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1.0 Inledning
"Och som en allra sista och anonym suck i pausen från socialstyrelsen: - Tänk att vi ännu 1965 skall behöva
hålla på med så här elementära frågor. Tänk att vi inte skall ha kommit längre".
Det är tidig vår år 2014 och debatten rasar för fullt i medier om Belinda Olssons serie ”Fittstim –
min kamp”1 samtidigt som Svenskt Näringslivs VD Jens Spendrup river upp en stor diskussion
efter att ha påstått att det inte finns tillräckligt kompetenta kvinnor som kan sitta i svenska
bolagsstyrelser. Men vilka ämnen blir en fråga för jämställdhet och feminism i media?
Med det teoretiska antagandet att medier påverkar människors uppfattning om vad som anses vara
viktiga samhällsfrågor och kunskapen om att medier är vår tids viktigaste informationskälla valde
vi därför att undersöka konstruktionen av jämställdhetens betydelse och ideologiska värde i mediers
rapportering.2 Studien görs utifrån ett historiskt perspektiv eftersom det verkligt intressanta med
ideologiers materialisering är hur dessa förändras och förhåller sig till varandra. För att kunna göra
detta använder vi oss av en kritisk diskursanalys som såväl teori och metod.
Den kritiska diskursanalysen har en sociopolitisk agenda och har som mål att avmaskera ojämlika
maktförhållanden i samhället. Den ger oss en möjlighet att undersöka hur diskurser kring
jämställdhet influeras av ideologier och på så sätt är en del av produktionen och reproduktionen av
ett samhällssystem.3 En diskursiv studie av jämställdhet förutsätter därför också ett erkännande och
ställningstagande från vår sida som uppsatsförfattare om att det råder ett ojämlikt maktförhållande
mellan män och kvinnor som verkar strukturellt och som leder till en värld där kvinnor får en
underordnad position.

1.1 Syfte och Mål
Med bakgrund i de teoretiska antaganden som presenterats i inledningen blir vårt mål med
uppsatsen att utifrån ett historiskt perspektiv identifiera jämställdhetsdiskurser i Dagens Nyheter
mellan år 1965 och 2014. Genom att avslöja ideologiska krafter som ligger bakom diskusen går det
att visa hur upprätthållandet av ojämlika maktstrukturer fortlever och genomsyrar hela i samhället.4

1

Svt.se ”Fittstim – min kamp” Hämtad: (2014-08-18) http://www.svt.se/fittstim--min-kamp/
Strömbäck (2009) s. 111
3
Ekström & Larsson (2010) s. 266-267
4
Ekström & Larsson (2010) s. 269
2
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Studien syftar således till att förstå hur jämställdhetsdiskurser förhåller sig till olika sociala och
politiska förändringar och samtidigt förstå hur den genom medier bidrar till att konstruera och
reproducera ojämlika maktförhållanden mellan könen.

1.2 Problemformulering och frågeställningar
Utifrån syfte och mål blir den övergripande och styrande problemformuleringen för denna uppsats:
-

Vilka diskurser om jämställdhet går att finna mellan 1965 och 2014 och hur har dessa materialiserats i
media?

För att konkretisera problemformuleringen använder vi oss av följande frågeställningar:
-

Hur ser relationen ut mellan en jämställdhetsdiskurs och sociala och ideologiska förändring?

-

I vilken omfattning är diskurser återkommande och i förhållande till vilka sociala förändringar sker detta?
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2.0 Tidigare forskning
Det var först i samband med 60-talets kvinnorörelse och kvinnors ökade deltagande inom akademin som intresset
för kvinnoforskning tog fart. 5 Som detta kapitel också kommer att visa bestod den inledande kvinnoforskningen av
att belysa den stora avsaknaden av kvinnlig representation inom såväl forskningsfält, akademin och som
studieobjekt.6 Den moderna feministiska medieforskningen har främst haft fokus på hur kvinnor gestaltas och
konstruktionen av det kvinnliga könet i medier. Med huvudsak kvantitativa metoder har forskningen kartlagt hur
strukturellt förtryck av kvinnor resulterat i låg representation i olika typer av medier samt hur journalisters
könstillhörighet har spelat roll i medieproduktion.7

2.1 Den tidiga forskningen
Under 1970-talet gjorde allt fler kvinnor i västvärlden intåg i den akademiska världen samtidigt som
kvinnorörelsen växte sig allt starkare. Med ett ökat antal kvinnliga forskare uppstod nya
forskningsfrågor kring osynliggörandet av kvinnor som studieobjekt.8 På Sveriges universitet
startades centrum för det som då kallades för kvinnoforskning och som var startskottet till de
studier som idag kallar för genusstudier. Kvinnoforskningen eller genusforskningen är ett
tvärvetenskapligt forskningsfält som dels kan studeras som enskilt ämne men som även återfinns
inom många vetenskapliga institutioner.9
Kvinnoforskningens första uppgift handlade om att få kvinnor på kartan, visa att de är människor
som finns och verkar i den sociala och samhälleliga sfären.10 Britt-Marie Thurén skriver i sin
antologi Genusvägar – en antologi om genusforskningen (2002) att kvinnor oftast tilldelats andra uppgifter
än männen vilket för med sig andra erfarenheter. Det är därför av stor vikt att det läggs till i
forskningen för att inte mänsklighetens samlade kunskaper ska bli skev, men även för att bristen
på kunskapen om kvinnors förhållanden inte ska leda till orättvisor.11 Att lägga till, var dock lättare
sagt än gjort. Såhär skriver Thurén:
Lägga till – det kallas numera tilläggsforskning. Man talar om att fylla i luckor, täppa till stora hål
i kunskapen. Det var det första steget. Men kunskap om kvinnors liv och förhållanden och

5

Åkerblom (2009) s. 47
Jarlbro (2006) s. 9
7
van Zoonen (1994) s. 9
8
Thurén (2002) s. 7
9
Ibid (2002) s. 6
10
Ibid (2002) s. 7
11
Ibid (2002) s. 7
6
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synpunkter passar inte alltid in i de begrepp som fanns. Det gick inte bara att lägga till, det gick
inte att ”hälla i kvinnor och röra om” […]. Utan man måste laga till nya recept i nya grytor.12

Genus- och medieforskaren Gunilla Jarlbro beskriver i sin bok Medier, genus och makt (2006) hur
aktivism och forskning gick hand i hand under 1970-talet. Vidare skriver hon att
utan en aktiv kvinnorörelse hade vi förmodligen inte fått den teoriutveckling och aktiva
forskning inom fältet som vi, trots mycket motstånd inom akademin, har. Kvinnorörelsen
upplevs som hotfull av många, vilket bl.a avspeglar sig i hur medierna rapporterar kring den.13

Jarlbro menar även att mediebevakning krävs för att nya rörelser ska få ut sina idéer och tankar till
allmänheten, vilket även var fallet för kvinnorörelserna under 1970-talet.14 I kommande avsnitt
kommer en redogörelse för den feministiska medieforskningen och vad den bidragit med.

2.2 Den feministiska medieforskningen
Det feministiska perspektivet inom medie- och kommunikationsvetenskap var under en längre tid
frånvarande. I denna marginaliserade forskning har studiet av stereotypifiering och konstruktionen
av kön samt representation varit återkommande teman. Ett annat område som gränsar till
medieforskningen är den om pornografi men som inte fått lika stort genomslag.15
Enligt Liesbet van Zoonen har medierna alltid stått i centrum för feministisk kritik. Under 1960talet kritiserade bland annat författaren Betty Friedan i sin bok The Feminine Mystique (1963)
medierna och andra samhällseliter som doktorer, psykologer och sociologer, för att skapa osäkerhet
hos kvinnor som varken kunde eller önskade leva upp till husmodersidealet. Litteraturvetaren
Germanie Greer kritiserade även i sin bok The Female Eunuch (1971) massproduktionen av
romantiserande fiktion som fick kvinnor att tro på sagor om den heterosexuella romantiken och
lyckan.16
Liesbet van Zoonen skriver i sin bok Feminist Media Studies (1994) om hur amerikanska medier blev
en viktig måltavla för kvinnorörelsen under 70- och 80-talet. Kvinnorörelserna protesterade högt

12

Ibid (2002) s. 7
Jarlbro (2006) s. 11
14
Ibid (2006) s. 11
15
Ibid (1994) s. 15
16
van Zoonen (1994) s. 11
13
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över hur kvinnor porträtterades i medier, speciellt kvinnliga nyhetsankare. Liknande kritik skedde
runtom om i västvärlden och det öppnade ögonen för den feministiska medieforskningen.17
Bland svenska feministiska medieforskare finns, och som redan har nämnts, Gunilla Jarlbro som i
sin bok Medier, genus och makt (2002) bland annat skriver om hur stor (läs liten) representation
kvinnor har i nyhetsmedier och hur de gestaltas jämfört med män. Hon för även en diskussion från
ett genusperspektiv om hur representationen ser ut i reklamfilmer och inom populärkulturen. 18
Hon kommer bland annat fram till att kvinnor i stort sätt är osynliga i nyhetsmedier och att det
främst är inom den privata sfären kvinnor får uttala sig. Tvärtom gäller det inom reklamens värld
där kvinnor synliggörs i stor skala. Reklamvärlden är dock könsstereotypisk och framställningen av
kvinnor är att de ska vara unga, späda och ska behaga, medan män ska vara muskulösa och
självständiga.19 I stort visar Jarlbros studier att medier utgår från ett tydligt manligt perspektiv och
att det är en naiv tanke att tro att jämn könsfördelning på arbetsplatser och redaktioner ska ändra
på detta.20 För att motverka det som Jarlbro själv kallar för genusslentrianmässig journalistik bör
journalister ifrågasätta vilka de använder som källor, vem nyhetsinslaget vänder sig till och om de
använder sig av stereotyper för att förenkla en personbeskrivning.21
Linda Fagerström och Maria Nilson tar även upp genusperspektivet i medier i sin bok Genus, medier
och masskulturer (2006). Precis som Jarlbro, undersöker Fagerström och Nilson hur män och kvinnor
gestaltas i populärkultur som reklam, såpor och science fiction.22 De tar även upp studien Global
Media Monitoring Project som undersöker i vilken andel det rapporteras kring män och kvinnor i
nyhetsmedier. Studien visar att det främst är män som figurerar bland bevakningsområdena och att
det inte går att finna något bevakningsområde med en övervikt av kvinnor. Kvinnor syntes främst
inom områden som berörde kriminalitet, våld och politik där kvinnan främst var offret.23 Vidare
tar Fagerström och Nilson upp journalistikens oförmåga att rapportera könsneutralt och jämställt
och att många journalister menar att det är hopplöst att leverera en könsbalanserad bild av
verkligheten när den är så ojämställd. Många journalister i Sverige anser även att det inte är deras
ansvar att lösa denna problematik.24

17

Ibid (1994) s. 11
Ibid (2006) s. 97
19
van Zoonen (2006) s. 147
20
Ibid (2006) s. 145-147
21
Ibid (2006) s. 149
22
Fagerström och Nilson (2011) s. 49, 90, 133
23
Ibid (2011) s. 119
24
Ibid (2011) s. 120
18
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2.3 Feministisk diskursanalys
Studiet av kön och kvinnor i diskurser har främst använts i syftet att skänka ljus över hur
jämställdhet produceras i relation till offentlig politik men har också använts för att djupare studera
hur könsmaktsordningen konstruerar könet och tar sig uttryck i olika typer av kommunikativa
sammanhang. Sammantaget har dessa studier bidragit till en kritik av jämställdhetsdiskurser.
I sin bok Gender and Language (2006) skriver lingvisten Lia Litosseliti om hur språk som bärande
diskurser förändrar vår syn på kön. Hon ägnar ett kapitel i sin bok om hur diskurser tar sig uttryck
i kvinnomagasin och reklam för att sexualisera och objektifiera kvinnor. Kapitlet avslutas med en
kartläggning av hur könsmaktsordningen tar sig uttryck genom diskurser men saknar en diskussion
om hur dessa står i relation till social och ideologisk förändring.25
I sin avhandling Sida vid sida (2011) undersöker statsvetaren Katharina Tollin hur debatten kring
jämställdhetspolitikens diskursiva grunder har förskjutits under tidsperioden 1971-2006 samt vilka
maktförhållanden som verkat och utnyttjats i denna politik. Tollins teoretiska utgångspunkt ligger
i en historiekritisk ansats med diskursanalytiska verktyg. Hennes ambition är att med hjälp av denna
utgångspunkt identifiera en diskurs om jämställhet genom att granska den svenska
jämställdhetspolitikens utveckling, härkomst och innebörder. Tollin kommer fram till att
jämställdhetspolitiken antagit en liberal agenda. Frågor som kvotering, objektifiering av kvinnor i
det offentliga rummet samt lönediskriminering blir jämställdhetsfrågor. I kölvattnet av en sådan
politik kommer frågor om hierarkiska strukturer i arbetslivet eller löneskillnader mellan olika
kvinnogrupper i skymundan.26 Genom avskiljandet av jämställdhetspolitiken från den ekonomiska
och sociala politiken blir konsekvenserna en godtycklig maktutövning. Jämställdhetspolitikens
historia är snarare en historia om nyliberal politik och hur den gjordes legitim genom en diskurs
som påstod sig verka i kvinnans namn. Den viktiga slutsats som Tollin fattar är att genom utesluta
gränsen mellan klass och kön kan den ledande ställningen av nyliberalism upprätthållas.27

2.4 Luckor inom forskningsfältet
Vi har i det här kapitlet kunnat konstatera att det finns studier av medier och kvinnor,
konstruktionen av kön samt av medial representation. Inom den feministiska diskusforskningen
har studiet av genus varit dominerande men historisk diskursanalys av begreppet jämställdhet har
endast skett inom ramen för statsvetenskap och historia.

25

Litosseliti (2006) s. 91
Tollin (2011) 164
27
Tollin (2011) s. 162-165
26
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Lisebet van Zoonen identifierar några av de vetenskapliga luckorna i feministisk medieforskning i
sin bok Feminist Media Studies (1994). En del av de områden som hon tar upp är den nya
informationsteknologin samt forskning som fokuserar på media och medborgarskap, som
tillexempel politiskt kommunikation.28 Hon poängterar även att feministisk medieforskning främst
skett inom de tidigare nämnda områdena; konstruktionen av kön, stereotypifierng och
representation.
Att medierna påverkar och påverkas av sociala och ideologiska förändringar finns det mycket
medieforskning som visar.29 30 Däremot kan vi se att det inom studiet av medier saknas feministisk
forskning med fokus på diskurser om jämställdhet. Inom ramen för medie- och
kommunikationsvetenskap kommer vår studie att fylla ett tomrum i forskningen kring hur mediers
historiska konstruktion av begreppet jämställdhet står i relation till social och ideologisk förändring.

28

van Zoonen (1994) s. 15
Järvå & Dahlgren (2013) s. 315-317
30
Strömbäck (2009) s. 84-90
29
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3.0 Bakgrundsbeskrivning
Innan det teoretiska ramverk som utgör grunden för den här studien presenteras, kommer en bakgrundsbeskrivning
ges av kvinnorörelsen och det sociala landskap där den verkat. Det är svårt att förstå social och politisk förändring
utan en kontextualisering till det samtida samhället och dess villkor. På så vis är det vår förhoppning att detta
förteoretiska kapitel inte bara ska hjälpa oss, utan även den som läser studien, att förstå kvinnorörelsens villkor och
förutsättningar och i vilket socialt och politiskt klimat jämställdhetspolitik skapats. Beskrivningen gör inga anspråk
på att täcka hela den svenska kvinnorörelsen och inte heller alla sociala kontexter i ett samhälle utan är, som sagt,
snarare ett försök till en historisk fond för studien.
Vid tiden för den franska revolutionen väcktes den första vågen av kvinnokamp och feminism. Ur
de liberala idéerna om män(niskors) frihet, lika värde och rättigheter växte även kampen om
kvinnans formella rättigheter fram. Sveriges motsvarigheter till liberala opinionsbildare som John
Stuart Mill och Mary Wollstonecraft var Fredrika Bremer och Ann-Charlotte Leffler som båda
skrev om kvinnors rätt till utbildning, arbete och arv.31 Fram till det förindustriella Sverige i slutet
på 1800-talet var de liberalt borgerliga traditionerna dominerande och långt in på 1900-talet var
Fredrika-Bremer-förbundet en väldigt tongivande och inflytelserikt organisation.32 Den liberala
kvinnokampen fokuserade främst på formella rättigheter som medborgarskapet, arvsrätt,
utbildning och främst rätten till rösträtt.33 Men under industrialiseringen växer arbetarrörelsen fram
och även socialistiska tankegångar om kvinnoemancipationen tar plats genom Alexandra Kollontaj
som stred för att samhället skulle ta ett större och kollektivt ansvar för barn och välfärd. Alva
Myrdal, som kan ses som Sveriges motsvarighet till Kollontaj, stred för säkert barnafödande och
andra välfärdsfrågor utifrån ett såväl feministiskt som socialistiskt perspektiv.34
Under industrialiseringen av Sverige och jordbrukets kapitalisering minskades kvinnors möjligheter
att utföra ett produktivt arbete i hemmet. Äkta makar hade i jordbrukssamhället varit
arbetskamrater i hemmets produktion men med industriella revolutionen marginaliserades
kvinnans produktionsmöjligheter. Om kvinnan inte blev lönearbetare utanför hemmet upphörde
hon direkt att bidra till familjens försörjning och blev på så vis ekonomiskt beroende av sin man –
hon blev husmoder.35
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Åkerblom (2009) s. 11
Ibid (2009) s. 12
33
Rönnholm (2002) s. 72
34
Åkerblom (2009) s. 13
35
Blom, Sogner och Rosenbeck (2006) s. 298
32

11

Hur liberalismen stal jämställdheten
En historisk och kritisk diskursanalys av begreppet jämställdhet mellan 1965-2014

Julia Bergh
Cecilia Bolander

Husmodersnormen som skapades med den industriella revolutionen var ända fram till 70-talet
väldigt stark. Samhället byggdes, under industrialiseringen, upp för att kvinnan skulle kunna vara
verksam inom den reproduktiva sfären, hemmet. Det som Hirdman kallar för husmoderskontraktet
innehöll bland annat gratis mödravård, gratis förlossning, bostadsbidrag, skattelättnader och
sambeskattning.36 1950-talet kan ses som hemmafruns och husmoderskontraktets glanstid med
över en miljon hemmafruar i Sverige.37 Samtidigt präglas 50-talet av en ideologisk istid och många
av de sociala folkrörelserna institutionaliseras. Genom bildandet av TCO och SACO försvann de
små kvinnofackrörelserna. Istället bildades partipolitiska kvinnoförbund av både Centerpartiet och
Socialdemokraterna.38
I slutet på 50-talet kom husmodersidealet i konflikt med bristen på arbetskraft. Efter en lång
högkonjunktur i Sverige blev kvinnor en eftertraktad arbetskraft hos många industrier och
tjänstesektorer.39

40

Arbetsmarkandens parter började verka för att underlätta kvinnors

förvärvsarbete men detta förutsatte också en förändring av synen på kvinnors plats i hemmet,
arbetet och samhället. Under sextiotalet skulle husmoderskontraktet förlora sin betydelse till
förmån för det som Hirdman kallar för jämlikhetskontraktet.41
Mellan 1960- och 1970-talet kommer nära en halv miljon kvinnor ut i förvärvsarbete42 men bland
annat utgjorde bristen på daghemsplatser ett problem. Sverige var tvunget att bli mer jämlikt för
att kunna producera. Utbyggnad av daghem, avskaffandet av särbeskattning och rätten till
föräldraledighet var reformer vars syfte inte bara var att förändra synen på kvinnan och hennes
rättigheter utan var även arbetsmarknadsåtgärder med målet att få kvinnor att förvärvsarbeta.43
Under 70-talet växte den nya och mer radikala kvinnorörelsen fram, fri från den patriarkala
partipolitiken och kännetecknad av den nätverksliknande organisationen.44 Öppnandet av radikala
kvinnorörelsegrupper som bland annat Grupp 8 och Kvinnoligan i Lund skedde parallellt med den
radikaliserade

vänstervåg

som

drog

över

Sverige.45

Kvinnorörelsernas

organiserade

opinionsbildning tog tydligt avstånd från staten som samarbetspartner och var i stor utsträckning
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Svanström och Östberg (2004) s. 157 – 158.
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Svanström och Östberg (2004) s. 158
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Hirdman (1998) s. 214
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utomparlamentariska. Men Grupp 8 hade nära relation med de partipolitiska kvinnoförbunden och
särskilt med S-kvinnor som emellanåt hotade faderspartiet med att gå med i Grupp 8 om de inte
gick med på de jämställdhetskrav som ställdes.46 Oavsett om det var S-kvinnors påtryckningar eller
ej som bidrog så genomfördes de viktigaste reformerna för jämställdhet i svensk historia under 70talet.
Från och med mitten på 70-talet sjunker Sveriges tillväxttakt och en ekonomisk kris tar fart.
Samtidigt pågår den tredje industriella vågen vilken innebar att industrin blev högteknologisk och
mer differentierad. När arbetslöshet och inflation uppträdde under slutet på 70-talet återväcktes
liberala idéer som hyllade marknadsekonomin och såg den som frälsare. Även inom den sociala
politiken fick liberalt ekonomiskt resonemang stort utrymme. Under 80-talet underströks behovet
av sanering av statens finanser och politiken inriktades mot ökade privatiseringar. Samtidigt växer
en kundorienterad marknad upp med ledord som flexibilitet och service. Sakta men säkert
omvandlades industrisamhället till ett kunskaps- och tjänstesamhälle. Nyliberalismens intåg i
samhällsdebatten var ett faktum och på den politiska dagordningen stod valfrihet högst upp på
mångas önskelista.47
Det finns samtidigt en föreställning om att inget händer i kvinnorörelsen under 80-talet och att
jämställdhetsarbetet

står

stilla.48

I

formell

bemärkelse

stämmer

detta.

Inga

större

jämställdhetsreformer genomförs men i riksdagen debatteras flitigt strävan efter att få jämn
representation av kvinnor och män på ledande funktioner i samhället. Men under 80-talet formas
även jämställdhetsdebatten utifrån en liberal utgångspunkt. I samton med den liberala ekonomins
frammarsch artikuleras jämställdhet utifrån privat ägande som förutsättning för kvinnans frihet
tillsammans med en massiv kritik mot den offentliga sektorn. Fokus för debatterna, vars agenda de
borgerliga partierna har satt, är kvinnors rätt till karriär, rätt till ledande poster och därmed hennes
individuella frihet. I debatten formuleras den offentliga sektorn som betungande för kvinnan och
privatiseringar som en möjlighet till kvinnors frigörelse från staten. 49
I kölvattnet av privatiseringar, borgerlig politik och kritik mot den offentliga sektorn formuleras i
slutet av 80-talet en ny politik för hemmet som verkar främst under 90-talet. Den nya
familjepolitiken har kvinnans valfrihet i fokus och ger samtidigt stöd till de kvinnor som väljer
husmodersarbetet som ”yrke” och blir ett uttryck för nya liberala och konservativa värderingar.

47
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Staten går in med penningstöd i hemmet vid vård av sjuka, gamla och handikappade i form av
vårdbidrag eller vårdpeng. Eftersom det oftast är kvinnor som sköter sina närmaste får de nu arbeta
med omsorg utan att få marknadsmässig betalning. Det obetalda kvinnoarbetet är på väg tillbaka.50
Under 90-talet omvandlades Sveriges ekonomi och landet hamnar åter i en kris. Arbetslösheten
ökade med kraftiga nedskärningar och besparingar inom offentlig sektor som konsekvens.51 Men
på politiskt håll vänder jämställdhetsvilan och en partipolitisk överenskommelse med Ingvar
Carlssons regeringsförklaring tar fart. Riksdagen är överens om att arbetet med lika lön för lika
arbete, jämställd representation och att stoppa sexualiserat våld är viktigt och enas under parollen
delad makt - delat ansvar. Bakgrunden och påtryckningarna på den politiska sfären tillskrivs den nya
feministiska rörelsen som tar fart med bland annat kvinnoorganisationen stödstrumporna i mitten
av 90-talet.52
Men det blåser även nyliberala vindar under 90-talet. Moderaterna som enda borgerliga parti vänder
sig mot, vad de själva kallar, ett alldeles för vänstervridet jämställdhetsarbete. Med utgångspunkt i
80-talets politik rör sig Moderaterna ett kliv högerut samtidigt som Ny Demokrati tar plats i
riksdagen. Moderaterna motsätter sig kollektiva lösningar för ökad jämställdhet och anser att en
politisk delning av könsmakt motsätter sig individers fria val.53
Under 2000-talet regleras sexualpolitiken i samband med tredje vågens feminism. Förbud mot
sexuella trakasserier, brottsrubricering av människohandel för sexuella ändamål (trafficking) och
stiftandet av dagens sexköpslagstiftning skapas. Dessa lagar följs också av utredningar av sexuellt
våld och kraftigt ökade anslag till kvinnojourer.54 Samtidigt får jämställdhetspolitiken en ny
vokabulär som är viktig för kommande feministiska framtåg. Politiker från höger och vänster talar
om maktfördelning, könsmaktsordning och kvinnans underordnade ställning. Det feministiska
språkbruket bär även med sig ett klassperspektiv som tidigare förskjutits ut ur politiken. Genom
den feministiska termologi kommer maktstrukturer, underordning, överordning, kollektiv och
omfördelning tillbaka i den politiska debatten och borgliga partier tvingas förhålla sig till detta.55
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Idag (4/6-14) talas det om en fjärde våg av feminism.56 Den nya feminismen karaktäriseras av flera
samtidiga rörelser som för en differentierad kamp främst på internet.57 I Sverige tar sig den fjärde
vågens

feminism

uttryck

genom

feministiska

uppror

på

internet

samtyckeslagstiftning samtidigt som feministiska bloggar får genomslag.

58 59

för

exempelvis

Opinionen för ett

feministiskt Sverige och den nya kvinnorörelsen syns särskilt tydligt när Feministiskt initiativ (F!)
blir invalda i EU-parlamentet.60
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4.0 Teori
För att kunna genomföra denna studie krävs ett teoretiskt ramverk som ger oss verktygen att förstå hur diskurser
kring jämställdhet förändras och reproduceras genom media. Först och främst används Kritisk Diskursanalys
(critical discourse analysis, CDA) som huvudsaklig teori men det är av stor vikt att förstå rötterna till det
ojämställda samhället och hur olika feministiska perspektiv förklarar ojämlikheten mellan könen. Av den
anledningen inleds teorikapitlet med en genomgång av feministisk teori med koppling till jämställdhet. Vidare
fortsätter teorikapitlet med en presentation av den kritiska diskursanalysens teoretiska utgångspunkter och följs av
de begrepp som krävs för att undersöka hur texter och språk fungerar i konstruktionen och reproduktionen av ett
samhällssystem. Avslutningsvis presenteras under rubriken medieteori dagordnings- och gestaltningsteorin för att
förstå mediers makt över sin publik och som institution.

4.1 Feministisk teori
Den här uppsatsen vänder sig till feminismen som teori för att förklara hur och varför det finns
ojämlikheter mellan könen men också vilka olika sätt det går att se på jämställdhet för att bättre
förstå jämställdhetsrapporteringen i medierna. Feminismen ska inte ses som en enhetlig teori utan
är precis som alla andra teorier uppbyggda av olika idétraditioner och med grenar som skiljer sig
åt.61

4.1.1 Teoretiska utgångspunkter
En definition av feminism är lika nödvändig för studien som den är svår att hitta. Feminismen är
bred och komplex att det snarare talas om feminismer. Vi har sökt efter en definition som går att
sätta i såväl historisk som social kontext eftersom denna studie har en tidsmässig aspekt. I boken
Feminism (2013) av Jane Hannam62 presenteras en definition som innehåller såväl aspekter av makt,
social konstruktion och målet med förändring och som vi väljer att använda som vår egen:
[…] en samling idéer som explicit erkänner att kvinnor är underordnade män och försöker
göra något åt den maktobalans som råder mellan könen. En central uppfattning hos feminism
är att kvinnors villkor är socialt konstruerade och därför öppna för förändring. En lika central
övertygelse är att kvinnors röster ska höras – de ska representera sig själva, förföra sin egen
syn på världen och uppnå autonomi i sina liv.63
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Utgångspunkten för alla feminismer är kvinnans underordnade position i samhället.64 Den
underordnande positionen verkar genom strukturell ojämlikhet mellan könen. Att ojämlikhet är
strukturell innebär att den genomsyrar alla samhällsområden och att den inte kan reduceras till en
del av samhället eller till en individ. Målet för feminismen är att uppnå jämställdhet mellan könen.
Vad jämställdhet mellan könen innebär och hur den ska uppnås ser dock olika ut för de olika
feminismerna, vilket nästa avsnitt kommer att visa. Feminismen förnekar inte att enskilda kvinnor
kan ha makt men utgångspunkten är att män som kollektiv förtrycker kvinnor som kollektiv.65
Diskussionen om könet och dess sociala konstruktion är en stor del av den moderna feminismen.
Den syftar till att förklara kvinnors underordning i samhället genom att undersöka hur kön
konstrueras i sociala kontexter. Sedan 60-talet har det flitigt debatterats huruvida kvinnors
underordnade ställning i samhället har sitt ursprung i den sociala konstruktionen och
föreställningen om könen. Inom feminism används ofta termen genus när en talar om det socialt
konstruerade könet och genussystem eller könsmaktsordning för att förklara hur hierarkin mellan
könen produceras och reproduceras i politik, ekonomi och inom familjen.66

4.1.2 Feminismer
Det var med den första vågens feminism som den liberala feminismen växte fram.67 Kärnan i
liberalfeminismen är kampen för att kvinnor ska åtnjuta samma grundläggande demokratiska fri- och
rättigheter som män. Denna är koncentrerad till att kvinnor ska ha tillgång till den offentliga och
politiska sfären på samma villkor som män men har även gått hand i hand med kampen för
kvinnors rätt till utbildning och rätt till att utöva alla yrken.68 Inom den moderna liberala
feminismen finns fortfarande kärnidén om kvinnan som fullvärdig individ och medborgare kvar
och under feminismens andra våg på 60-talet fick den ett uppsving med fokus och krav på lika
representation och lika villkor på arbetsmarknaden.69 Men liberalfeminismen har fått utstå mycket
kritik för att endast vara begränsat effektiv och svag i teorin. Trots kampen och bedrifterna för
kvinnors offentliga liv ger den inga förklaringar till kvinnors underordnade position och har inte
bidragit till diskussionen om varför maktförhållandet mellan män och kvinnor kvarstår trots
formella rättigheter. En annan viktig kritik är att liberalfeminismen inte tar någon hänsyn till
klasstillhörighetens betydelse för kvinnlig frigörelse och räknas därför som teoretiskt utvecklad för
64
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de privilegierade i samhället70 och utgår alltså från könens formella rättigheter där det juridiska och
offentliga står i centrum. Högst upp på dagordningen är fortfarande varje individs frihet och
valfrihet att välja sitt eget liv.71
Marxistisk feminism tar sin utgångspunkt i Karl Marx och Freidrich Engels texter som skrevs i slutet
på 1800-talet. Vad som har inspirerat och lockat feminister hos Marx och Engels har varit deras
anspråk på att formulera en teori som syftar till att frigöra människan från alla typer av förtryck.
Engels idéer kring kvinnors underordning, som var mer utvecklade än Marx, gjorde ett teoretiskt
försök att förklara varför kvinnan, likt annat kapital, är mannens egendom. Men Marx och Engels
kommer fram till samma slutsats; kvinnors underordning är ett resultat av privategendomen och
klassamhället och kommer därför att försvinna när klassamhället försvinner. Ojämställdhet enligt
Marx och Engels är en produkt av klassamhället och jämställdhet kommer att uppnås när detta
upplöses.72
Radikalfeminismen som växte sig stark på 60-talet utgår från att kvinnor är förtrycka i kraft av sitt
kön. Kvinnoförtrycket är det mest utbredda och grundläggande av förtryck och tar sitt främsta
uttryck genom mannens kontroll över familjen och samhällets privata sfär och resulterar i ett
sexuellt förtryck. Radikalfeministens främsta antagonist är de män som utövar förtryck mot
kvinnor, patriarkatet. Patriarkatet är det samhälleliga system som vi lever i och som är byggt på
mäns förtryck av kvinnor. Detta samhällssystem skolar alla medborgare från att de är barn att lära
sig kvinnors underordning där både män och kvinnor blir en del av en osynlig maktordning. I
kontrast till liberalfeminismen pekar radikalfeminismen på det förtryck som sker i den privata
sfären, i hemmet, med slagorden ”det personliga är politiskt”. Det jämställda samhället uppnås
endast genom ett omkullkastande av patriarkatet och mannens normgivande ställning i samhället
för att kunna bygga det nya, med kvinnors erfarenheter och kunskap som norm.73
Vilka beröringspunkter och skiljelinjer kan vi utröna ur de olika feminismerna? Det första området
som är viktigt att belysa är synen på offentlig och privat sfär. I den offentliga sfären sker arbetsliv,
politik och rättssystem, även kallat produktion. I den privata sfären sker hemarbete,
barnomhändertagande och sexualitet, även kallat reproduktion. För såväl liberal som marxistisk och
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socialistisk feminism står det offentliga i fokus medan radikalfeminismen har den privata sfären
som utgångspunkt.74
Syftet med detta kapitel är att visa att det är komplicerat att definiera jämställdhet utan att göra ett
politiskt

ställningstagande.

Istället

har

vi

presenterat

vilka

samhällsområden

som

jämställdhetsdebatten och -politiken kan beröra. Vi erkänner dock att det råder en strukturell
ojämställdhet mellan könen i samhället, där kvinnan befinner sig i den underordnade positionen.
Det är även genom dessa glasögon som denna studie undersöks.

4.2 Kritisk diskursanalys
För att kunna ta reda på vilka jämställdhetsdiskurser som befästs i media krävs en diskursanalytisk
ansats. Den ger oss möjlighet att undersöka hur jämställdhetsdiskurser influeras av ideologier och
på så vis är en del av konstruktionen och reproduktionen av det samhällssystem vi lever i. Studiet
av begreppet jämställdhet förutsätter ett antagande om att det finns ett ojämlikt maktförhållande
mellan män och kvinnor och att detta maktförhållande verkar strukturellt. Denna studie vänder sig
därför till den kritiska diskursanalysen eftersom den har som mål att avmaskera ojämlika
maktförhållanden i samhället.75
Genom CDA förenas samhällskritik och vetenskap just därför att texter ses som diskurser som i
sin tur är invävda i olika samhälleliga situationer, institutioner och strukturer.76 CDA handlar därför
om att sätta vad som sägs i en text i relation till en större och samhällelig kontext. Det räcker
därmed inte med att enbart analysera textinnehållet i sig.77 Textens utformning kommer därför att
påverkas av och påverka de maktkamper och intressen som verkar i den samhälleliga kontexten.78
Undersökandet av mediediskurser kan belysa hur texter som produceras i nyhetsmedier skapar och
omvandlar sociala praktiker, strukturer och normer, samtidigt som den även återspeglar dem.
Diskurser är nära sammankopplade med social verklighet och struktur och därför är diskurser även
en fråga om makt. Genom diskursers framställning och positionering av olika sociala klasser, män
och kvinnor och etniska grupper skapas en ideologisk makt som reproducerar ojämlika
förhållanden i samhället. CDA har som mål att avmaskera och blottlägga ojämlik maktfördelning
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och den ideologiska makt som finns underliggande i språket.79 Denna ideologiska makt är något
som människor omedvetet kan påverkas av, vilket kan uttryckas som den omedvetna produktionen
av ideologi. Medier är ett forum där produktion och reproduktion av ideologi och makt sker.
Mediernas status som en objektiv spegel av verkligheten gör dem intressanta utifrån ett
diskursperspektiv eftersom de kan konsumeras utan att ifrågasättas. När medier vinklar ett
maktintresse som neutralt och informationen som okontroversiell är det oftast en ideologi som
ligger bakom.80 När en diskurs väl kan ses som ideologisk går det även att visa hur upprätthållandet
eller omvandlingen av de ojämlika maktstrukturerna i samhället fortlever genom de ideologiska
diskurserna.81 Dessa diskurser skapar en hegemoni och slår rot i ett samhälle genom att ett
dominerande samhällsskikt accepterar ordningen. Genom förståelse av hur hegemonier fungerar
går det att analysera hur diskursordningar ingår i en större social praktik med en kamp om
dominerande hegemonier som resultat.82
Sammanfattningsvis är det främst tre teoretiska antaganden inom CDA som är grundläggande för
vår studie. Det första antagandet är att språket är en social och historisk handling där människan
kan påverka världen. Det andra antagandet är att språket står i dialektiskt förhållande till sociala
aspekter av samhället, det vill säga att det påverkar och påverkas av dessa aspekter.83 Sist men inte
minst grundar sig CDA på antaganandet om att det går att finna en ideologisk kraft bakom en text
och i ett språk och det är genom att finna denna ideologi som vi kan synliggöra maktrelationer i
samhället. The discourse historical approach (DHA) som ligger till grund för vår analysmodell
anammar även dessa komponenter. Vidare har DHA den historiska kontexten närvarande vid
undersökning av text och diskurs för att förstå vilka yttre faktorer som påverkar och påverkas av
den.84
CDA har utgångspunkten att ojämlikheter, och i vårt fall ojämställdhet, är byggda och byggs av vår
sociala kontext och reproduceras och materialiseras genom medier. För att kunna förstå hur språket
bidrar till ett ojämlikt samhälle och hur diskurser är kopplade till den sociala och historiska
kontexten är därför CDA, både som metod och teori, mycket applicerbar på vår studie.
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4.3 Medieteori
Eftersom att denna studie bland annat ämnar undersöka hur jämställdhetsdiskursen konstrueras
och reproduceras genom medier är det av stor vikt att även förklara vilken makt medierna har över
sin publik. Denna studie vänder sig därför till dagordningsteorin och gestaltningsteorin för att
förklara hur mediernas diskursiva makt kan påverka människors uppfattning av vilka frågor som är
viktiga.
Precis som den feministiska historien har speglats av sociala och politiska förändringar har även
medierna påverkats av dessa. Synen på mediernas effekter har varit av skiftande karaktär, vilket
bland annat berott på medieforskningens utveckling de senaste 80-90 åren. Det har dock sedan 60talet rått enighet kring att medierna har haft och har stor makt över sin publik. 85
Det är av stor vikt för denna studie att belysa den makt och påverkan medierna har över
medborgarna eftersom medierna utgör en viktigt arena för konstruktionen och reproduktionen av
jämställdhetsdiskurser. Medierna är den största och främsta informationskälla vi medborgare har
och det är bland annat i medierna som människor hämtar information om till exempel politik,
ekonomi, världen, normer och värderingar. Medierna har i och med det en diskursiv makt genom
vad och hur jämställdhet formas och gestaltas, det vill säga vilket utrymme den ges och hur den
presenteras.86 Journalister och andra medieaktörer gör ett urval vid rapportering av ett ämne eller
fråga. Detta urval kommer att påvekars av journalistens och andra medieaktörers egna erfarenheter
och föreställningar och är därför en del av de diskursiva striderna. Det finns olika teorier som
försöker förklara mediernas makt, bland annat dagordningsteorin och gestaltningsteorin.87

4.3.1 Dagordningsteorin och Gestaltningsteorin
Dagordningsteorin innefattar tre dagordningar; medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den
politiska dagordningen. Medborgarnas dagordning förklarar vilka frågor allmänheten anser viktiga,
medan mediernas dagordning handlar om vilka frågor som får störst medial uppmärksamhet. Den
politiska dagordningen innefattar de frågor och beslut som sker inom politiska organ. Det är genom
denna dagordningsfunktion som medierna har makt att organisera våra upplevelser av
verkligheten.88 Genom att medier lyfter fram en aspekt av en fråga framför en annan formas vår
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uppfattning utifrån ett redan givet perspektiv.89 Denna typ av forskningsupptäckt inom mediefältet
har lett till forskning kring mediers gestaltning.90
Att gestalta något innebär att vissa aspekter av en fråga eller problem lyfts fram och får ett större
utrymme än andra. Genom att göra vissa aspekter av verkligheten mer framträdande än andra går
det att påverka människors verklighetsuppfattning91, samt hur de tänker kring, och vilka åsikter de
har om den.92 När medierna väljer att gestalta vissa verklighetsaspekter och utesluta andra bidrar
de med att rekonstruera och reproducera olika maktcentras och ideologiers sätt att se på
verkligheten. Genom gestaltningsteorin går det att förstå vad mediernas innehåll egentligen
representerar.93 För att citera Jesper Strömbäck så handlar gestaltningar om:
[…] uttryck för specifika sätt att medvetet eller omedvetet organisera information, och
gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och betoningar.94

Journalistiska texter är med andra ord en rekonstruktion av verkligenheten och skapar en bild av
jämställdhet som kommer att påverka människors uppfattning kring den. För att förstå hur
jämställdhet har tillskrivits som begrepp från 1960-talet till idag (2014) är det viktigt att förstå hur
jämställdhetsdiskursen har gestaltats. Ett exempel kan vara att se vilken fråga som lyfts upp på den
mediala dagordningen och vilka attribut frågan tillskrivs. Om en jämställdhetsfråga får större
utrymme än en annan kommer den att tolkas som den viktigaste frågan.
Även om gestaltningsteorin ger oss ett verktyg att förstå språkets makt behöver vi en teori och
metod som förklarar för oss hur ojämlikheter och ideologier befäst genom språk, i detta fall
nyhetstexter som sedan materialiseras genom medier. Det är av den anledningen vi främst vänder
vi oss till CDA. Vi väljer att se gestaltning som ett uttryck för diskurs och dess teori som ett verktyg
att identifiera språkets makt på en ytligare nivå utöver den kritiska diskursanalysen.

4.4 Sammanfattning
I detta kapitel har tre teorier presenteras som alla är viktiga för genomförandet av denna studie.
Genom den feministiska teorin förklaras och redogörs för olika sätt att se på jämställdhet. Det är
även genom den feministiska teorin och tanken om att kvinnor har en underordnad ställning i
samhället, som vi hämtar våra glasögon för denna studie. Vidare förklaras CDA för att verkligen
89
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förstå hur texter och språk fungerar i konstruktionen och reproduktionen av det samhällssystem
där jämställdhetsdiskurser verkar. Eftersom teori och metod inom CDA är nära sammankopplade
har vi valt att först presentera de teoretiska verktygen för CDA för att sedan i metoden förklara
den analysmodell som ligger till grund för denna studie. Avslutningsvis ges en kortare presentation
av dagordnings- och gestaltningsteorin för att förstå vilken makt medierna har över sin publik och
varför vissa jämställdhetsfrågor kommer tolkas som mer viktiga än andra.
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5.0 Metod
I följande metodkapitel kommer först en presentation av studiens urval och genomförande ges. Den följs sedan av en
förklaring av analysmodellen The discourse historical approach (DHA) som ligger till grund för denna studie.
Genom DHA går det att identifiera diskurser men även förstå dessa i relation till historisk social och ideologisk
förändring. Metodkapitlet avslutas sedan med en metodologisk diskussion.

5.1 Urval och genomförande
För att genomföra en historiska diskursanalys har vi valt att analysera nyhetsartiklar från Dagens
Nyheter (DN). Eftersom analysen har en historisk utgångspunkt har urvalet bestått av artiklar från
1965 till idag (2014) med ett tioårigt intervall. Under varje årtal har vi läst artiklar från 15:e januari
till 15e mars. Tidpunkten för urvalet sammanfaller med den internationella kvinnodagen, den 8e
mars, då förhoppningarna är att detta ökar möjligheterna för att hitta artiklar som berör
jämställdhet.
Valet av att endast ha en tidning i urvalsprocessen grundar sig i att denna studie inte är jämförande
i sin natur utan snarare undersöker förändring av diskurser ur ett historiskt perspektiv. Av den
anledningen kräver vår studie endast ett källmaterial. Valet av DN är baserat på att den har varit
och fortfarande är en av Sveriges största dagstidning med ett läsarantal på 793 100 personer per
dag (2014). Varje dag trycks 279 100 exemplar av DN, en siffra som pendlat.95 Under DN:s livstid
har tidningen haft stort inflytande inom svensk opinionsbildning och har bland annat genom sin
artikelserie ”kvinnokraft”, haft inflytande på jämställdhetsdebatten.96 (Det mest centrala för
artikelserien var lönefrågor och förhållandet till männen. Kvinnokraft fick stor uppståndelse och
debatt skapades kring frågan om kvinnor och mäns olika löner.97)
Valet att analysera nyhetsartiklar istället för exempelvis ledarsidor eller debattartiklar grundar sig i
att dessa på ett bättre vis speglar förgivettagna föreställningar om verkligheten. En debattartikel
eller ledare har redan en uttalad ideologisk prägel och har ett mål med sin argumentation. 98 Precis
som DN har tidningar allt sedan 1800-talet varit mer eller mindre partipolitisk bundna. DN var
fram till 1973 partipolitiskt bunden till Folkpartiet Liberalerna och sedan dess har ledarsidans
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ställningstagande utgått från en ”liberal och frisinnad syn på samhällsutvecklingen”.99 Tidningen
ska dock vara oberoende från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer.100
Det empiriska materialet från år 1965 till år 2005 är hämtat från mikrofilmer och materialet från
idag (2014) kommer från papperstidningar. Av totalt 228 artiklar har 65 stycken valts ut för djupare
analys. Samtliga 65 artiklar är inte synliga i resultatet då vi under arbetets gång valt att fokusera på
de diskurser som varit dominerande.

5.2 Metod och Analys
I föregående teorikapitel presenterades bland annat den kritiska diskursanalysen (critical discourse
analysis, CDA) vilken är den teori som ligger till grund för studiens metod. Som tidigare nämnt är
det av stor vikt att ha de teoretiska verktygen innan metoden presenteras, därför att teori och metod
inom CDA, är nära sammankopplade.
På ett ömsesidigt vis är språk och handling sammanlänkade och tillsammans upprättar de en social
och politisk verklighet. Att vi använder CDA betyder med andra ord att vi anser att social handling
i allmänhet och vardagligt språkbruk i synnerhet är bundna till verklighetsbeskrivningar. Men det
betyder också att vi anser att sambandet mellan språk och maktutövning är en osynlig struktur. 101
Genom att identifiera ideologiska och sociala förändringar går att hitta sociala strider och konflikter
i samhället.102
Inom det relativt stora teoretiska fält som CDA utgör har vi valt att hämta inspiration från Ruth
Wodaks historiska diskursteori, The discourse historical approach (DHA). Den ger oss verktygen
att identifiera diskurser och samtidigt förstå dessa i relation till historisk social och ideologisk
förändring. DHA intresserar sig för att undersöka hur diskurser förändras men även hur dessa är
återkommande.103

5.3 Analysmodell – The discourse historical approach
För att förstå hur en diskurs befästs och fortlever genom historien undersöker DHA intertextualitet
och interdiskursivitet mellan olika texter.104 I denna studie undersöks olika artiklar från 1965 fram till
idag (2014) för att se om och hur jämställdhetsdiskursen har påverkat och påverkats av sociala och
99
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ideologiska förändringar. Inom DHA är det viktigt att alltid ha historien närvarande och
analysmodellen anammar därför principen om triangulering. Principen innebär att det empiriska
materialet måste kopplas till teori och metod samtidigt som det måste sättas i en historisk kontext,
för att verkligen förstå resultatet.105

5.3.1 Intertextualitet
Genom att titta på intertextualitet går det att avslöja hur en text är kopplad till en annan oberoende
av tid. Kopplingen kan se olika ut, bland annat kan en text hänvisa till ett visst ämne eller aktör,
olika texter kan hänvisa till samma händelse och en argumentation från en text kan kopplas till en
annan. Genom att identifiera dessa kopplingar går det att finna intertextualiteten.106 Fenomenet
med en argumentation från en text som kopplas till en annan benämns av Wodak som
”recontextualization”.
Ett exempel på detta är när en journalist återspeglar en politisk debatt i en nyhetsartikel.
Journalisten kommer att plocka en argumentation från en kontext och sätta den i en ny.
Argumentationen av en händelse gestaltas då på ett nytt sätt genom journalistens urval, val av
berättarperspektiv, egna föreställningar och så vidare. Journalisten kan på så vis skapa ny mening i
frågan.107

5.3.2 Interdiskursivitet
Interdiskursivitet innebär att diskurser ofta är sammanlänkade till varandra och ofta innehåller
liknande teman. Till exempel kan frågan om jämställdhet vara kopplad till frågor om arbete eller
daghem.
I denna studie kommer interdiskursivitet användas som ett verktyg för att förklara hur diskurser
förändras ur ett historiskt perspektiv. Genom att utforska hur diskurser och teman är
återkommande genom historien går det att sätta dessa i relation till social och politisk förändring.108
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5.4 Genomförandet av DHA
För att kunna genomföra en DHA har denna studie främst tagit inspiration från Ruth Wodak och
hennes modeller. Arbetet med analysen utgår från tre dimensioner: 1. Identifiering av diskursens
ämne 2. Undersökning av diskursiva strategier 3. Språkligt meningsskapande.109

5.3.1 Identifiering av diskursens ämne
För att identifiera en texts diskursiva ämne/ämnen kommer olika teman som går att finna i texterna
att undersökas. Vid analysen av teman kommer även den hierarkiska ordningen undersökas, vilket
är ett begrepp myntat av Teun van Dijk.110 En artikel kan, precis som Wodaks analys visar, delas in
i olika teman för att förstå vad texten faktiskt handlar om. Genom att även undersöka den
hierarkiska ordningen av teman går det att undersöka vilket teman som anses vara viktigast att
förmedla enligt mediala värderingar. Den tematiska strukturen är även en del av van Dijks
analysmodell, där han på en makronivå vill visa hur en tematiskt kan bryta ner en text genom att
följa en hierarkisk ordning.111 Analysen kommer följa Wodaks modell för att identifiera teman och
fastställa ämne. Denna kompletteras sedan med van Dijks analys om tematisk struktur genom att
undersöka den hierarkiska ordningen av teman.
Bilden nedan visar ett utdrag från den tematiska analysen, där identifiering av teman, aktörer och
ämnen har gjorts. I den tematiska analysen undersöks även de tematiska hierarkierna. Det med
hjälp av denna tematisering som vi i resultatet presenterar de diskurser som har gått att finna.
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Bild 1: Exempel från tematisk analys i excel.

5.4.2 Undersökning av diskursiva strategier
För systematisk bearbetning av empirin kommer frågor att ställas till texterna med mål att
identifiera diskursers strategier. De frågor som ställs är:
1. Vilka aktörer går att finna eller inte finna och vilken roll får dessa i texten? Med aktör menas
personer, händelser, processer eller ting.
2. Vilka karaktärsdrag, kvaliteter och kännetecken tillskrivs dessa aktörer?
3. Vilka argument lyfts fram i en nyhetsartikel?
4. Vad för perspektiv ger dessa argument uttryck för?
Genom att identifiera strategierna från fråga 1 och 2 går det att ta reda på vilka aktörer som är
närvarande och hur dessa beskrivs i nyhetsartiklar som rör jämställdhet. Detta kan ge en
fingervisning kring vilka en jämställdhetsdiskurs inkluderar men även exkluderar. Genom fråga 3
och 4 går det att identifiera strategier kring vilka argument som lyfts fram och för vilka perspektiv
eller ideologier dessa ger uttryck för. Vad rättfärdigas och inte och med hjälp av vilka argument?
Ovanstående frågor utgår från vad som går att finna i empirin men viktigt att poängtera är att
frågorna även kommer att vändas för att ta reda på vad som inte går att finna. En av diskursers
sociala maktaspekter är att de sätter ramar för vad som får sägas och inte sägas. I många fall kan
tystnaden eller avsaknaden av ord berätta mer om en diskurs än det uttalade.112

5.4.3 Språkligt meningsskapande
När Wodak talar om språkligt meningsskapande syftar hon till en mer lingvistisk analys av texten
som sker på en mikronivå. Det innebär att hon undersöker valet av ord och meningsbyggnader och
vilken betydelse det ger texten.113 I denna studie analyseras det språkliga meningskapandet genom
att undersöka argumentationen för att avslöja bakomliggande ideologier. Det sker bland annat
genom att undersöka hur journalisten själv väljer att beskriva ett fenomen men även hur andra
aktörers argumentation kring jämställdhet lyfts fram. Genom att analysera det språkliga
meningsskapandet går det även att undersöka vad nyhetstexten har berättat för oss, vad är det vi
ser och varför ser det ut så? Det är av den anledningen viktigt att poängtera att undersökningen
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främst kommer att genomföras på en makronivå. Analysen som sker på mikronivå krävs dock för
att förstå hur jämställdhetsdiskursen befästs och materialiseras genom medier.

5.5 Metodologisk diskussion
Det är viktigt att vara medveten om att CDA som metod (även som teori) har en utgångspunkt
inom det lingvistiska forskningsfältet. Många forskares metoder inom CDA, utgår från att analysera
texter på makro- och mikronivå.114 Denna studie har främst fokuserat på att analysera texter på
makronivå genom kontextualisering och språkligt meningsskapande. När forskare inom CDA gör
en mikroanalys studerar de valet av enstaka ord och meningars uppbyggnader som indikatorer på
diskursiva strategier. Vår mikronivå sträcker så långt som till analysen av argumentation, teman och
aktörer och är alltså inte en lika djupgående mikroanalys som den lingvistiska.
En mer djupgående analys av texterna på mikronivå hade kunnat göras med ett mindre empiriskt
material och en djupare lingvistisk och teoretisk ansats. Att fokus främst legat på makroanalys har
även att göra med uppsatsens historiska perspektiv. Målet att förstå den sociala förändringens
relation till jämställdhetsdiskurser uppnås främst genom en genomgående kontextualisering på
makronivå. Den analys som vi gjort på mikronivå i kombination med den mer omfattade analysen
som skett på makronivå, anser vi dock vara tillräcklig för denna studie.
En annan viktigt aspekt att belysa är att analysmodellen DHA är anpassad efter att analysera
debatterande texter. Med hjälp av metoden vill dess grundare, Ruth Wodak, se vilka
argumentationer som går att finna, men även hur aktören uttrycker dessa. Denna studie utgår från
nyhetsartiklar och vi har aktivt valt bort debatterande texter. Detta val har försvårat analysen något,
då argumentationen i artiklarna inte varit lika framträdande i jämförelse med debatterande texter.
Det har dock varit viktigt att göra detta val av den anledning att nyhetsartiklar inte är lika
ifrågasättbara av läsaren som debatterande texter.115 Bland annat har analysmodellen anpassats för
studien genom att vi undersöker det språkliga meningsskapandet något annorlunda än enligt Ruth
Wodaks modell.
Det hade varit möjligt att komplettera analysen med en innehållsanalys för att avmaskera mönster
i artiklarna och på så vis bekräfta vilka bakomliggande maktaspekter och ideologier som gömmer
sig i dem. Genom en innehållsanalys hade det även gått att analysera var artiklarna placeras i
tidningen, för att se vilket nyhetsvärde den ges. Denna studie fokuserar dock endast på DHA därför
114
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att modellen skapar en kontextuell helhet genom att den arbetar efter principen om triangulering.116
Genom DHA går det även att finna bakomliggande maktaspekter och ideologier. DHA-modellen
har sedan kompletterats med van Dijks tematiska struktur för att se till den hierarkiska ordningen
och på så vis finna vad som är det mest centrala i texten. Detta val baserar sig först och främst på
innehållsanalysens begränsade möjlighet att sätta texten i relation till andra kontexter.117

6.0 Resultat
I följande kapitel presenteras studiens resultat, analysen av resultatet sker fortlöpande.
Det första som presenteras i resultatet är en kronologisk översikt över vilka ämnen som identifierats genom
tematiseringen. Denna översiktliga presentation gör det lättare att identifiera intertextualitet, det vill säga hur ämnen
återkommer historiskt i relation till olika sociala och ideologiska kontexter. Det är även genom den tematiska
analysen som den dominerande diskursen har kunnat identifieras, något som kommer att diskuteras djupare i
resultatets andra del.
Den andra delen av resultatet består av en djupare analys av arbetsdiskurserna ”kvinnor och arbete” och ”kvinna
och karriär”, lägg märke till betoningen av kvinnor och kvinna. Det vi syftar till när vi talar om arbetsdiskursen
är kvinnans rätt till arbete och hennes roll på arbetsmarknaden. Genom årtalen kommer arbetsdiskursen att ändra
ideologisk karaktär på grund av det rådande sociala och politiska klimatet. Genom arbetsdiskursen har det även
gått att identifiera en ideologisk konflikt, där en ideologi gått vinnande ur striden. Arbetsdiskursen har även varit
den dominerande diskursen och genom analys av en dominerande diskurs går det att blottlägga den omedvetna
produktionen av ideologisk makt. Det är av dessa anledningar som det är intressant att analysera diskursers
förändringar och konflikter och på så vis även identifiera interdiskursiviteten.

6.1 Ämnesöversikt
6.1.1 År 1965
Som nämnts i den historiska kontextualiseringen kom många kvinnor ut på arbetsmarknaden under
1960-talet. Bland artiklarna som utgör det empiriska materialet har det genom tematiseringen varit
möjligt att fastställa ämnena Kvinna på manlig domän och Kvinnors rätt till arbete. Dessa ämnen berör
arbetet dels som en rättighet men även som nödvändighet för svensk industri. För att kunna frigöra
kvinnan från det obetalda hemarbetet krävdes en rad reformer varav två går att hitta i det empiriska
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materialet; daghem och särbeskattning. Statsrådet Ulla Lindström uttrycker sig på följande vis i
daghemsfrågan: ”Daghemsköerna ute i landet blir längre och längre. Bortåt 220 000 gifta kvinnor
väntas komma ut i yrkeslivet under 1960-talet, men ändå händer ingenting i daghemsfrågan".118
Hon ger uttryck för den tröga process och bromskloss som daghemsutbyggnaden utgjorde för
kvinnor som ville ut i arbete under 60-talet. Vi har genom dessa artiklar kunna utkristallisera en
diskurs som vi kallar för ”kvinnor och arbete”.
1965 uppdagas även den så kallade Polenaffären som handlade om hur Liberala
Ungdomsförbundet förmedlat läkarkontakter i Polen till unga gravida kvinnor i Sverige som ville
göra abort. Detta utmynnade i en omfattande debatt kring kvinnors rätt till fri abort och om hur
den dåvarande lagstiftningen var föråldrad och ledde till en förödmjukande process för kvinnan.119
I materialet fanns det en omfattande artikelserie kring Polenaffären som bland annat behandlar hur
”Regeringen överväger ta upp abortstriden”120 för att se vilka ”[…] möjligheter regeringen har för
att ingripa i abortaffären, […]”121.
Precis som den historiska kontexten har berättat ger nyhetsartiklarna utslag för det sociala och
politiska klimat som rådde under 60-talet. Jämställdheten var under 60-talet tydligt dominerad av
en arbetsdiskurs som tar sig uttryck genom kvinnors rätt till arbete men också genom kraven på
politiska reformer för att frigöra kvinnan från hemarbete.
Artikeln om fri abort kan ses som startskottet för en diskurs som kommer att beröra kvinnans rätt
till sin egen kropp. En diskurs som varit svag, nyhetsmässigt, men som kom att växa sig allt starkare
genom åren och synliggöras i en diskurs om våld mot kvinnor. Att denna diskurs benämns som våld
mot kvinnor beror dels på den då rådande samhällssynen på kvinnor och sexualitet. Våldtäkt inom
äktenskap sågs till exempel inte som en brottshandling då ett visst våld från mannens sida kunde
förekomma på grund av kvinnans sexuella hämningar.122 Detta ger indikatorer på kvinnan och
hennes kropp som mannens ägodel och därför hans rätt att göra vad han vill med. Artiklar från
senare årtal kommer bland annat att handla om sexuellt våld mot kvinnor.
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6.1.2 År 1975
Arbetsdiskursen, ”kvinnor och arbete”, som gick att finna under 60-talet fortsätter in på 70-talet. Precis
som under 1965 var daghemsfrågan fortfarande en viktig kvinnofråga under 1975. Detta bekräftas
även av empirin, där flertalet av artiklarna berör daghem. Under 70-talet växer sig nya och mer
radikala kvinnorörelser fram123. Det starka motståndet mot patriarkatet och rådande
maktstrukturer, går även att finna i artiklarna från 1975 där ett nytt ämne, kvinnans underordnade
ställning genomsyrar många artiklar. I bland annat en artikel får vi reda på att en kvinna som valt att
behålla sitt egna efternamn vid giftermål betraktas”[…] som en inneboende hos sin man”.124 ”[…]
myndigheterna måste veta vad kvinnans man heter, annars är hon helt förlorad i datorregistret,
[…].125
Anledningen till att kvinnans underordnade ställning identifieras som ett eget ämne, beror på att
tematiseringen visat att dessa artiklar konsekvent prioriterat ämnet högt. Bland de artiklar som
kategoriseras under ämnet kvinnors rätt till arbete visar tematiseringen att dessa artiklar främst
handlar om att kvinnor precis som män har rätt till förvärvsarbete och självförsörjande. Att kvinnor
inte fått chansen till förvärvsarbete beror på att hon haft/har en underordnad position men detta
är lågt prioriterat eller framgår inte alls i dessa artiklar utan är snarare underförstått.
Det framgår tydligt av artiklarna att kvinnor börjar stå upp mot den patriarkala samhällsordning
och försöker synliggöra könsmaktsordningen. Redan 1972 publicerade Dagens Nyheter (DN)
artikelserien ”Kvinnokraft” där tidningen valde att skildra kvinnans underordning med
utgångspunkt från kvinnan och inte mannen.126 Det starka motståndet som tog fart under 70-talet
går även att finna inom andra institutioner. Av de artiklar som funnits framgår det såväl inom
idrotten127 som försvaret128 att kvinnor vill få större representation och makt. Det som går att
urskilja är kvinnans inträde på manliga domän, något som är framträdande genom alla kommande
årtal.
En tydlig skillnad från 1965 är att vissa artiklar från 1975 vinklas med mannen som norm, det vill
säga att de utgår från mannens perspektiv. Artiklarna berör mannen och föräldraförsäkring och mannen
och vårdnad av barn. I samtliga artiklar går det att finna diskursen ”kvinnor och arbete”. Dock är kvinnan
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underordnad och artiklarna skildrar snarare mannen som ojämnställd inför kvinnan. I artiklarna
målas mannen upp som en förlorare och att han berövas möjligheten att ta ansvar: ”[…]manliga
medlemmar har förlorat mest på att stanna hemma och sköta sina nyfödda”129 och ”Männen tas
ifrån möjligheterna att umgås med och ta ett ökat ansvar för barnen”130. Det framgår dock att båda
reformerna (full lön för män vid barnledighet och delad vårdnad) ska leda till att fler kvinnor får
möjligheten att förvärvsarbeta även om dessa ämnen är lågt prioriterade.

6.1.3 År 1985
Nyhetsartiklarna från 1985 berör många olika områden. Den tydliga arbetsdiskursen, ”Kvinnor och
arbete”, som gick att finna under -65 och -75 har vänt och istället har vi funnit artiklar som berör
”Kvinna och karriär”. Kvinna och karriär är som nämnt i resultatets inledande kapitel, en del av
arbetsdiskursen som endast berör vissa kvinnor i samhället. Under 80-talet blåser nyliberala vindar
i Sverige och borgerliga värden står till grund för många av de debatter som förs på såväl
riksdagsnivå som i den allmänna opinionen. Kvinnans frihet formuleras i marknadsekonomins
tecken genom rätten till karriär, fri från staten. Många av de artiklar som funnits innehåller
indikatorer på det individualistiska samhälle som tar sin början under 80-talet och som kommer
prägla resten av det empiriska materialet.
Ett annat ämne som valda artiklar berör är våld mot kvinnor och hur kvinnojourer arbetar med att
skydda våldsutsatta kvinnor. Under 80-talet kom mycket av den radikala kvinnorörelsen att
koncentrera sig kring våld mot kvinnor. Opinion bildades framför allt med hjälp av
kvinnojourernas verksamhet mot sexuellt våld och för en strängare lagstiftning vid
kvinnomisshandel.131 Det lilla smakprov på en diskurs om kvinnans rätt till sin egen kropp som vi
fann under 1965 i artiklar om fri abort, tar sig nu uttryck i en diskurs om våld mot kvinnor: ”Hela
hösten har kvinnojouren […] för kvinnor som blivit misshandlade eller […] hotade varit
fullbelagda. – Vi märker ett väldigt behov av vår verksamhet, säger Christina Folke, […] ordförande
i Kvinnohusföreningen”.132
Vidare finner vi artiklar som berör hur kvinnor missgynnas av pojk- eller mansnormer. Under 80talet sker en skiftning inom forskningen och det som tidigare kallats för kvinnoforskning övergår
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till genusforskning. Samhället börjar intressera sig för förhållandet mellan män och kvinnor.133
Detta går särskilt att urskilja i en artikel som berör hur forskare kartlägger hur lekplatser och
fritidsgårdar utnyttjas ojämlikt mellan könen och hur pojken fungerar som norm.
80-talet har haft en mångfald av artiklar som berör jämställdhet. Det finns även artiklar som skulle
kunna ses som ”avvikande” mot den i övrigt dominerande liberala diskursen. Bland annat fann vi
en artikel om hur klassamhället och ökade klyftor slår hårt mot arbetarkvinnor. Artikelns rubrik
lyder: "Kvinnor drabbas av sociala gapet.”134 Vidare går det att läsa att ”klyftorna mellan olika
grupper i samhället ökar, och det är kvinnorna inom LO-kollektivet som är mest utsatta.”135 Det
gick även att finna artiklar, precis som under 60- och 70- talet, om kvinnor på manligt domän. I en
artikel handlar det om att flickor söker sig till de mer mansdominerade utbildningarna. Artikelns
rubrik lyder: ”Tjejer på pojklinje”136 och i artikeln skriver hen att "de senaste åren har allt fler flickor
sökt sig till de traditionella mansdominerande utbildningarna.”137

6.1.4 År 1995
Den liberalisering av jämställdhet som skedde under 80-talet fortsätter växa sig stark under 90-talet
och den enskilda kvinnas valfrihet värderades högre än jämställdhet. Tendenser av liberaliseringen
kring jämställdhet gick redan att finna i en artikel från 1975 där vårdbidrag tas upp som ett förslag
till att lösa ”rättvisefrågan för de föräldrar som väljer att stanna hemma”138. I slutet på 80-talet
skapas en ny politik för hemmet som främst utspelar sig på 90-talet där liberala reformer som
vårdbidrag införlivas som ett stöd för kvinnor som väljer husmorsarbete framför arbete.139
Diskursen kvinna och karriär fortsätter även den att växa sig stark under 1995. Diskursen visar att
jämställdhet beskrivs som en angelägenhet för toppen i samhällshierarkin, något som bekräftas av
de artiklar vi funnit. Stort utrymme får artiklar om enskilda kvinnor och deras karriär samt
könskvotering inom såväl LO och bland professorer. På 90-talet beslutar regeringen, med
utbildningsminister Carl Tham i spetsen, att förändra den skeva könsfördelningen inom
professorstjänster i Sverige. Reformen kom att benämnas som Tham-professurerna och gick ut på
133
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att ”30 nya professurer ska tillsättas vid universitetet och högskolor […]. När tjänsterna tillsätts kan
positiv särbehandling användas. En kvinna ska kunna få tjänsten även om hon är mindre
kvalificerad än en man.”140 Tham-professurerna ledde till stora jämställdhetsdebatter där reformen
bland annat beskrevs som en jämställdhetsbluff.141
Förutom reformen inom den akademiska världen kämpade staten med att införliva jämställdhet
inom näringslivet. Under 90-talet skapades en partipolitisk överenskommelse där riksdagen kom
överens om att arbetet med lika lön för lika arbete, jämställd representation och att stoppa
sexualiserat våld var viktiga frågor142. I en annan artikel från 1995 gestaltas näringslivet som trögt
och ovilligt att upprätta jämställdhetsplaner medan staten framstår som en jämnställdhetskämpe.
Rubriken och underrubriken lyder: "Få har plan för jämställdhet - Många Företag struntar i
lagkravet - JämO kritiserar även storbolag.”143 Redan här går det att tyda vilka som kritiseras,
näringslivet genom storbolagen, och från vem, staten genom JämO (jämställdhetsombudsmannen).
Vidare i ingressen står det att ”majoriteten av Sveriges privata företag bryter mot lagen. […] Det
handlar om underlåtenhet att upprätta jämställdhetsplan."144
Artiklar kring våld mot kvinnor bli även mer synliga under 1995 jämfört med tidigare årtal.
Journalisten Jenita Jällhage skriver bland annat i en artikel om att ”Misshandlade kvinnor kan få en
egen mottagning.”145 Artikeln diskuterar möjligheten kring att öppna en speciell mottagning för
misshandlade och våldtagna kvinnor i Stockholm och vilken typ av hjälp en sådan klinik skulle
kunna bistå med.146
Genusforskningen som blommade under 80-talet gör sig även synlig under 90-talet och i en artikel
belyses den ojämlika resursfördelningen mellan pojkar och flickors fritidsaktiviteter. Tydligt
framgår det att den ojämlika fördelningen handlar om inrotade normer och värderingar och att
många politiska beslut fattas utifrån ett manligt perspektiv.
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6.1.5 År 2005
De nyliberala vindarna som började blåsa redan 1985 fortsätter in på 2000-talet och arbetsdiskursen
kvinna och karriär växer sig starkare. De artiklar som berör arbete under 2005 handlar om hur
kvinnor diskrimineras vid tillsättning av chefspositioner, hur kvinnor ska ”krossa gubbväldet”147 i styrelser
och att kvinnor ska ”kandidera till toppjobb”148. Artiklarna berör främst kvinnors rätt till karriär och
hur kvinnor kan förbättra näringslivet. Det råder inget tvivel om att artiklarna endast berör kvinnor
som befinner sig högt upp i samhällshierarkin. Dessa beröringspunkter går att härleda till en liberal
syn på jämställdhet.149 Artiklarna handlar även om kvinna på manlig domän, vilket varit ett
närvarande tema genom alla årtalen.
Det går även att finna bakomliggande liberala inslag bland andra artiklar från 2005 där ekonomiska
värden, som rättvisa och bonus likställs eller värderas högre än jämställdhet. Detta gäller bland
annat argumentationen kring könsneutrala barnbidrag och jämställdhetsbonus, vilket vi kommer
kika närmare på i nästa avsnitt. Könsneutrala barnbidrag införlivades 2014.150
Vidare finner vi under 2005 en fortsättning på diskursen om våld mot kvinnor som vi fann 1985.
Jämfört med tidigare år får artiklarna om våld mot kvinnor ett stort utrymme. Åter igen talas det
om kvinnor som kollektiv och här går det att finna tydliga sociala incitament. Detta går att koppla
till det sociala och politiska klimatet under 2000-talet då sexualpolitiken reglerades i samband med
tredje vågens feminism. Vid denna tid skapades dagens sexköpslagstiftning och olika förbud mot
sexuella trakasserier och trafficking upprättades. I samband med lagändringarna ökar anslagen till
kvinnojourer samt utförs många utredningar sexuellt våld.151
I många av artiklarna, oberoende av diskurs, går det att finna den feministiska vokabulären eller
terminologin som tar plats i samhällsdebatterna under 2000-talet. I flertalet artiklar benämns
könsroller, könsmaktsordning och strukturellt förtryck.152
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6.1.6 År 2014
Under 2014 finner vi även här en mångfald av artiklar som berör olika aspekter av jämställdhet
men 2014 är samtidigt väldigt likt 2005. Den diskurs om våld mot kvinnor som växte sig stark under
2005 är kvar under 2014 med artiklar som berör misshandel, sexuellt våld och rättsväsendets
förtryckande natur. Till skillnad från 2005 skildras motståndet mot sexuellt våld som en
kvinnorörelse. Det rapporteras flitigt om demonstrationer och växande organisationer för
samtyckeslagstiftning och mot sexuellt våld. Idag (2014) talas det om en fjärde våg av feminism.153
Den nya feminismen karaktäriseras av flera samtida rörelser som för en differentierad kamp med
internet som främsta kanal.154 I Sverige tar sig fjärde vågens feminism uttryck genom feministiska
uppror på internet för exempelvis samtyckeslagstiftning samtidigt som feministiska bloggar får
genomslag.155 156 När Feministiskt initiativ (F!) blir invalda i EU-parlamentet synliggörs opinionen
för ett feministiskt Sverige och den nya kvinnorörelsen blir extra tydligt. 157
Samtidigt finns lika många artiklar om kvinnor och karriär som det finns artiklar om sexuellt våld.
Den liberala diskursen håller samtidigt fortsatt stark och berör precis som under 2005 frågor som
kvotering, effektiviseringen av företag och kvinnligt ledarskap.
Parallellt med den liberala diskursen och diskursen om våld mot kvinnor hittar vi startskottet till
en ny diskurs som rör mannens emancipation och könsidentitet. Överlag berör många artiklar
ojämställdhet utifrån ett könsrollsperspektiv men det finns även artiklar som handlar om män,
manlighet och frigörelse från såväl kvinnor som från patriarkatet. Dessa artiklar tar sin utgångpunkt
i personliga porträtt av individens upplevelser och identitet. Detta kan också ses i ljuset av påstådda
fjärde vågens feminism som också karaktäriseras av djupgående könsrollsanalys, debatt om
könsidentitet och sexuell läggning.158

6.1.7 Sammanfattning
I detta avsnitt har en övergripande bild getts över hur rapporteringen kring jämställdhet har sett ut
från 1965 till idag (2014). Sammanfattningsvis har det genom tematiseringen av artiklarna varit
möjligt att fastställa olika ämnen som på olika sätt berör jämställdhet. Vidare visar resultatet hur
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dessa ämnen ändrat karaktär och hur nya uppkommer. Det är genom ämnena som det även varit
möjligt att identifiera dominerande diskurser där arbetsdiskursen varit allra starkast, det vill säga
kvinnans roll på arbetsmarknaden. Anmärkningsvärt är dock att arbetsdiskursen ändrar skepnad
och form beroende på vilken ideologi som ligger gömd bakom. 1965-1975 talas det om alla
kvinnors rätt till arbete och självförsörjande och det är denna del av arbetsdiskursen som benämns
kvinnor och arbete. Under 1985 fram till idag (2014) smalas kvinnor och arbete av för att endast belysa
kvinnor som befinner sig i den högre samhällshierarkin. Denna del av arbetsdiskursen benämns
som kvinna och karriär. Det som går att utläsa är en växande liberalisering kring jämställdhet som
tydligt går att koppla till de nyliberala vindarna som börjar blåsa i Sverige 1985.
Den betoning på kvinnorörelse som går att finna i diskursen om kvinnor och arbete (1965-1975)
återkommer under 2014 i form av de rörelser som arbetar mot sexuellt våld och för en
samtyckeslagstiftning. De liberala vindar som blåst från 1985 börjar mojna i förmån för en
kvinnorörelse, eller en fjärde feminismens våg, som växer sig stark idag.
I nästa avsnitt analyseras den argumentation som förts genom arbetsdiskursens historia för att söka
svar på hur en liberalisering av jämställdhet legitimeras och reproduceras för att sedan se hur den
möts av en ny feministisk våg.

6.2 Arbetsdiskursen
Under det här avsnittet kommer en djupare analys presenteras kring hur arbetsdiskursen, som berör
kvinnors roll på arbetsmarknaden, ändrar ideologisk karaktär. Störst fokus kommer ges
undersökandet av hur artiklarna argumenterar och på så vis legitimerar och producerar ideologiska
uttryck om jämställdhet och kvinnor på arbetsmarknaden. Presentationen av diskursen och dess
förändring kommer att ske utifrån ett kronologiskt perspektiv. Det kommer däremot dras
paralleller och jämförelser kommer att göras. Vidare kommer interdiskursiviteten mellan årtalen att
diskuteras.

6.2.1 Kvinnor och arbete
Under 1965 och 1975 har den första delen av arbetsdiskursen som benämns ”kvinnor och arbete”
identifierats. Den innehåller artiklar som berör daghemsfrågan, särbeskattning och kvinnor på
manligt domän. För att fastställa vilka ideologiska influenser diskursen påverkas av kommer vi
undersöka hur argumentationen används samt vilka aktörer som medverkar.
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6.2.1.1 Daghemsfrågan
I daghemsfrågan under 1965 formuleras daghemsplatserna som en rättighet för kvinnor med barn,
såväl gifta som ensamma. Bristen på daghemmen framställs som en angelägen kvinnofråga och ett
hinder för kvinnornas uttåg på arbetsmarknaden och därmed jämställdheten. Journalisten är en
närvarande aktör som beskriver daghemsfrågan som allvarlig. I citaten nedan används
förstärkandande ord och meningar som ”ändå händer ingenting” och valet av det kraftfulla citatet
och den starka beskrivningen av Ulla Lindström. I det tredje citatet väljer journalisten att betona
hur kommunerna prioriterar fel på kvinnornas bekostnad.
”Daghemsköerna ute i landet blir längre och längre. Bortåt 220 000 gifta kvinnor väntas komma ut i yrkeslivet
under 60-talet, men ändå händer ingenting i daghemsfrågan”159
”- För ensamma mödrar, som för närvarande inte har nåt annat val än förvärvsarbete, är daghemmen en
nödvändighetsvara likt bröd och salt, sa hon och lutade sig strängt över talarstolen.”160
”Bara var trettonde barn till en yrkesarbetande mamma har möjlighet att få daghemsplats i dag. […] I stället för
att planera bra daghem med fullgod personal, ägnar sig kommuner åt att satsa på billigare och osäkrare
tillsynsformer”.161
Som tidigare konstaterats var daghemsfrågan central för kvinnorörelsen under 1960- och 1970talet.162 Men de formella grupperingarna, där Grupp 8 var störst, dök inte upp förrän under slutet
på 60-talet och början på 70-talet.163 Under 60-talets artiklar går det att utläsa att de aktörer som
företräder kvinnor och daghemsfrågan består av kvinnliga politiker från regering och riksdag och
utan det starka stöd från kvinnogrupper som så tydligt framgår under 70-talets artiklar.164
Det råder under 1960-talet enighet kring formuleringen av daghemsfrågan som en rättighet till
arbete för alla kvinnor. I argumentationen går därför inte heller att hitta en ideologisk konflikt utan
den har endast en social och feministisk prägel. Detta syns bland annat i den journalistiska och
språkliga utformningen (se ovan nämnda citat). Eftersom endast en typ av argumentation har
identifierats, den sociala och feministiska, går det bara att fastställa en diskurs. 165 Med endast en
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argumentation och därför också endast en diskurs, kan denna fastställas som hegemonisk i
daghemsfrågan.
Under 1970-talet råder fortfarande daghemsbrist och enigheten i problemformuleringen kvarstår:
Kvinnor ska ha rätt till daghemsplats. I kontrast till 60-talets närvarande journalister tar de ett steg
tillbaka under 70-talet samtidigt som fler personifieringar dyker upp i artiklarna. I citaten nedan
personifieras de mammor som lider av daghemsbristen genom Birgitta Wåhlin, Kerstin Asklund
och Gudrun Carlsson. Eftersom det råder stor konkurrens om medborgarnas uppmärksamhet blir
personifiering en del av den medielogik och journalistisk berättarteknik som är till för att göra
nyheter mer lättillgängliga och sensationella.166
”Birgitta Wåhlin har själv fått sluta jobba för att hon inte får daghemsplats”167
”Fredriks mamma heter Kerstin Asklund. Hon arbetar för närvarande, men får hon inte barntillsyn måste hon ta tjänstledigt.
Joakims mamma, Gudrun Carlsson, har ett jobb som hon kan få börja när hon vill, men hon är låst hemma av barnen.”168

Andra aktörer som blir närvarande i artiklarna är Grupp 8 och Svenska kvinnors vänsterförbund169
som växer sig starka och är tongivande i jämställdhetsdebatten under 1970-talet.

6.2.1.2 Särbeskattning
Det framgick bland artiklarna från 1965 att det rådde enighet kring kvinnans rätt till daghemsplats
och att det var först i slutet på 70-talet som den ändrar ideologisk karaktär. I frågan kring
särbeskattning rådde det dock inte samma enighet och bland artiklarna framgår det att många såg
en problematik med att gå från sam- till särbeskattning. En viktig del av kvinnans frigörelse bestod
av den ekonomiska självständighet som avskaffandet av sambeskattning innebar. Debatten om
sambeskattning påbörjades 1962 men särbeskattning infördes inte förrän 1971 och slutfördes först
helt och hållet 1987170 171. Sambeskattningen innebar bland annat att kvinnans hemarbete var mer
ekonomiskt för hushållet och att mannen kunde få skatteavdrag för sin hemarbetande kvinna.
Samtidigt som det argumenterades för kvinnors ekonomiska självständighet rådde det även brist
på arbetskraft runt om på industrierna.172
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”Kvinnor utgör den stora arbetskraftsreserven. Det är därför angeläget att genom skattepolitiska åtgärder stimulera till ökat
yrkesarbete.”173

De konservativa och liberala argumenten tar sin utgångspunkt i den höga värderingen av familjen
som är typiskt för den liberala synen på jämställdhet där den privata sfären ska lämnas utanför
politiska beslut och debatt.174 Som tidigare nämnt är ordet frihet en av liberalismens grundpelare
och det används i denna kontext för att legitimera sambeskattningen. I artikeln ”Obligatorisk
särbeskattning skulle ge staten 2 miljarder” beskriver journalisten Sven Svensson olika argument
för och mot särbeskattning. Bland argumenten som är mot särbeskattning går det främst att urskilja
konservativa värden.
”Det är en politisk målsättning att förbättra barnfamiljernas standard. Särbeskattning innebär en utveckling i motsatt
riktning.”175
”Deltidsarbete, som många kvinnor troligen önskar, motverkas genom särbeskattning. Kollektiva åtgärder för barntillsyn
förefaller oundvikliga som ett komplement.”
”Denna tröskeleffekt medför ett ingrepp i friheten att välja mellan hem- och förvärvsarbete och motverkar därigenom i praktiken
också full jämlikhet mellan män och kvinnor […].”176

Den sociala och feministiska argumentationen är också närvarande och tar sin utgångspunkt i
kvinnans rättigheter och självständighet. Alva Myrdal var en radikal debattör inom familje- och
socialpolitiken och socialdemokrat som även engagerade sig i frågan om sambeskattning.177 Hennes
radikala karaktär lyfts fram i det andra nedanstående citatet.
”Sambeskattningen är diskriminerande för kvinnan och inte förenlig med hennes medborgliga rättigheter och personliga
självständighet.”178
”- Det nuvarande skattesystemet är groteskt felkonstruerat […]. Det missgynnar bl a kvinnor och ogifta.”179

6.2.1.3 De liberala tendenserna i Kvinnor och Arbete
Det är under 70-talet som de första tendenserna till en liberal diskurs i arbetsdiskursen går att finna
och som senare tar fart under 80-talet. Den tar sig främst uttryck genom citering av politiska
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företrädare. Nedan följer bland annat ett citat från en centerpartistisk politiker som förespråkar
vårdnadsbidrag för den förälder som stannar hemma. Citatet visar os hur jämställdhetsfrågan
reduceras till en rättvisefråga och legitimeras med liberala ordval, så som ”verklig valfrihet”.
Vårdnadsbidraget, som från statlig nivå infördes 1974, har länge debatterats som en kvinnofälla
och som ett borgerligt sätt att återinföra det under- och obetalda hemarbetet.180
”- Det vore rättvist gentemot dem som inte har förmågan att ha sina barn på daghem, säger han. Ett annat sätt att lösa
rättvisefrågan vore att införa ett ”vårdnadsbidrag” för de föräldrar som stannar hemma. – Och först då skulle man ge föräldrar
verklig valfrihet att arbeta eller vara hemma, säger Johansson. I dag tvingas många föräldrar ut i förvärvsarbete av rent
ekonomiska skäl.”181

Den liberala argumentationen sträcker sig längre än daghemfrågan och vårdnadsbidraget och syns
i övrig familjepolitik. Nedan presenteras ett citat där moderaten Göran Elgfelt tycker att hemarbetet
straffbeskattas. Även i detta citat framgår att Elgfelt (M) legitimerar sin argumentation med
”valfrihet”.
”-Beskattningssystemet är i dag orättvist mot barnfamiljer där den ena parten vill stanna hemma hos barnen. […] Ger man
då ett bidrag får familjen större valfrihet.”182

Den liberala argumentationen konkurrerar med den diskurs som funnits i daghemsfrågan under
60-talet. Nedan kommenterar Gunnar Nilsson, dåvarande LO-ordförande, det borgerliga initiativet
till vårdnadsbidrag.
”- Tillgång till arbete och daghemsplats är så grundläggande att förmåner därutöver skulle kunna betraktas som
lyxreformer.”183

Vårdnadsbidraget möter även kritik från experter, så som Gustav Jönsson från departementsrådet.
”- 100 kronor är för litet för att det ska vara ett alternativ för någon att stanna hemma. Man kan ju inte leva på det. Det
räcker heller inte till att ordna barntillsyn.”184

Den hegemoni som utgörs av en arbetsdiskurs under 60-talet är inte längre dominant och en
diskursiv förändring sker. Det är viktigt att ha i åtanke att hegemoni inte endast är dominans utan
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även skapandet av betydelsekonsensus.185 Daghemsfrågan artikulerades hegemoniskt under 60-talet
som en fråga om kvinnors rätt till arbete för att under 70-talet konkurrera med en liberal
argumentation om rätten till kvinnors och familjens valfrihet. Den betydelsekonsensus som rådde
under 60-talet har alltså förändrats och hegemonin är bruten. Det är med upptäckten av denna
diskursiva förändring som jämställdheten kommer få en ny och liberal prägel som slår rot i det
västerländska samhället under 80-talet.186 187

6.2.2 Kvinna och karriär
Det är under 1985 som den liberala diskursen om kvinnor och arbete tar fäste och växer fram till
det som i uppsatsen benämns som kvinna och karriär. Arbetsdiskursen går från att tala om den
kollektiva kvinnan till att tala om enskilda eller en mindre grupp kvinnor. Rätten till arbete har
skiftat till att handla om rätten till karriär. 1980-talet har kallats för feminismens backlash och i
bland annat USA var det under denna period som den konservativa högern växte sig starkare med
abortmotstånd, antifeminism och ett avdammat husmodersideal som följd.188 I detta kapitel
kommer en presentation ges över hur samma vindar blåst genom Sverige och tagit sig uttryck
genom en diskurs om kvinna och karriär.
Den kvinnokamp som under 60- och 70-talet utgått från kvinnors behov och rättigheter har nu
förskjutits till att handla om näringslivets behov och vad kvinnor kan bidra med. Argumentationen
för kvinnors rätt till karriär tar ofta sin utgångspunkt i vad näringsliv och företag tjänar på att ha
kvinnor på arbetsplatsen, styrelsen eller på ledande positioner. Kvinnan blir därmed en del av
nyttomaximeringen.
”Hälften män och hälften kvinnor bör man vara på ett företag. Inte bara för att det är så mycket trevligare, utan framför allt
för att arbetet blir mera produktivt och effektivt.189

I nedanstående citat ger Eva Karlsson, ordförande för delegationen för jämställdhetsforskning sin
syn på avsaknaden av kvinnor på ledande positioner inom näringslivet. I en artikel ger hon uttryck
för vad näringslivet skulle tjäna på att ha fler kvinnor anställda. Fokus läggs på näringslivets
välmående och vad kvinnor kan tillföra, snarare än vad näringslivet kan tillföra kvinnor.
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"- Nog sjutton tror jag att näringslivet skulle må bra av flera kvinnor i ledningen. Vi talar mycket om kreativitet och
mottaglighet för nya idéer, förmåga till samarbete osv. Jag vill inte påstå att kvinnor har alla de egenskaperna men det skapar
en särskild dynamik när karlar blandas med kvinnor".190
”Stimulerar - Eva Karlsson tror att kvinnor som chefer inom näringslivet kan bidra till stimulans och förnyelse.191

I ett artikelporträtt av en kvinnlig VD från 1985, ”Något roligare än att vara VD finns inte”,
beskrivs det hur det systerskap som skapades under frigörelsekampen, nu används inom
näringslivet. Kvinnokampen ska bedrivas i näringslivet och systerskapet begränsas till det övre
samhällsskiktet.
”Nu puffar vi för varandra. Det har uppstått ett fint systerskap ur frigörelsekampen”.192

Den kollektiva kamp som innefattade alla kvinnor har nu avskalats till att endast fokusera på
enskilda kvinnor inom ett visst samhällsskikt. Detta speglar sig även i artiklarna som under 80-talet
får en allt mer individualistiska utgångspunkt, vilket är ett starkt kännetecken för nyliberalismen.193
I samband med personifiering av kvinnor i karriären reduceras även problematiken kring
avsaknaden av kvinnliga chefer till en fråga om enskilda kvinnors självförtroende.
”Det är inte alla som är utrustade med självförtroende. Därför är det viktigt för många kvinnor att se att det finns möjligheter
för dem att bli chefer”.194

Under 90-talet hamnar Sverige i en ekonomisk kris och som konsekvens sker stora nedskärningar
i den offentliga sektorn. Det är en ny, liberal ekonomisk politik som tar plats med utförsäljning av
offentligt ägda resurser, privatisering och en bantad offentlig sektor. Det är samtidigt en tid för den
nya liberala jämnställdhetspolitik som artikuleras utifrån kvinnors rätt till privat ägande och hur
detta förverkligas genom privatiseringar.195 I en artikel från 1995 som handlar om hur kvinnor ska
lära sig att starta eget företag går det att finna följande citat:
”Kvinnor främst från vården och barnomsorgen har tvingats tänka i nya banor i och med nedskärningen av den offentliga
sektorn.”196
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En annan jämställdhetsfråga som tar plats är kvinnors löner och i den liberala diskursen
problematiseras den och utgår från det övre samhällsskiktet. I en artikel om juristers löner
artikuleras frågan om ojämställda löner som ett problem med ursprung ur den ojämställda
fördelningen av chefspositioner mellan män och kvinnor.
”Ser man rakt av ligger männens lönenivåer 20-25 procent högre än kvinnornas. En stor del beror på att det fortfarande finns
betydligt färre kvinnor på chefsnivå.”197

Samma typ av formulering går att finna i en artikel från 2005 som handlar om hur Danderyds
sjukhus lyckats nå ”lika lön för lika arbete” för läkarkåren. Återigen är det en yrkeskår som räknas
som höginkomsttagare som får stå för rapporteringen om jämställdhet. Artikeln ger också ett
exempel på hur kvinnor inom samma samhällsskikt ska vara varandras förebilder. Kvinnors kamp
för lika lön för lika arbete är inte klassöverskridande och ger sken av att ta plats endast i det övre
samhällsskiktet.
”Kvinnor är stolta och glada över att ha förebilder på chefspositioner och från männen har vi inte hört några negativa
kommentarer.”198

6.2.2.1 Kvotering
”Tham tar kvinnornas parti.” 199

En omfattande debatt startades under 90-talet i samband med ett förslag från dåvarande
utbildningsminister Carl Tham om positiv särbehandling och kvotering av kvinnor till särskilda
professurer. Debatten kom att röra huruvida kvotering är ett verktyg som bör användas i såväl
politiska som företagssammanhang.
Rapporteringen om kvotering skildrar både förespråkare och motståndare men viktigt att notera är
hur båda sidor använder sig av liberal argumentation för legitimering. Citatet nedan ger uttryck för
att en fara med kvotering är att meriter undervärderas till förmån för könet. Inneboende i
liberalismens ideologi ligger tron på att jämlikhet inte är önskvärt eftersom vi är födda med olika
egenskaper och talanger. Belöning ska ges till den som arbetar hårdast och leder till det som kallas
för meritokrati.200
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”Faran – mer principiell än reell – är att vi skulle få ett slags könsvälde på universiteten, där forskarmeriter och professionell
kompetens hamnar helt i skuggan av (det kvinnliga) könet.”201
”Mansfästet Sandvik ska nästa fördubbla antalet kvinnliga chefer inom fem år. […] Det kommer att ge affärer, enligt
personaldirektören Carina Malmgren Heander.”202

Citatet ovan förespråkar kvotering eftersom det skulle leda till en vinstmaximering, eller som Carina
Malmgren Heander kallar det, affärer.
Debatten kring kvotering fortsätter in på 2000-talet och bland de artiklar som berör jämställdhet
och arbete är det könskvotering i bolagsstyrelser som får störst utrymme. Under 2014 skapades det
stor debatt kring frågan om könskvotering i bolagsstyrelser efter att Jens Spendrup, ordförande i
Svenskt näringsliv i en intervju i Ekot ansåg att bristen på kvinnor i bolagsstyrelser beror på att det
inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor.203 I samma veva uttalande sig även Carl-Henrik
Svanberg, styrelseordförande i brittiska BP och lastbilstillverkaren Volvo, i TT ”att han såg 30
procent andel kvinnor som en första tröskel […] när du kommer till 30 procent är du inte längre i
minoritet”.204
Näringslivet är en institution som är välrepresenterade i medierna205 och kritik mot uttalanden som
Svanbergs och Spendrups väcker debatt. Detta innebär att könskvoteringsfrågan får ett stort
medialt intresse på bekostnad av andra jämställdhetsfrågor.
Sammanfattningsvis har den liberala arbetsdiskursen, som i denna uppsats benämnts som kvinna
och karriär, karaktäriserats av framförallt framgångsrika kvinnor och företagsamhet.
Rapporteringen har tagit sin utgångspunkt i ett övre socialt skikt och argumentationens fokus har
legat på ekonomiska fördelar, rättvisa och frihet. Även feministiska frågor som kvotering får en
liberal prägel eftersom det är en fråga som endast gynnar kvinnor som redan befinner sig högt upp
i samhällshierarkin.

6.3 Våld mot kvinnor
Utöver den tydliga arbetsdiskursen som funnits har även det avstickande temat våld mot kvinnor
identifierats i rapporteringen av jämställdhet. Våld mot kvinnor har alltid funnits som nyheter men
det är först på 70-talet som den urskiljs som en fråga för kvinnor och jämställdhetskampen. Detta
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jämställdhetstema får ett eget avsnitt eftersom den är fristående från den ideologiska och diskursiva
kampen om jämställdhet och arbete.
Under 70-talet började nyhetsmedier se ett vinstintresse i att rapportera kring våldsbrott, främst
sexuellt våld.206 I Sverige syntes detta främst inom kvällspressen, där Expressen bland annat hade
en artikelserie kring våldtäkt under januari och februari 1976.207 Intresset för sexuellt våld mot
kvinnor hade dock inte uppmärksammats av kvinnorörelsen under denna tid. Det låga intresset
kan förklaras genom den samhälleliga syn på våldtäkt som fram till mitten av 70-talet var av den
karaktären att ett visst mått av våld från mannens sida kunde förekomma på grund av kvinnans
sexuella hämningar. Av den anledningen var det svårt att dra en gräns mellan vad som var våldtäkt
eller ett olyckligt missförstånd.208 Men som en följd av den sensationella mediala uppmärksamheten
kring våldtäkt, började kvinnorörelser intressera sig allt mer för kvinnomisshandel i mitten på 70talet. Senare under 80-talet växte sig kvinnojourerna allt starkare209 och som redan har konstaterats
i resultatet börjar det under 80-talet rapporteras om kvinnojourernas arbete med att skydda
våldsutsatta kvinnor.
”-Jag önskar att vi ska få tid att bilda opinion i kvinnofrågor och sånt som rör jämställdheten mellan kvinnor och män. –
När kvinnor misshandlas så beror det ju på att det finns en negativ kvinnosyn.”210

Rapporteringen kring våld mot kvinnor fortsätter att synas bland artiklarna under 1995, där man
även bekräftar att det förekommer ett sexuellt våld.
”En särskild mottagning för misshandlade eller våldtagna kvinnor kan bli verklighet till hösten i Stockholm.”211

I slutet på 90-talet uppmärksammas olika former av sexualiserat våld i den offentliga debatten.
Detta sker genom omformuleringar kring förståelsen av makt samt inflytande från den statliga
utredningen Kvinnofrid.212 Modifieringar av jämställdhetslagen och våld mot kvinnor beskrivs för
första gången som ett jämställdhetspolitiskt sakfrågeområde i en proposition. Som en följd av detta
antas en ny lagstiftning i Sverige gällande mäns våld mot kvinnor. Tidigare lagstiftning hade endast
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fokuserat kring det synliga fysiska våldet. Med den nya lagstiftningen skulle även sexuellt och
psykiskt våld tas i beaktning.213
Under 2005 och 2014 handlar allt fler av artiklarna om sexuellt våld mot kvinnor och ytterligare
förändringar i sexualbrottslagstiftningen trädde kraft 2005 som en följd av debatten kring
våldtäktsbrott.214 Det går att urskilja att den ökade rapporteringen kring våldtäkt och kritiken av
lagstiftningen ledde till en lagändring. Nedanstående citat är några exempel på den kritik som
funnits i nyhetsrapporteringen.
”Mindre än en procent av alla våldtäkter leder till straff. […] Ju högre upp på samhällsstegen mannen står, desto lägre är
åtalsrisken. Omvänt gäller också att ju lägre mannen står i förhållandet till kvinnan, desto högre är åtalsrisken.”215
”Våldtagna får sällan stöd. […] Endast ett fåtal kvinnor får målsägandebiträde och flera utredningar läggs också ner för
snabbt […]”216

Som tidigare nämnt började det redan på 70-talet att rapporteras kring våldtäkter i kvällspressen i
Sverige. Ämnet våldtäkt passade mediernas format och det drog till sig uppmärksamhet vilket
innebar ökad försäljning av tidningar.217 Allt sedan dess har medielandskapet förändrats och idag
ställs det ännu högre krav på journalistiken att leverera snabba och säljande nyheter.218 Detta kan
även vara en bidragande faktor till den ökade rapporteringen kring sexuellt våld som identifierats.
Medier personifierar, förenklar, konkretiserar, polariserar och stereotypifierar en händelse för att
få det att passa mediernas format.219 Detta går att se bland artiklarna från 2014 där man först
rapporterar kring ett enskilt våldtäktsfall för att på samma uppslag rapportera övergripande kring
samtyckeslagstiftningen. Rubrikerna lyder:
”-Jag ser hur de har ljugit för att skydda varandra”220
”Demonstration för samtyckeslag idag”221

Diskursen om våld mot kvinnor under 2014 skiljer sig dock från tidigare årtal genom att det vuxit
fram en rapportering om kampen mot sexuellt våld. Artiklarna kring våld mot kvinnor under 2014
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belyser olika demonstrationer och ett växande intresse kring samtyckeslagstiftningen. Att debatten
blossar upp på nytt beror bland annat på det stora antalet friade våldtäktsdomar.222 223
En rubrik lyder ”Tusentals mot sexuellt våld”224 och ur en artikel refereras en demonstration:
”Från plakaten på det välfyllda Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm kunde man läsa slagord som ”Kamp mot
könsnormer och patriarkatet”, ”Stoppa våldtäkt”, ”Nej = nej”, ”Avsätt sexistiska domare” och ”Vi vill ha en rättvis
lagstiftning”.225

Rapportering av kampen för en samtyckeslagstiftning och mot det sexuella våldet som kvinnor
utsätts för tycks likna rapporteringen av en folkrörelse som samlar mängder av människor.
Medieprofiler som Cissi Wallin, feministisk debattör, uttalar sig i frågan för att uttrycka sitt stöd:
”- Detta är en viktig fråga och det är väldigt upprörande att det blir så få fällande våldtäktsdomar.”226

Kampen mot sexuellt våld mot kvinnor formuleras som en jämställdhetsfråga som rör alla kvinnor.
I rapporteringen av våldtäktsdomar och -fall framkommer inte offrets sociala kapital genom klass
eller etnisk tillhörighet. Detta gör att den påminner om rapporteringen från 60- och 70-talet om
kampen för rätt till arbete. Kampen om arbete tillhörde alla kvinnor precis som kampen mot
sexuellt våld gör. En tydlig ideologisk karaktär på diskursen har dock inte kunnat fastställas, även
om den påminner om en social rörelse.

6.3.1 Sammanfattning
I avsnittet ”Våld mot kvinnor” har en historisk beskrivning getts kring rapporteringen av våld mot
kvinnor och hur den förändrats med åren. När det kommer till denna jämställdhetsdiskurs är det
intressant att se att det först var mediernas vinstintresse i att rapportera om våldtäkter som öppnade
ögonen för kvinnorörelsen under 1970-talet. Detta går att förklara genom den då rådande synen
på våldtäkt som existerade i samhället.
Mediernas makt att påverka och skapa opinion framgår även genom att den ökade rapporteringen
av våldtäkt lett till ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Vi har även kunnat konstatera hur
diskursen ändrar karaktär under 2014 för att påminna om en mer social rörelse som kan liknas vid
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den rörelse som tog fart under 60- och 70-talet i kampen för arbete. Argumentationen utgår ifrån
alla kvinnor och är inte en jämställdhetsfråga som är formulerad utifrån ett samhällsskikt.
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7.0 Slutdiskussion
För att få hjälp att organisera våra erfarenheter och upplevelser av verkligheten vänder vi oss till
bland annat medier för svar. De ger oss ledtrådar om vilka frågor och ämnen som är viktiga i vår
omgivning och vårt samhälle.227 Häri ligger den mest grundläggande makten som medierna besitter.
Ovanstående har varit grundläggande för vår studie men våra antaganden om mediernas makt är
mer djupgående än så. Vi tillskriver medierna den ideologiska och diskursiva makten att konstruera
vår bild av den sociala verkligheten. Mediernas reproduktion av en dominerande diskurs och
ideologi är en del av det exploaterande samhällssystem som befäster den kapitalistiska
samhällselitens makt.228
Det mest övergripande som vårt resultat visar är att en social arbetsdiskurs med fokus på alla
kvinnors rätt till arbete fick stryka på foten för en liberal arbetsdiskurs med fokus på den högre
samhällshierarkin. Den diskurs som vi finner i medier under 60- och 70-talet är kopplad till den
arbetsmarknadspolitiska agendan som krävde en större arbetskraft runtom på industrier och andra
sektorer.229

230

Den liberala diskursen har en stark koppling till den lågkonjunktur som drabbade

Sverige i slutet på 70-talet med politiska beslut om rationalisering och effektivisering som följd.
När denna diskurs fick fäste började media rapportera om jämställdhetfrågor som berör kvinnor i
ett högre samhällsskikt.
Gunnar Nygren bekräftar vår bild av en arbetsdiskurs som var stark under 70-talet och som ersattes
under 80- och 90-talet av en marknadsekonomisk diskurs. Som exempel har han radioprogrammet
”Jobbet” som ersattes av ”Ekonomiekot”.231 I rapporteringen om jämställdhet är skiftningen tydlig
där fokus flyttar från kvinnors rätt till arbete till att handla om kvinnan och karriären.
Den ideologiska skiftning som sker under 80-talet och som vi hittat i vår arbetsdiskurs är väl känd
och får ofta metaforiska smeknamn som ”högervåg”. Ordet våg är inte en missvisande metafor
eftersom dess kraft och spridning var enorm runt om i världen och stor även i Sverige.232 De
nyliberala idéerna grundade sig i en stark tro på marknadens funktion som samhällsförsörjare,
laissez faire, och en minimal stat med slagorden frihet, jämlikhet och rättvisa.233
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Vi har nu kunnat fastställa att diskursändringen på 80-talet lett till en förändrad
jämställdhetbeskrivning där den individualistiska och karriärsdrivna kvinnan står i fokus på
bekostnad av andra kvinnogrupper i samhället. Vi har också kunnat konstatera att den liberala
arbetsdiskursen fortfarande är dominant (2014) och att den sociala arbetsdiskursen är svag och inte
står i direkt konflikt med den liberala. Däremot kan vi se att den liberala arbetsdiskursen under
2014 konkurrerar om utrymme med andra jämställdhetsdiskurser som våld mot kvinnor,
objektifiering av kvinnor och HBTQ-rörelsens kamp för rättigheter där den ideologiska prägeln
ännu inte är lika tydlig. Detta gör att den liberala diskursen inte har ideologisk konkurrens och på
så vis blir hegemonisk.
Det finns ett direkt samband mellan det ekonomiska samhällssystemet som media reproducerar
och det kapitalistiska ägandet inom samma bransch.234 Medier som institution är en del av det
ekonomiska samhällssystem som gynnas av den marknadsekonomiska och liberala diskurs som är
nära sammankopplat med det politiska systemet.235 I Sverige ökar ägandekoncentrationen inom
medielandskapet och i kölvattnet av det nya tekniksamhället konvergerar marknaden. Den starka
ägarkoncentrationen leder till att massmedierna ägs och kontrolleras av ett fåtal män.236 Men det är
inte bara marknaden som konvergerar och effektiviseras; även mediers redaktioner konvergerar
mot att bli mer flexibla, med mindre självständiga journalister och med hårdare produktionsvillkor.
Skillnaden mellan ekonomi/marknadsavdelning och redaktionsavdelningar blir allt svagare när
vinstkraven blir allt högre.237 Konkreta undersökningar på konvergerande redaktioner visar att detta
inte innebär ökad kvalitet. Med hårdare och tuffare arbetsvillkor och ökade produktionskrav
förändras även journalisternas yrkesroll och materialet som hamnar i medierna. Det blir svårare att
slå vakt om etik och oberoende när produktionen går allt fortare. Genom de förändrade
produktionsvillkoren sätts stor press på den enskilde journalisten att leverera marknadsdriven
journalistik på bekostnad av den kritiska.238 Kraven på ekonomisk vinst resulterar i ett innehåll som
vänder sig mot de köpstarka grupperna i samhället. Med detta i åtanke är det föga förvånande att
näringslivet och de ekonomiskt starka samhällsgrupperna får så stort utrymme och reproducerar
den liberala diskursen.239
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I frågan om vem som bär ansvaret för mediers bristande förmåga att kunna rapportera
könsbalanserat och jämställt råder oenighet. Enligt Fargerström och Nilson anser många
journalister i Sverige att den obalanserade jämställdhetsrapporteringen beror på att den speglar
verkligheten där inflytelserika frågor som näringsliv och politik är ojämställda. Många journalister
ser det inte som sitt eget ansvar att rapportera mer jämställt.240
Följande citat gick att hitta i en artikel ur DN 2005 där DNs chefredaktör för ekonomiredaktionen
kommenterar det faktum att män dominerar bland bilder på ekonomisidorna:
”-Vi har valt att ha mer inriktning på börs och företag i ekonomidelen och bilderna avspeglar detta. Ska du få ett intressant
uttalande om verksamheten så är det koncernchefen vi vill tala med, säger chefen för ekonomiredaktionen Thorbjön Spängs. Det kommer se ut så här så länge samhället ser ut så här. Vi vill ha en respektabel bevakning av vad som händer i företagen,
säger han. […]Man borde fråga sig varför inte de kvinnor som har makten utnyttjar den bättre.”241

Maria Jacobson har dock lagt märke till att det sällan reflekteras över hur dagordningen formas och
vem som beslutat vad som ska anses som viktiga samhällsfrågor. Vidare diskuterar hon hur det kan
komma sig att de verksamheter där kvinnor är i majoritet inte anses som viktiga, samt att
journalister inte i första hand väljer att kritiskt granska könsmakten. Denna granskning sker snarare
från forskare och aktivister från kvinnorörelsen.242 Journalister har i uppgift att granska makten och
är därför beroende av källor som även är de mäktiga personer som de ska granska. Denna
beroendeställning leder till att journalister är bra på att granska makthavare men inte att ifrågasätta
exempelvis ojämställd representation.243
Vad händer då med jämställdheten som begrepp och publikens uppfattning om jämställdhetsfrågor
när diskursen förändras?

När medierna besitter den ideologiska makten att konstruera vår

verklighet förskjuts även den samhälleliga uppfattningen av jämställdhet till att handla om den
enskilda kvinnans rätt till karriär och framgång. Den ideologiska förskjutningen av jämställdhet
sker på bekostnad av andra grupper av kvinnor som inte befinner sig i det övre samhällsskiktet;
pensionärer, flickor, arbetslösa, sjuksköterskor, invandrare och städerskor.244
Författaren Lars Gustafsson har skrivit om problemformuleringsprivilegiet som relaterar till idén
om hegemoni och handlar om hur ett sätt att formulera ett socialt problem i sig självt är en
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maktfaktor för att kvarhålla en hel ideologis begreppsapparat. När ett jämställdhetsproblem
formuleras utifrån att problemet är att det inte finns tillräckligt många kvinnor i bolagsstyrelserna
marginaliseras jämställdheten till att beröra näringslivet och dess toppar. Detta gör att medierna
genom en sådan formulering upprätthåller och reproducerar den liberala ideologin och befäster
denna som sanning.

7.1 Förslag till vidare forskning
Att studera något som redan har hänt innebär att historien ses utifrån hur det är idag. Det är också
svårt att i förväg kunna beskriva den samtid vi lever i. Som vår studie visar är vi på väg in i en våg
av en fjärde feminism med fokus på rätten till olika könstillhörigheter och till sexuell integritet. Men
hur kommer den samtid vi lever i idag (2014) att beskrivas om 10 år?
I vår studie har vi kunnat kartlägga den ideologiska skiftning som skedde under 80-talet och som
fortfarande är rådande i arbetsdiskursen. Vi har även konstaterat att vi är på väg in i en fjärde våg
av feminism med fokus på rätten till olika könstillhörigheter, till sexuell integritet och kampen mot
sexuellt våld där vi inte kunnat fastställa en ideologisk prägel trots att den har den sociala rörelsens
karaktär. En framtida studie skulle kunna studera huruvida den liberala diskursen fortplantat sig
inom dessa jämställdhetsområden.
2010 gjorde det rasistiska partiet Sverigedemokraterna med rötter i den nynazistiska rörelsen entré
i Sveriges riksdag. I år (2014) valdes fler högerextrema partier in i europaparlamentet än någonsin
och innehar idag 77 av parlamentets mandat. Flera debattörer och forskare 245 246 argumenterar för
att vi just nu upplever en extremhögervåg som påminner om det sociala landskap som rådde innan
andra världskrigets utbrott.247
Som denna studie har visat kom den starka högervåg som anlände till Sverige under 80-talet att
omformulera jämställdhetsdiskusen om arbete och förändrade ett helt samhälle. För framtida
studier kan det vara intressant att undersöka hur den våg av högerextrem ideologi påverkar och slår
mot jämställdhetsfrågor och hur konflikten kommer att se ut med den fjärde vågen av feminism
som vi kunnat utröna.
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