppet genus, 

eftersom det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan det biologiska och det sociala 

synsättet på kön. 

 

9.3. (Re)produktion 

Ordet (re)produktion används i betydelsen ”återskapa” eller ”göra igen”. Precis som 

Engström skriver jag också genomgående: (re)produktion med prefixet i parentes 

eftersom det är ”ett sätt att markera att jag ser på mediernas representationer av 

forskning både som repetitörer eller återskapare av forskningsdiskurser och som 

producenter, som genom genrespecifikt innehåll och form oundvikligen åstadkommer 

betydelseförskjutningar och kanske bidrar till förändring av de föreställningar som 

representeras” (Engström 2008:24).  

 

10. En gång fru, alltid fru 

Först presenteras och diskuteras resultaten av studierna. Texterna är uppdelade efter 

år. Kid Severin kallas genomgående för skribenten.  
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10.1 1954, Vecko-Journalen, nr 14, 3-9 april, Post & Inrikes-sidorna, s 48-49:  

Texten ”Naguib” handlar om ett besök hos en egyptisk kunglighet, samt ett besök hos 

några hungerstrejkande kvinnosakskvinnor i Egypten. Män beskrivs oftare min sina 

titlar än kvinnor, till exempel kallas män i texterna för ”jordägare”, ”aristokrat”, 

”exkung”, ”general” och ”chef”. Till exempel skriver skribenten om den egyptiske 

exkungen Naguib. Han kallas ”general”, ”president” och ”exkung”. Att koppla ihop 

mannen med att vara kung betyder att man är den som bestämmer, att vara jordägare 

och aristokrat betyder också att man har makt, även om det är över en begränsad plätt 

mark eller över andra människor.  

För att den svenska läsekretsen ytterligare ska förstå den egyptiske exkungen 

Naguibs storhet presenteras han också som “en egyptisk Per-Albin Hansson, en man 

som har en enkel bakgrund, det exemplifieras att han bor i en enkel femrumsvilla med 

sin sudanesiska hustru, som sällan visar sej, och sina tre söner”. Det tolkas här som 

att den egyptiske exkungen han är en stor man av stor vikt (exkung) – men samtidigt 

en enkel sådan som är en man av folket, alltså en helt vanlig person, precis som 

läsaren.  

Tilltalet är viktigt i veckopressen. Det blir extra tydligt att det är en mindre 

utbildad och framgångsrik grupp människor som är tänkta som läsare, eftersom det är 

meningen att Naguib också ska framstå som en enkel man. Naguibs hustru nämns 

bara i en bisats och görs av skribenten därmed mindre betydande, eftersom som 

beskrivs som hon dessutom “sällan visar sej.” Alltså är hon inte bara hustru, utan 

också helt obetydlig och knappast ens synlig, enligt vad skribenten antyder.  

Det hänger också ihop med ett annat genomgående drag i skribentens texter. 

Kvinnor beskrivs oftast i förhållande till en man, ibland hennes egen make, ibland i 

förhållande någon annan man, till exempel sin son. Ofta tituleras hon därför fru, 

hustru eller maka. I den senare delen av texten beskrivs den svenska grevinnan Lillan 

Ahlefeldt som “nygift med en av Egyptens rikaste jordägare.” Det är alltså därför hon 

är intressant för svenska läsare: hon har nyss gift sig med en rik man. Hon är alltså 

inte kapabel till att vara huvudperson själv i texten, utan är där som någon som står 

bakom den viktiga personen, det vill säga Mannen.  

Kvinnor beskrivs också ofta med hur de ser ut, till exempel förkommer ord 

som ”söt”, ”späd”, ”blek”, ”svart” och ”vacker”. I övrigt beskrivs Lilian Ahlefeldt i 

drömska ordalag med sitt utseende och klädval som sina främsta karaktärsdrag: “en 

söt, ursprungligen svensk, internationell blondin, klädd av Dior och prydd av 
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Cartier.” Skribenten får det att framstå som att skönhet är det mest attraktiva som 

finns hos en kvinna och att det är på så sätt andra ser på henne, även från andra 

kvinnors perspektiv sett.  

Ett annat exempel på att utseendet är viktigt för en kvinna är när att två 

svenskor som är på plats i Kairo som skribenten träffar på beskrivs som: “två söta 

svenska fruar, som egyptierna vänder sig om efter: Fru Birgitte Hellman och Viveka 

Heineman importerade via respektive män på Egyptic Swedish Trading Company”. 

Här antyds det också att det trots allt inte är så stor skillnad på att vara fru i Egypten 

(hon som knappt visar sig) och fru till svenska män, eftersom alla kvinnorna kopplas 

ihop med att vara “importerade”. I det sistnämnda fallet i likhet med de varor som de 

båda männen uppenbarligen arbetar med att sälja och köpa. 

Ett annat, kanske ännu tydligare exempel på att utseendet är det som gör 

kvinnor värda att skriva om, är meningen där kvinnorna beskrivs i förhållande till 

egyptiskt godis: “Undra på att egyptiskorna har figurer ’med kurvor, som ger en 

ärlig man en full hand’ som man säger i skuggan av pyramiderna.” Här kopplas 

njutningen som man kan få av att äta godis ihop med kvinnokroppen, både att den 

själv har njutit när den ätit ”för mycket”, men också att hennes kropp är till för 

mannen att njuta. Texten fortsätter i samma spår. Det framkommer mer explicit vad 

kvinnor är till för, enligt egyptiska männen: “Att männen älskar dem för mycket är ett 

vanligt egyptiskt kvinnoklagomål, sade kvinnliga gynekologen Marquise Cossery, som 

snodde kring Kairos gator i en liten Renault. Kvinnorna i de fattigare klasserna föder 

ett barn om året tills de är för gamla (30 år). En kvinna är till för förbrukning i 

sängen eller köket, sa Dr Cossery, som tilldelas Doria Chafiks åsikt att den egyptiska 

kvinnans läge måste förbättras om man vill göra Egypten till ett modernt land.”  

I Vecko-Journalen finns det kvinnor som vid den här tiden beskrivs med sina 

titlar. Om kvinnan i texten innehar ett viktigt ämbete tituleras även hon med titel, till 

exempel drottning. Framför allt förekommer skribenten själv som en viktig person i 

texten, där hon antas företräda en viss sak, nämligen kvinnosaken. Det framkommer 

att egyptiska kvinnliga journalister har försöka påverka kungens kvinnosyn. Här blir 

skribenten själv en del i den saken. “Egyptiska journalister hade sagt till mig: Tala 

med Naguib om kvinnosaken. Därmed hjälper ni de egyptiska suffragetterna. 

Presidenten lyssnar till en kvinnlig journalist.” Här framkommer alltså att det finns 

skillnad på kvinnor och kvinnor, en slag hierarkisk rangordning, en där skribenten 
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anses tillhöra en viktigare och mer framgångsrik sort. Att komma från utlandet sätts 

ihop med att vara självständig och oberoende.  

I texten framkommer att de så kallade egyptiska suffragetterna hungerstrejkar 

och det kopplas ihop med att de varit stygga: “Hon kunde åtminstone komma hem 

som gift”, något som antyder att det därmed omoraliskt att inte vara det som ung 

kvinna och att samtidigt umgås med män.  

Män, å andra sidan, beskrivs också till viss del utifrån sitt utseende, men då 

porträtterad med en kvinnas blick. Beskrivande ord såsom “sammetsögon” och att ha 

en “vänlig blick” förekommer. Män beskrivs också utifrån ett idoliserande sätt, 

exempelvis beskrivs exkungen Naguib som ”beundransvärd”, ”charmör”, “likable 

man” och ”landsfader”, begrepp som jag som läsare uppfattar som positiva, adjektiv 

som man beskriver något som man ses på avstånd. Han beskrivs också som ”stor, tyst 

och stark” i förhållande till kvinnorna. Det tolkas här som om det är skribentens 

personliga åsikt, till skillnad från när kvinnor beskrivs med hjälp av sitt utseende. 

Skribenten adderar personliga värdeladdade ord i texten genom att hjälpa läsaren på 

traven med att mannen i fråga inte bara är attraktiv, utan också en ”charmör”. När 

skribenten sitter i ett väntrum för att snart få träffa den egyptiske exkungen Naguib 

beskrivs mannen som är kungens närmaste man såhär: “Pressattachén och 

presidentens sekreterare Kapten Riad Samy, en filmstjärnesnygg sak med 

sammetsögon, svart träarm, tapperhetsmedalj och uniformskragen uppknäppt över en 

brun hals, ledde mej över det exkungliga slottets mjuka mattor, under antika franska 

kristallkronor in i det allra heligaste guldsalongen, där presidenten själv väntade i 

brun generalsuniform med rött på, utsträckt hand och bästa propagandaleendet.”  

Här beskrivs två män utifrån, genom att en kvinna tittar på dem, på det sätt 

som filmforskaren Laura Mulvey beskriver att män tittar på kvinnor, med “den 

manliga blicken” (Mulvey 1978). Här är det alltså skribenten som har en ”kvinnlig” 

blick när hon beskriver de två männen. Det blir som att lägga ihop ett plus ett, två 

positiva ord sätts ihop, i det här fallet framstår den här mannen som en 

”beundransvärd” man.  

 

10.2 1963, Vecko-Journalen, nr 3, 18 januari, s 32-35: 

Texten ”I kungliga svenska Venedig” beskriver en maskeradbal med tema Venedig 

som hålls på Nationalmuseum. Texten har tillhörande bildtexter, cirka 20 stycken.  
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Det här årtiondet kan mediebilden av genus upplevas som än mer cementerade 

än årtiondet innan, i alla fall sett utifrån de studerade texterna. Det har att göra med att 

det är en maskeradbal som anspelar på ideal från 1700-talet. Resultaten visar att män 

återigen beskrivs med sina titlar, exempelvis ”direktör”, ”arkitekt”, ”härold”, 

”professor” eller ”regissör”. De beskrivs alltså, precis som 1954, utifrån sina yrken 

och hur de har förvärvat sina ”sociala identiteter”. Kvinnorna beskrivs återigen i 

förhållande till män, som ”lady”, ”dotter” och ”maka”. Om de inte kallas för fru 

eller hustru, så benämns de som ”ambassadörskan”, ”friherrinnan” och 

”rokokoherdinnan”, alltså som hustrur till framstående män. Tolkningen blir att du 

som kvinna måste ackompanjeras av en man för att vara bjuden på festen.  

Men kvinnor har även andra epitet än fru. Bland annat beskrivs de, precis som 

i 1954-års texter, utifrån sin (s)könhet – det vill säga hur vackra de är. Ord som 

”aftonelegant”, ”dramatenskönhet”, ”skön”, ”välbevarad” och ”klädsam” 

förekommer. Exempelvis var den dåvarande tronföljerskan prinsessan Margrethe av 

Danmark ”verkligen söt i sin lilla hatt balanserad högt uppe på den vita peruken”, 

enligt skribenten. Återigen är det skribentens blick på festdeltagarna som står i 

centrum, som featuregenren inbjuder och syftar till. För läsaren är det uppenbart vad 

det är meningen att vi ska tycka om prinsessans utstyrsel, läsaren lämnas inte att tolka 

kreationen med egna ögon.  

Vad kvinnorna har på sig benämns av skribenten: ”plym” och 

”korkskruvslockar” är några exempel på det. Det kan också förklaras med begreppet 

homosocialitet, nämligen att målgruppen för tidningen antas ha i stort sett samma 

värderingar och därmed likna varandra i beteendet. Förutom att de då är kvinnor, 

antar skribenten att läsarna också anser att det är en attraktiv ”egenskap” att vara just 

”aftonelegant” och ”välbevarad”. Det säger också mer om skribenten än vad som 

kan uppfattas vid första anblicken. Om skribenten istället hade beskrivit dessa kvinnor 

som ”kvällströtta” eller ”fula” hade det gett en helt annan effekt på hur läsaren skulle 

ha uppfattat dessa kändisar. Men eftersom läsarna antas hålla med skribenten är det 

hennes åsikter om könsroller som (re)produceras i texten.  

Men det är inte bara skribentens ögon som får mun här. Det många bara 

dekolletagen uppskattas också av en av festdeltagarna: ”Damerna borde alltid vara 

klädda såhär till fest, sa antikhandlare Karl Martin när han lotsade sin herdinna 

amiralinnan Ulla von Klint mot dansgolvet.” Här antyds att kvinnor klär sig sämre än 
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såhär vanligtvis när de går på fest, och att de kanske borde ”bjuda på mer” hud – i alla 

fall om antikhandlaren får säga sitt.  

Män presenteras också som ”beskyddare”, ”ädel” och ”ståtlig” i texten, i 

ungefär samma utsträckning som i 1954-års texter. Kvinnorna beskrivs som 

”madonna”, ”prinsessa” eller ”harlekin”, även det liknar 50-talets sätt att se på 

genus. Ett exempel på hur kvinnor förminskas är i bildtexten: ”Prinsessorna 

Christina och Désirée fnittrade förtjust åt sina och andras kostymeringar och dolde 

sig bakom sina masker.” Här skulle ordvalet ha kunnat vara ”garvade” eller 

”skrattade”, men istället blir fnittrade just något sådant som kvinnor ofta beskrivs 

göra. Det associeras med ett barnsligt och lite larvigt sätt att bete sig.  

I en passage i en bildtext som hör till den ovanstående texten beskrivs det hur 

skribenten uppfattar sångaren Jussi Björling och hans familj. ”I en Jussi Björlings 

familjeskål i något avskildhet. Fru Anna-Lisa Björling serveras champagne av sonen 

Lars-Olov (i kvällens enda gråa frack) medan dotter Ann-Charlotte i blå festklänning 

avvaktar med fästmannen, civilingenjör Johan Martin-Löf.” Här står sonen utan titel, 

troligen för att han sångaren Jussis Björlings son, medan hans dotter måste 

presenteras inte bara som Jussi Björlings dotter, utan också som sin mans 

(civilingenjörens) fru.  

Ett annat exempel på att en kvinna måste ha sin man till hands är i meningen 

som finns i en av de tillhörande bildtexterna: ”Friherrinnan Nina de Geer var en av 

de många som njöt en lätt måltid i den specialarrangerade Piazzettan och trivdes 

storligen fastän maken just försvunnit utom synhåll.” Det upplevs av skribenten som 

underhållande att den nämnda kvinnan kan ha roligt, trots att hennes man inte är med 

henne vid det tillfället när skribenten stöter på henne i vimlet. Alltså: en kvinna är inte 

hel utan en man vid sin sida.  

 

10.3 1971, Vecko-Journalen, nr 8, 17 februari, s 30-32: 

Under 70-talets texter kan man skönja en liten skillnad mellan kvinno- och 

mansbeskrivningar jämfört med tidigare decennier. Män beskrivs även 

fortsättningsvis utifrån sina titlar: ”regissör”, ”landshövding”, ”orkesterledare”, 

”ägare”, ”kommunstyrelsens ordförande”, ”professor”, ”mister”, ”monark”, 

”kung”, ”storodlare” och ”nyhetsman”. De kopplas även fortsättningsvis ihop med 

makt och med viktiga samhälleliga och publika positioner, precis som Hirdman 

påpekar i studien om Veckorevyn.  
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Det är framför allt beskrivningen av kvinnor har förändrats något jämfört med 

tidigare decennium. Fortfarande är kvinnor i första hand bara ”fru” (”Volvochefsfru” 

eller ”pensionerad fru”). Tidningen har börjat med en vinjett i tidningen som sträcker 

sig över hela årets upplaga. Därför är den extra intressant. Därmed har fler historier 

fått plats i spalterna. Det kan antas att det är anledningen till att kvinnor lyfts fram i 

större utsträckning. Den kallas ”Vem är vem? i länets kvinnotopp Skaraborgs län”. 

Här uppmärksammas “toppkvinnor”, det vill säga kvinnor som är framstående i det 

län som bevakas. I och med den nya vinjetteringen framkommer fler kvinnor i 

spalterna än tidigare. De beskrivs dessutom som “toppkvinnor”, bland annat benämns 

de som sina yrken: ”fotograf”, ”textilkonstnär”, ”tjänsteman”, ”författarinna” eller 

”ungdomssekreterare”. Bland annat beskrivs en kvinna såhär i den texten under 

vinjetten ”Vem är vem?”: ”Eva Åsbrink, Skara, teol dr, är en flitig kvinna: rektor för 

Katedralskolan, riksdagsledamot (s), nämndeman, v ordf i kommunfullmäktige, suppl 

i byggnadsnämnden, ordf i Skaraborgs landstings besvärsnämnd, v ordf i dess 

kulturnämnd, ordf i församlingsdelegerande, v ordf i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. 

Med mera – att hon hinner!” Här presenteras kvinnan i första hand som en yrkesman, 

något som är nytt för genren. Dessutom presenteras hon också som en person med 

mycket stor arbetskapacitet. Hon är inte bara kvinna – utan även yrkeskvinna! Det 

antyds av skribenten att hon redan har haft fullt upp (med att vara kvinna) och att hon 

nu dessutom har antagit en ny skepnad ovanpå alltihop: yrkesmannens. I det ovan 

nämnda fallet får man intrycket av att en titel inte är tillräckligt. En kvinna måste ha 

flera tunga titlar för att vara lika värdig sin titel som en man. Det betyder att en 

kvinnas arbete inte väger lika tungt som en mans, utan snarare att hon måste arbeta 

dubbelt (om inte mer) så mycket för att vara likvärdig en man. Kvinnan här står 

snarast som frontfigur i flera av de sammanhang som hon befinner sig i. Det är en stor 

skillnad från tidigare decennium, där hon snarast har betraktats som ett smycke, något 

vackert att visa upp. Det noteras dock att de titlar som kvinnorna som presenteras 

innehar inte är like högt socialt rankade som männens, utan det är mer arbeten av mer 

av vardagsnära (läsarnära) karaktär. Exempelvis har inte rektor samma status som 

minister.  

Det finns även andra exempel på att det lyfts fram kvinnor i ledande positioner 

på ett nytt sätt. I en text med rubriken: ”Hon är vår första idrottsattaché!” presenteras 

Berit Brattnäs. Det framgår också att en hög position i samhället är avundsvärt, bland 

annat skriver skribenten i första meningen i texten: ”Glädjande nyhet för oss med 
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latenta anlag för titelsjuka: nu finns möjlighet att, utan något som helst 

karriärstragglande inom utrikesdepartementet, få ståta med titeln attaché!”.   

Som läsare får man den generella uppfattningen att kvinnor på 70-talet kan 

vara både idrottsattachéer och riksdagsledamöter, teologie doktor, kurator och 

pianister. Så har det inte varit under tidigare decennium. Detta kan förstås sättas 

samman med hur synen på män och kvinnor förändras under den här tiden i samhället.  

Att tidningen väljer att presentera tio framstående kvinnor detta årtionde, men 

inte de under de tidigare två, tyder på en förändring på synen av kvinnor, respektive 

män. Att det dessutom görs under en specifik rubrik, signalerar också att detta är 

något pågående och därmed viktigt som tidningen väljer att satsa på. Det kan förstås 

kopplas till hur vi kan tolka resultaten i denna studie.  

Gullan Sköld presenterar dock en annan tidsaspekt i sin studie av Året Runt, 

där är det 60-talet den tidsperiod som den här förskjutningen av synen på genus sker i 

medierna. Det kan antas ha att göra med läsekretsen och sammansättningen av den. 

Vecko-Journalen riktar sig till en vuxen, något mer intellektuell publik, medan Året 

Runt läsare än äldre och därtill mer konservativa i sin smak av innehåll. Därmed kan 

mindre förändringar upplevas som större av Årets Runts läsare, än vad det gör av 

Vecko-Journalens läsare. Det här kanske skulle kunna kallas genusdiskursens 

skärningspunkt, här antas i alla fall en del av Vecko-Journalens (kvinnliga) läsare 

själva ha ett arbete och vara trygga med att vara på en offentlig arbetsmarknad, medan 

Året Runts läsare fortfarande anses vara hemma(fruar).  

Skillnaden mellan att ha ett arbete eller inte är den springande punkten för hur 

veckotidningarna väljer att presentera materialet. I de studerande texterna lyfts arbete 

fram som något positivt för kvinnor. Skribenten försöker frammana engagemang för 

arbete och att visa på hur duktiga kvinnor är som klarar av att genomföra både 

hemmaarbete och ett yrkesliv, något som förstås har att göra med den övriga 

diskussionen i samhället kring genus och sexualitet under perioden.  

 

10.4 1980, Vecko-Journalen, nr 20, 14 maj, s 50-52 samt nr 17 1980, s 50-52: 

Under 1980-talet kan vi uppfatta en ännu mer åtskild syn på kvinnor respektive män 

än under tidigare årtionden. Män beskrivs även fortsättningsvis efter sina yrken och 

med sina titlar, de är bland annat ”överstelöjtnanter”, ”kaptener”, ”hovskräddare”, 

”hotelldirektör”, ”utbildningsminister”, ”kung” och ”docent”. Detta är det allra 

mest vanligt förekommande benämningarna. 
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I texten ”Amaranterprakt med seklers sus” som handlar om ett kungligt 

invigningskalas, har det smugit sig in ett nytt epitet i skribentens texter som handlar 

om mannen i förhållande till familjen. Bland annat benämns en av männen här som 

”barnafar”. Det beskrivs att en annan har ”sonsöner”. En tredje är ”bror”. Det kan 

tolkas som att familjen har blivit viktigare. Även detta kan kopplas samman med 

Hirdmans fynd. 70-talets politiserande bild, där diskussionen om familjen, barnen och 

jobben har tagit fart, syns tydligare i texterna från 1980. Men även synen på genus 

förändras för männens del. Män kan numera vara både professorer och familjefäder. 

Ett exempel på det är i texten om prins Bertil när han delade ut stipendier till barn och 

ungdomar. Prinsen hade nämligen ”tagit med sig sina egna barn i brist på barnvakt”. 

Men det finns andra exempel: ett där kungen och drottningen står i centrum av texten 

även om det är prins Carl-Philip som fyller ett år. Där framkommer det att: 

”Gräddtårtan med ljus fick han emellertid äta några dar i förväg för att 

pressfotograferna skulle hinna få en bild av den kungliga familjen redan till pappa 

kungens födelsedag på valborgsmässoafton.” Det är ett nytt stilistiskt grepp av 

skribenten att koppla ihop män och familj på i mer privata sammanhang. Det har inte 

tidigare framkommit på samma sätt i de studerande texterna. Kungen benämns också i 

texten som ”pappa kungen”, något som gör detta extra tydligt. Detta skulle kunna 

kallas en slag uppluckring av könsrollerna.  

För kvinnornas del då? Oftast benämns de, precis som tidigare, som i 

samhället ”fruar”, ”hovdamer”, ”mammor”, ”hustrur”, ”prinsessor” och 

”ambassadriser”. I en av bildtexterna framkommer det att: ”Flickan Flach – 

Marianne – kom solbränd och leopardfläckig från Gambia, där hon har nya idéer på 

gång.” I texten ”Bolaget öppnar krog” handlar om det nyöppnade matstället ”Guns”.  

Ett exempel på där män beskrivs tillsammans med sin fru och där det 

kommenteras vad frun har på sig är där utbildningsministern har tagit med sig sin fru 

på en tillställning för Svenska Akademin. Där beskrivs att han är på plats och att hans 

fru också är där men ”i metallglänsande långarmad aftonkreation.” Vad 

utbildningsministern själv har på sig än inte värt att nämna. Vad gäller andra 

beskrivande ord för kvinnor så är de, enligt skribenten ”praktälskande”, ”kraftiga”, 

”mörka” – de beskrivs alltså utifrån hur de ser ut. 

Men synen på kvinnor skiljer sig lite från tidigare decennier. Kvinnor kan 

också vara ”rådmän”, ”värdinna” och ”pianist”, ”kriminalinspektör”, och något 

som skribenten apostroferar: ”krögerska och mannekäng!”. Det är alltså möjligt att 
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vara yrkesperson krögare på 80-talet, men det är ovanligt. Det kan också tolkas som 

om skillnaden i synen på kvinnan som extra tydlig under 80-talet. Du kan vara 

antingen fru eller krögerska. En ledtråd till detta får vi i texten om en nyöppnad krog. 

I bildtexten står det: ”Pinfärsk krögerska: Gun Holmqvist från Bolaget!”. Här 

framställs det nästan som om det närmast vore ett mirakel att Gun har öppnat eget. 

Utropstecknen används flitigt när det gäller kvinnors prestationer.  

Kvinnorna får på detta uppslag också komma fram i texten som kockar. På tre 

tillfällen av totalt tio studerade korta texter är kvinnor porträtterade som duktiga på att 

laga mat. Bland annat beskrivs under rubriken ”Fransmännen älskar min gravlax!” 

hur svenskan Bebé Sjöstedt lagat mat på privatmiddagar i Paris mest ”förnämsta 

hus”. Även i artikeln bredvid framställs det som om det är i köket som kvinnor ska 

vara, i alla fall om de ska få plats i tidningen. Under rubriken: ”Vilka råvaror!” 

berättas det om hur informationschefen på Forums förlag ”plockar färsk spenat och 

inte kan tygla sin förtjusning över att ha med så fantastiska råvaror att göra!”.  

Kvinnor utpekas att ha flera möjliga vägar att gå än tidigare. Kvinnor kan vara 

företagare, men det är i så fall ett smärre mirakel – så fall bara i restaurangvärlden.  

 

11. Slutdiskussion 

Den här uppsatsen undersöker hur könsroller (re)produceras via kändisjournalistik. I 

fokus står idén om kändisar som bärare av attraktiva eller normdrivande egenskaper 

som återskapas genom de medietexter som vi läsare konsumerar. En av 

utgångspunkterna är att människors ideal kommer av hur vi konstruerar språket. Att 

studera medietext genom ett hermeneutiskt tankesätt är ett sätt att kämpa mot den för 

tillfället rådande kulturella distansen, enligt Ricoeur. Att studera något hermeneutiskt 

skapar en förståelse för den diskurs som var rådande vid den tidpunkt som texten 

producerades och trycktes. Genom att närstudera texten genom den hermeneutiska 

cirkeln, där delen och helheten är en del av läs- och förståelseprocessen, förstår vi hur 

en enskild journalist ser på genus mellan 50-talet och 1980-talet. I förlängningen kan 

vi också, via skribentens texter, se vilka normer och ideal som är eftersträvansvärda i 

det samhälle som texterna är skrivna för.  

En av utgångspunkterna för den här uppsatsen är att mediekändisar har två 

funktioner: att sälja samt att sprida budskap och idéer (Cashmore 2006).  
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Mina resultat diskuteras nedan utifrån det decennium de är skrivna. Därefter 

presenteras en mer övergripande slutsats.  

 

11.1 50-tal: Fruar som kroppar 

Män är sina yrken. Kvinnorna presenteras som fruar. Kvinnorna i texten framstår som 

om de är ”i händerna” på männen. De beskrivs i förhållande till dem och ska uppfattas 

som om de snarast är bihang till dem.  

Med utgångspunkt i Ricoeurs idé om språkets makt över tanken framträder en 

bild av ett statussystem med en tydlig hierarkisk ordning. Tydliga maktstrukturer 

träder fram. Det är enligt Anja Hirdman ett vanligt sätt att beskriva män i 

veckopressen under den här tiden. I sin undersökning om Fib Aktuellt och 

Veckorevyn beskrivs mannen som åtråvärd och heroisk, som en playboy och som en 

farlig äventyrare (Hirdman 2001:117). Det är något som bekräftas i min studie. Män 

har ekonomisk makt genom sina arbeten och därmed också ett kunskapsövertag som i 

sin tur ger dem makt. Det kan uppfattas som att det enda som kvinnorna kan ägna sig 

åt eller ”har råd” med är att ägna sig åt sina kroppar, som i exemplet där en kvinna 

beskrivs utifrån vad hon klätt på sig till festligheterna som sina främsta karaktärsdrag. 

Hon är “en söt, ursprungligen svensk, internationell blondin, klädd av Dior och prydd 

av Cartier.” Det är ett tydligt exempel som visar att skribenten anger att skönhet är 

något eftersträvansvärt för kvinnor. Att förminska kvinnor är vanligt i veckopressens 

texter, det visar både Skölds och Hirdmans analys, bland annat skriver Hirdman att: 

”positiva egenskaper för kvinnor kopplas överlag till ett icke-vuxet tillstånd”. I 

Hirdmans undersökning framkommer att det bästa en kvinna kan vara i tidningen 

Veckorevyn är att vara ett ”kvinnobarn”, det vill säga en blandning av en person som 

utstrålar sexualitet och oskuld, ”gärna någon som är blyg och befinner sig i 

bakgrunden är det bästa” (Hirdman 2001:71). Skölds resultat pekar i samma riktning, 

på 50-talet är kvinnan främst mor, maka och hustru. 

Den underliggande tolkningen av texten blir att det skulle vara 

eftersträvansvärt för läsarna att även de skulle få vara klädda av två kända 

modeskapare. Tolkningen blir därmed att kvinnor anses tycka om att ägna sin tid åt att 

vårda sitt utseende. Det föranleder tanken att det inte är eftersträvansvärt att vara 

kvinnans make, det vill säga att vara en yrkesperson. Om rollerna skulle vara ombytta 

skulle hon behöva arbeta – trots att hon skulle har råd att köpa dessa dyra kläder själv 
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om hon arbetade. Hon skulle inte ha tid att vara vacker. Därmed skulle hon bli en 

sämre kvinna.  

Även här har Anja Hirdman hittat liknande exempel. Hon beskriver det efter 

att ha studerat Veckorevyn som att ”skönheten är en avgörande komponent för att 

behålla mannen” (Hirdman 2001:67). Det är inget som framkommer eller blir extra 

tydligt i skribentens texter, men det är inte en orimlig slutsats att dra. Det är också en 

bild som bekräftas av Hirdman, där mannen anses vara det självklara och kvinnan 

problematiseras (Hirdman 2001:77). 

 

11.2 60-tal: Kvinnor kan inte ha roligt ensamma 

Även under 1960-talet kallas kvinnor för fru eller hustru. Män kallas aldrig make eller 

man i förhållande till sina kvinnor. Ofta beskrivs kvinnors utifrån sitt utseende, något 

som i just det här fallet kan ha att göra med att det är en maskerad på slottet som 

bevakas. Slående under 60-talets texter är också med den konformitet som män 

beskrivs: ”beskyddare”, ”ädel” och ”ståtlig”. Ridderliga egenskaper betonas, medan 

en kvinna i texten snarare beskrivs som ”madonna”, ”prinsessa” eller ”harlekin”, 

det vill säga ord som anspelar på sex och sexualitet. Det tolkas som att de homogena 

könsrollsmönstren fortfarande är starka under den här tiden. Detta är ett tydligt 

exempel på det som Gullan Sköld beskriver hur en skribents egen åsikt blir 

ställföreträdande för hur läsaren är tänkt att uppfatta den kända person som beskrivs i 

texten. Det är skribentens subjektiva uppfattning om kön presenteras såsom fakta i 

tidningen (Sköld 1998:116). 

Som Ricoeur uttrycker det bestämmer en text vad vi ska tycka om den, 

beroende på vad som står i den: ”det skrivna bevarar diskursen och gör den till ett 

’arkiv’ tillgängligt för det individuella och kollektiva minnet” (Ricoeur 1988:35). Det 

innebär i det här fallet att kvinnor ska se upp till och beskyddas av män. Det blir 

tydligt i exemplet: ”Friherrinnan Nina de Geer var en av de många som njöt en lätt 

måltid i den specialarrangerade Piazzettan och trivdes storligen fastän maken just 

försvunnit utom synhåll.” Tolkningen blir att det är meningen att vi läsare ska tycka 

synd om den stackars kvinnan som sitter där helt ensam, utan sin man. Alltså 

uppfattas det som om hon inte har lika stort värde som om hon vore man och satt 

ensam. Det uppfattas som om hon kunde ha roligt, trots att han är borta och det är 

något av en synd. Det innebär i förlängningen att kvinnor alltså inte kan eller bör ha 

roligt på egen hand. Med Ricoeurs tankesätt tycker vi läsare synd om den stackars 
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ensamma kvinnan. Insinuationen blir att läsaren ska vilja ta hand om och beskydda 

henne från allt det otäcka som kan finnas i salongen. Den övergripande tolkningen 

blir att det är farligt för en kvinna att vara ensam och övergiven. Ännu tydligare: hon 

kan inte ha hand om sig själv. Därmed är en kvinna är inte hel utan en man vid sin 

sida. Hon är alltså hett villebråd för andra (män). Och det är däri det farliga ligger. 

En kvinna är alltså alltid på plats i salongerna i förhållande till sin man. Utan 

honom hade hon inte blivit bjuden på festen. Därmed är hon något extra som han har 

med sig att visa upp. Hon blir ett smycke, något som är vackert att titta på. Men hon 

har inget att säga. Förutom att vara trevlig sällskapsdam och fnissa vid rätt tillfällen 

har hon ingen annan uppgift än att vara ögongodis.  

Det är också i linje med Gills tankegång om kvinnan som själv upprätthåller 

maktbalansen genom att anspela på sex. Här tar det sig uttryck genom att skribenten 

påvisar ett socialt beteende som mångfaldigar det (genom texten). Kvinnan är den 

som själv bibehåller den patriarkala ordningen. 

 

11.3 70-tal: Kvinnor dubbeljobbar 

På 1970-talet förändras synen på kvinnor något, medan bilden av män framträder 

likadan som under tidigare årtionden. På 70-talet blir en del av fruarna också 

yrkesmän, om än i lägre rang än män. Då lyfts även kvinnor fram till att vara 

”toppkvinnor”, alltså framstående personer som har presterat något och därför 

förtjänar plats i de fina salongerna. Enligt forskningen av medier och veckopress 

(re)produceras genus i form av (förenklat) antingen husmodern eller yrkeskvinnan. 

Som Gullan Sköld påpekar kommer det en brytpunkt när kvinnorollen förskjuts och 

förändras – från att endast ha varit mor, maka, hemmafru till att också vara en 

professionell yrkesperson (Sköld 2006:112-114). I Skölds studie kommer 

förskjutningen redan på 60-talet, i denna undersökning visar resultaten att detta sker 

först på 70-talet i tidningen Vecko-Journalen.  

Här beskrivs många av kvinnorna utifrån sina titlar och yrken och kopplas 

ihop med ordet ”topp”, som betyder ”att vara bäst”. De benämns de som sina yrken: 

”fotograf”, ”textilkonstnär”, ”tjänsteman”, ”författarinna” eller 

”ungdomssekreterare”. Men det finns skillnader mellan kvinnor och män. 

Exempelvis har inte rektor samma status som minister. Det kan beskrivas utifrån 

läsarhomogeniteten, som även Anja Hirdman diskuterar, hon skriver att: ”Då män har 

den övervägande tillgången till samhällets maktresurser, har de tilldelats större 
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samhälleligt värde, vilket gör (eller har gjort) dem mer intressanta såväl för män, 

som för andra kvinnor” (Hirdman 2001:20). Enligt Ricoeurs sätt att se detta är detta 

ett tydligt exempel av att tankens förskjutning syns genom språket. Nu framställs 

kvinnors arbete, alltså inte deras kroppar, som något positivt. Här sätts deras 

prestationer i första rummet. I samma texter nämns inget om vederbörandes utseende 

eller om de klädesplagg som kvinnorna har på sig för dagen. Det tyder på en 

maktförskjutning. Eftersom kvinnor i första hand benämns vid titlar innebär det att 

kvinnors arbete jämställs med mäns. Det tyder på en demokratisering av synen på 

arbete. Men det innebär också en neutralisering av polariseringen av skillnaderna 

mellan kvinnor och män. Arbete har blivit likvärdigt både kvinnor och män.  

Den förändring som vi kan utläsa här kan vi koppla till förändringar i tiden. 

Som framgår av Anja Hirdmans studie av Veckorevyn och FIB Aktuellt kan vi se 

förändringar av veckotidningsinnehållet även i dessa tidningar under 60- och 70-tal. 

Även här diskuterades, i högre utsträckning än tidigare, den så kallade könsrollsfrågan 

(Hirdman 2001:12). Hon skriver: “En ny öppenhet stod för dörren och det var 

framför all i medierna debatten kring den nya sexmoralens väl och ve kom att föras” 

(Ibid.) Hon menar att detta var en tid för uppluckring och ifrågasättande av tidigare 

”’självklara’ (författarens kursivering) förhållanden mellan könen vad gällde 

sexualitet, barn och familj” (ibid.) 

Men helt jämställt är dock inte synen på arbete kontra män och kvinnor. Det 

finns skillnader. Kvinnor må tituleras (och inte objektifieras) – men de är inte 

yrkespersoner på samma premisser som män. De har yrken med lägre rang. Om de 

har samma yrkesposition som män har de istället ha flera yrkesidentiteter som väger 

upp. De är till exempel rektor OCH riksdagsledamot. Tolkningen blir därmed: de är 

trots allt kvinnor, även om de arbetar. Och därmed är deras arbete inte lika mycket 

värt. 

 

11.4 80-tal: Pappan tar plats 

På 1980-talet träder en ny mansbild fram, bredvid den traditionellt titeltunga som har 

presenterats. Bilden av kvinnor nyanseras under 80-talet: de är fortfarande främst 

fruar, men de kan också vara entreprenörer, även om det är ovanligt. Ibland är det till 

och med så ovanligt att skribenten apostroferar faktumet (!). 

Men det är framför allt synen på mannen som genomgår en revidering. Män 

kan nu också vara pappor. Här presenteras både kungen och prins Bertil som 
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familjefäder, något som tolkas som ett uttryck för en till ny syn på manligheten. Man 

kan både vara kunglighet OCH pappa. Det framställs som något positivt. Exemplet 

med Prins Bertil är det tydligaste: han hade nämligen ”tagit med sig sina egna barn i 

brist på barnvakt”. Det är alltså även pappans (prinsens) jobb att ordna med barnvakt 

– något som i tidigare tidsåldrar skulle vara kvinnans domäner. Med Ricoeurs 

tankesätt finns det två sätt att förklara detta. I texten representerar prinsen inte bara sig 

själv, utan eftersom han dessutom är prins tillskrivs han en överhet som folket (här: 

läsarna) förväntas se upp till. Hur företrädare för samhället (kändisar) beter sig anses 

också vara ett riktmärke för de som inte befinner sig lika högt upp på samhällsstegen. 

Prinsen är alltså en symbol för makten och visar här genom handlingar hur den ska 

hanteras och användas. Om prinsen själv inte kunde ordna barnvakt är det alltså okej 

att ta med barnen på jobbet – något som troligtvis skulle ha varit omöjligt i ett tidigare 

skede i industrisamhället. Att han dessutom är man ger underlag för tolkningen att 

även män bör ha uppsyn över och ta ansvar för sina barn, trots att arbetet kallar. I 

meningen kan man också se en ytterligare förskjutning i skribentens synsätt på 

manlighet. Precis som i Veckorevyn från 1975 anses par vara mer jämställda då än 

tidigare (Hirdman 2001: 147). Enligt Ricoeur är ”individen är en slags knutpunkt för 

ett nät av meningar, och det nätet är hennes värld” (Alvesson & Sköldberg 

2005:244). Det betyder prinsen får anses representera en ny sorts manlighet, en där 

man både kan vara samhällsföreträdare (kändis) men också pappa. Det öppnar upp för 

en ny tanke: att det ska finnas plats för både den offentliga och privata personen prins 

Bertil i medierna. Bilderna av honom ska få chans att samexistera i offentligheten. 

Detta kan ses i skarp kontrast till tidigare årtionden då män reducerats till att endast 

vara sina yrken. De har inte tidigare ansetts vara människor med andra behov än makt 

och pengar. Nu har de möjlighet att vara familjefäder – också. Men först och främst är 

prinsen förstås sitt arbete: prins.  

 

11.5 Tidens gång – generellla slutsatser 

Generellt sätt visar resultaten att förhållandet mellan mansord och kvinnoord i Vecko-

Journalen används som motpoler. Genomgående är att kvinnor och män beskrivs 

konsekvent olika i skribentens texter. Ofta används orden som om det inte fanns några 

likheter mellan de människor som bevakas. Män benämns oftast med titlar som 

”härold”, ”kung” eller ”utrikesminister”. Kvinnor benämns oftast som ”fru”, 

”hustru” eller ”maka”, det vill säga som ett bihang till den person som skribenten är 
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satt att bevaka. De är oftare ”fru” och ”mor” än till exempel ”utrikesminister” eller 

”general”. Kvinnorna beskrivs ofta också utifrån sitt utseende eller klädval, till 

exempel huruvida de har korkskruvslockar eller ej eller vilken färg på 

aftonklänningen de har. Vid några tillfällen kopplas också kvinnor ihop med varor. 

Det tolkas här som om kvinnor är varor som män handlar med. Det betyder också att 

de inte själva har möjlighet att ha någon talan i saken. De är en vara eller en tjänst 

som vilken annan som helst. Det betyder att den som sitter på pengarna också har 

möjlighet att bestämma när en vara är intressant att handla med – men också när den 

kan anses vara förbrukad.  

Tydliga mönster, olika för kvinnor och för män, framträder i närläsningen av 

texterna. En samhällelig förskjutning av idén om manligt och kvinnligt (genus) kan 

ses över tid, som en långsam process, där synen på genus får fler valörer för både 

kvinnor och män. Mäns och kvinnors roller blir mer komplexa och mångfacetterade 

över tid. Det hänger ihop med Yvonne Hirdmans teorier om kvinnor som själva väljer 

att bibehålla könsmaktsordningen – med hjälp av Laura Mulveys idé om den manliga 

blicken. I förlängningen är det skribenten själv som upprätthåller den så kallade 

könsmaktsordningen. Eftersom genren bygger på att beskriva kvinnor och män på 

olika sätt och genom att skribenten använder den ”manliga (i det här fallet kvinnliga) 

blicken” upprätthåller hon könsrollsmönster, trots att hon själv är medveten om hur 

hon beskriver kändisarna. Detta hänger ihop med hur skribenten i den här studien ser 

på sina intervjupersoner. Trots att skribenten är kvinna upprätthåller hon ”den 

manliga blicken” och med hjälp av den upprätthåller hon den så kallade 

könsmaktsordningen som sedan (re)produceras via medierna.  

På de sätt som människorna beskrivs här tolkas det som att kvinnliga kändisar 

ska vara på ett annat sätt än manliga. Med Cashmores blick betyder det 

generaliserande att kvinnliga kändisar säljer sitt kön, medan manliga säljer sin hjärna. 

Kvinnor står för kroppen och mannen för det intellektuella (arbetet). Det betyder att 

kändisar används som idoler, symboler och ideal för hur läsarna borde uppfatta sina 

egna könsroller och eftersträva de (re)producerade medieidealen. Det blir, som 

Cashmore skulle ha uttryckt det sättet som kändisarna skapar konsumtionsmönster 

hos oss läsare. Det blir dessa idéer som de säljer till oss.  

En förklaring kan vara att idén ligger djupt rotat i vår kultur och att den 

framträder extra tydligt när adjektiv och titlar plockas ut ur sitt sammanhang. Men 

Ricoeurs tankesätt så är detta något som ligger närmast undermedvetet hos skribenten 
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och att det därför framstår som självklart att män och kvinnor beskrivs på två skilda 

sätt. Det skulle nog även Engström hålla med om.  

Hur påverkar det faktum att män och kvinnor beskrivs konsekvent olika? 

Enligt Hirdmans teorier är det den pågående debatten i medierna som påverkar hur 

kvinnor uppfattar att kvinnor och män kan vara (Hirdman 2001:12).  

Det betyder att vi läsare tar efter de genusideal som kändisarna har. Slutsatsen 

stödjer Hirdmans, med adderar ett extra perspektiv, nämligen att det är skribentens 

åsikter om hur män och kvinnor är som styr hur läsarna uppfattar idén om vad som är 

attraktiva egenskaper för en kvinna respektive man. I det här fallet ligger det närmast 

till hands att diskutera HUR de som figurerar i spalterna presenteras av skribenten. 

Det är den enskilde skribentens syn på könsroller som (re)produceras i texterna. 

Skribentens synsätt antas sedan hänga ihop med hur läsarna ser på genus. Skribenten 

antas också identifiera sig med läsarna. Skribenten är läsarens ögon och öron i 

salongerna och antas ha samma värderingar som sina läsare. Det blir viktigt vem 

skribenten är för att det ska passa tidningens målgrupp. Därtill antas läsarna också 

identifiera sig med tidningen (produkten), och i förlängningen hålla med om det som 

står i texterna. Läsarna, å sin sida, antas vara en homosocial grupp som har samma 

syn på kvinnor och män som skribenten.  

Därmed kan det antas att det inte är läsarens syn på genus som förändras över 

tid, utan skribentens. Det kan antas att läsarna i samspel med dessa nya perspektiv 

börjar tänka annorlunda kring vad genus är. Det är ett slags samspel mellan 

skribentens och läsarnas förändrade uppfattning av synen på genus. En kombination 

av att genus diskuteras och ifrågasätts i medierna, påverkar skribentens syn på saken, 

vars syn sedan (medvetet eller omedvetet) (re)produceras vidare i hennes texter i 

veckotidningen. Och så vidare i en slags cirkelgång.  

Varför (re)produceras då könsroller på det sätt som studien kommer fram till? 

Anja Hirdman förklarar i ”Tilltalande bilder” där hon studerat Veckorevyn under tre 

decennier att mäns åtråvärdhet sitter i kunnande, kompetens och kontroll, medan 

kvinnors beskrivs som okunnighet och i det naiva och behovssökande (Hirdman 

2001:76). Kända människor används för projicera idéer om manligt och kvinnligt. I 

texterna är en kvinna är alltid någons fru – och hon ska gärna vacker. En man däremot 

framställs som kunnig och viktig – men bara tack vare sin titel.  

Hur har synen och kvinnor och män förändrats över tid (1950-tal – 1980-tal) i 

Kid Severins texter? Kändisar som beskrivs i vimmeljournalistiken blir ständigt fler. 



	   33	  

Eftersom de redan från 50-talet och framåt får stor plats i medierna är det viktigt att 

förstå vad för slags kulturella preferenser som veckotidningsläsarna får sig 

presenterade. Här är Ellis Cashmore till hjälp. Enligt honom har antalet 

medieexponeringar som vi läsare utsätts för ökat. Gullan Sköld påpekar att läsarna 

redan då “influerades av den diskurs som pågick i tidningen” (Sköld 1998:127) på 

grund av att åsikter om genus presenterades som sanningen – trots att det egentligen 

är skribentens egna åsikter som har stor betydelse för hur vi uppfattar manligt och 

kvinnligt. Hur skribenten presenterar ”sina kändisar” blir avgörande för hur läsarna 

uppfattar var som är positivt hos kvinnor respektive män. Språket är ett verktyg med 

vilket skribenten har makt att (re)producera eller dekonstruera rådande ideal. Med 

hjälp av hur journalister beskriver genus bestäms det hur mediekonsumenterna ska se 

på manligt och kvinnligt. För mäns del betyder det att du är vad du arbetar med. Men 

för kvinnors del är bilden tydligare: en gång fru, alltid fru. Det är, i sin renaste form, 

språkets makt över tanken.  
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