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Sammanfattning 
Bakgrund: Genus och jämställdhet har varit ett omtalat och debatterat ämne och fått 
mer utrymme i pressen sedan 1960-talet. Det senaste 30 åren har genusforskningen 
skjutit i höjden där forskare har undersökts hur genuskonstruktionen på olika sätt ge-
staltas i text samt samhällets påverkan på genusdiskurser.  
Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka genusdiskurser och om 
det har skett någon förändring i det valda materialet under tid. 
Metod: En jämförande språkvetenskaplig studie baserad på fyra artiklar från Dagens 
Nyheter (1900, 1950, 1976, 1992) och en från Göteborgs-Posten (1923) där 
Faircloughs modell för kritisk diskursanalys används.   
Resultat: Under analysen framkom det att det finns gemensamma teman i de grans-
kade artiklarna. Alla artiklar innehåller någon form av konflikt när det gäller kvinnor. 
Kvinnorna konstrueras ofta som offer som bär skam. Men det framkommer att kvin-
norna vill ha sin röst hörd och arbetar för sin självständighet. Från texten av 1992 syns 
det en utveckling där kvinnan konstrueras som hjältinna och kunnig att komma ur 
svårhanterliga situationer på egen hand. Det kan tolkas som att samhällssynen på kvin-
nan och kvinnans ställning börjar utvecklas från en konservativ inställning till en pro-
gressiv inställning.  
Nyckelord: kvinna, press, offer, samhället, norm, modalitet, utbildning, skribent, dis-
kursanalys, genusforskning, retorik, intersektionalitet.   
 
 



 
 

 
Innehållsförteckning 

 

1.Inledning ..................................................................................................................1 
1.1.Syfte och frågeställningar .................................................................................1 

1.2.Notation och läsanvisningar ..............................................................................1 

2.Teori och metod ........................................................................................................2 

2.1.Diskursbegreppet ..............................................................................................4 

2.2.Retorik ...............................................................................................................4 

3.Tidigare forskning ....................................................................................................6 

3.1.Genus i dagspress ..............................................................................................6 

3.2.Kön som biologi och skillnad ...........................................................................6 

3.3.Jämställdhetens kön ..........................................................................................6 

3.4.Forskning på genus i dagspress .........................................................................7 

3.5.Räddningsprojektet under 1800-talet ................................................................8 

4.Material .....................................................................................................................9 

5.Analys och resultat .................................................................................................11 

5.1.Text från 1900: Ett räddningshem för fallna och prostituerade kvinnor ........11 
5.2.Text från 1923: Varför uteslutas kvinnorna? ..................................................13 
5.3.Text från 1950: Äkta mannen uppbådade polis ..............................................16 
5.4.Text från 1976: Sagan om ringen: Kvinnan tog miste ....................................18 
5.5.Text från 1992: Kall kassörska klarade kulorna ............................................20 
5.6.Sammanfattning av analyser ...........................................................................22 

6.Diskussion...............................................................................................................24 

6.1.Genuskonstruktion ..........................................................................................24 

6.2.Samhällssyn på kvinnan ..................................................................................26 

6.3.Varför är uppsatsens syfte relevant i en skolkontext?.....................................31 

7.Metoddiskussion .....................................................................................................32 

8.Vidare forskning .....................................................................................................33 

9.Referenslista ...........................................................................................................34 

9.1.Analyserade artiklar ........................................................................................34 



 
 

9.2.Övriga referenser .............................................................................................34 

10.Bilagor ..................................................................................................................36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
1. Inledning  
Ett räddningshem för fallna och prostituerade kvinnor eller Varför uteslutas 
kvinnorna? Dessa är rubriker på två artiklar som har analyserats i studien.; den ena 
från år 1900 och den andra från år 1923. Vidare undersöks ytterligare tre andra 
artiklar: Äkta mannen uppbådade polis från år 1950, Sagan om ringen: Kvinnan tog 
miste från år 1976 och Kall kassörska klarade kulorna från år 1992.  
Vad säger detta om kvinnosynen förr i tiden? Och hur har den språkliga 
konstruktionen av kvinnan i pressen utvecklats sedan dess? Med utgångspunkt från 
diskursanalytisk teori har vi valt att undersöka fyra nummer av Dagens Nyheter och 
ett nummer av Göteborgs-Posten med fokus på kvinnan. Genus i pressen har de 
senaste tjugo åren varit ett populärt ämne för forskning, men inte lika många har 
undersökt hur ”kvinnan” konstrueras i artiklar i olika nedslag i den tidsperiod som 
1900-talet utgör. 
Uppsatsens syfte är relevant i en skolkontext eftersom det är ett viktigt perspektiv för 
oss som blivande lärare att ha med i vår framtida undervisning och stödja eleverna i 
att utveckla en genusmedvetenhet.  
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att synliggöra genusdiskurser i det studerade materialet 
samt att undersöka om, och i så fall hur, dessa förändras under 1900- talet. 
För att uppnå syftet ställs följande frågeställningar: 
1. Hur konstrueras kvinnan i de valda tidningarna? 
2. Hur avspeglas samhällssynen på kvinnan i materialet? 
 
1.2. Notation och läsanvisningar 
Vi följer traditionell vetenskaplig notation där kursivstil används för titlar och citat. I 
analysavsnittet har vi även valt att reservera kursivstil för citat ur de analyserade 
texterna. 
De fem artiklarna som vi använder i vår studie finns med i sin helhet som bilaga 1-5. 
Det rekommenderas läsaren vid läsningen av analysavsnittet att först läsa de bilagda 
artiklarna och sedan själva analysen.  
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2. Teori och metod 
I teori- och metodavsnittet kommer vi att presentera metoden som används i studien 
som är krisrisk diskursanalys. Det kommer även att beskrivas två av 
diskursbegreppets inriktningar. Vi menar att den valda metoden är relevant för att 
undersöka och synliggöra hur attityder, värderingar och genusdiskurser kan tolkas i 
texter.  Avsnittet avslutas så med ett kortare stycke om retorik.  
Teorin som ligger till grund för denna uppsats är Fairlcloughs tredimensionella modell 
om kritisk diskursanalys som den presenteras i Bergström & Boréus (2012).  
Modalitet är en del av Faircloughs modell. För att tydliggöra vad modalitet innebär 
och hur det används i funktionell grammatik, kommer vi att följa den bild av teorin 
som presenteras i det svenska standardverket Grammatik med betydelse: en 
introduktion till funktionell grammatik (Holmberg och Karlsson, 2006).  
Enligt Fairclough (Bergström & Boréus, 2012, s. 356) ges diskursbegreppet i 
lingvistiska sammanhang en snäv definition i sin helhet där endast text blir analyserad 
utan sammanhang eller kontext. Fairclough menar att diskursbegreppet vidgas när det 
omfattar tredimensionell modell eller synsätt: där man skiljer mellan diskurs som text, 
som diskursiv praktik och som social praktik (Bergström & Boréus, 2012, s. 375-377).  
Här nedanför illustreras Faircloughs tredimensionella modell som finns i Bergström 
& Boréus (2012, s. 375).   

 
Enligt Bergström & Boréus (2012, s. 375) menar Fairclough (1992) att när den första 
diskursiva enheten text i figuren ovan analyseras tittar man på språkliga drag i texten: 
till exempel ordval, meningsbyggnad och andra grammatiska strukturer. Den 
diskursiva praktiken handlar om hur texter produceras, distribueras och konsumeras. 
När den sociala praktiken integreras i analysen sätts diskursen i ett större socialt 
sammanhang. Diskurserna relateras till både icke-diskursiva områden och till andra 
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diskurser. Modellen speglar den kritiska diskursanalysens syfte vilket är att undersöka 
hur relationerna ser ut mellan olika diskurser och sociala strukturer menar Bergström 
& Boréus (2012, s. 376).     
I studien kommer främst den första delen text av den tredimensionella modellen att 
användas med avsikt att undersöka hur de studerade texterna skiljer sig från varandra. 
När den första enheten text analyseras görs detta utifrån syntaxanalys som innebär att 
man intresserar sig för olika sätt att bygga in mening i texter för att titta på tre 
grammatiska inriktningar: transitivitet, nominalisering och modalitet (Bergström & 
Boréus, 2012, s. 376). Transitivitet handlar om hur syntaxen uttrycker perspektivvalet 
när ett skeende eller en relation ska beskrivas (a. a., s. 280). Nominalisering innebär 
att ett verb eller adjektiv ombildas till ett substantiv för mer fullständig beskrivning 
för olika processer. Med andra ord kan det betyda att processer blir till faktum, t.ex. 
verbet att rädda som är en process ombildas till substantivet räddning vilket är ett 
faktum. Modalitet är en semantisk kategori som visar vilken inställning (i vårt fall) 
skribenten har till sitt ämne och på vilket sätt skribenten har för avsikt att den ”tänkta 
läsaren” ska uppfatta texten. (a. a., s. 283)     
Diskursanalys syftar till att synliggöra hur skribenter konstruerar en begreppslig 
entitet, t.ex. hur ”kvinnan” beskrivs med hjälp av olika språkliga aspekter, vilka 
attribut används för att beskriva ”kvinnan” eller vilka värdeladdade ord som förstärker 
bilden av ”kvinnan”. 
Holmberg & Karlsson (2006, s. 10) tydliggör i Grammatik med betydelse vad 
funktionell grammatik är och hur det kan användas för att analysera texter. Deras 
språkmodell är baserad på den brittisk- australiske lingvisten M.A.K. Hallidays 
arbeten. I funktionell grammatik används kontext och språkbruk för att sätta språkets 
betydelse i fokus och inte för att förklara fel eller avvikelser.  
Det finns olika modala verb t.ex. kan, ska, måste, m.m. och interpersonella 
satsadverbial samt modala adjektiv kanske, nog, säkert, m.m. som används för att 
modifiera språkhandlingar beroende på hur säker talaren eller skribenten är på sina 
påståenden. Interpersonella satsadverbialets funktion är att tillföra interpersonell 
betydelse till satsen. Det handlar om att språket ses som resurs vilket skapar relationer 
mellan skribenter och läsare (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 10).  
För att beskriva vad modalitet är används den funktionella grammatikens fyra 
betydelseskalor vilka är sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Dessa fyra 
modalitetsskalor kan sedan i sin tur indelas i graderna låg, medelhög och hög, så att 
vi därmed talar om t.ex. låg sannolikhet, medelhög sannolikhet och hög sannolikhet. 
Sannolikhet handlar om hur säker talaren eller skribenten är i sina påståenden (kan, 
måste).  Med vanlighet menas att informationen som förmedlas kan gälla mer eller 
mindre ofta. I svenskan uttrycks vanlighet endast med modala verb brukar och kan.  
Förpliktelse har funktionen att modifiera uppmaningar (bör, ska). Modala verb (kan, 
ska) används för att uttrycka villighet, den modalitet som rör utbyte av varor och 
tjänster (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 58-65).  
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2.1. Diskursbegreppet 
Inom språkvetenskapen har diskurs definierats på olika sätt. Bland annat handlar det 
om dagordningsmakt: vad som sägs eller skrivs och i vilken ordning. Det handlar 
också om hur ett ämne skrivs eller sägs explicit och hur det kan tolkas implicit i tal 
och text (Helgesson, 2011, s. 43). Inom samhällsvetenskapen utgår diskursanalytiker 
från Michel Foucaults teorier om makt och diskurs (a.a., s.43).  Diskursen i hans teori 
handlar om sättet att tänka och tala om olika kunskapsområden vilka förknippas med 
maktutövning och maktstrider. Diskursen reflekterar inte enbart över sociala 
förhållanden utan konstruerar dem också. 
Helgesson (2011, s. 45) presenterar en modell för diskursanalyser som skapats av 
James Paul Gee (2008). Enligt Gee finns det en skillnad mellan diskurs med ett litet 
d och ett stort D. I litet d-instansen analyseras hur språk används i praktiken för att 
gestalta identiteter och aktiviteter. I stort D- instansen analyseras hur språk i bruk 
kombineras ihop, med icke-språkliga fenomen som gester, kläder, attityder och 
värderingar för att gestalta identiteter och aktiviteter. Gee intresserar sig för vad som 
uppfattas som självklart i diskursen och har infört begreppet diskursmodeller. 
Helgesson (2011, s. 45) 
Dessa modeller handlar mer eller mindre om omedvetna teorier och antaganden vilka 
tas för givet för att människan förstår texter och sin omvärld. Gee (2008) menar att 
dessa diskursmodeller ser olika ut i olika kulturer och skiljer sig på individnivå. 
Diskursmodellerna kan också hamna i konflikt med varandra hos en individ. Gee 
(2008) hänvisade till en studie i USA gjord av Claudia Strauss där anställda brottades 
med två diskursmodeller framgång är eftersträvansvärt och mannen är 
huvudförsörjare där den förstnämnda modellen konkurrerades ut av den andra 
eftersom en trygg anställning är viktigare för industriarbetarna. Bland tjänstemännen 
i studien var det snarare framgång är eftersträvansvärt som var den ledande 
diskursmodellen där karriär är viktigare än ekonomisk trygghet.  
Enligt Helgesson (2011, s. 45) menar Gee att genom att granska texter och dess 
förgivetantaganden från en viss tid, kan man se vilka värderingar som var rådande i 
samhället just då.  Han menar också att texter inte bara avspeglar utan också befäster 
och sprider diskursmodeller, till exempel att framgång är eftersträvansvärt. Dock kan 
det bli problematiskt påpekar Gee att ta fasta på diskursmodellernas 
förgivetantaganden i texter eftersom de oftast inte skrivs ut explicit eftersom det är 
självklart. Gee menar att människor använder språket för att skapa sociala identiteter 
till andra och till sig själva (Helgesson, 2011, s. 46). De sociala identiteterna är en roll 
(identitet) här och nu.  
 
2.2. Retorik 
Retorik är konsten att vara en skicklig talare som övertygar sin publik, skriver 
Rydstedt (1993, s. 29) i sin bok Retorik. Det är en gammal och väl använd disciplin 
som härstammar från antikens Grekland. Med andra ord, handlar retorik om att vara 
en bra talare som kan fånga sin publik och övertyga och inte övertala dem om sitt 
budskap. Retoriken finns såväl hos en talare som i texter och bilder. Rydstedt skriver 
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att ” I retorikens kärna är allt annat underordnat kravet att påverka publiken på djupet 
så att den uppfylls av de insikter, åsikter, upplevelser och känslor som talaren vill 
förmedla.” (a. a. s. 29). Detta betonar att för en talare eller skribent är det viktigt att 
beröra och fånga intresse hos lyssnarna.  
Inom retorikens vetenskapliga område finns det en omfamnad terminologi. Den kom-
mer ursprungligen från latin. Denna terminologi går igenom olika aspekter bland an-
nat hur talet ska skapas till hur talaren ska agera. Rydstedt (1993, s. 44-45) redogör 
alla dessa aspekter i sin text, men vi har valt att presentera retorikens tre huvudkom-
ponenter: ethos, logos och patos som innefattar inledning, mittendel och avslutning.   
Den första komponenten ethos innebär att skribenten eller talaren ska skapa 
uppmärksamhet och trovärdighet för att fånga sin lyssnare eller mottagare. Logos 
handlar om att talaren underbygger sina argument med ”säkra bevis”, visar sig 
kompetent inom sitt ämne och kan tala om egna erfarenheter samt resonera kring sina 
”bevis”. Den tredje komponenten patos innebär att talaren eller skribenten ska beröra 
mottagarna på djupet känslomässigt för att uppnå målet med att övertyga. (Rydstedt, 
1993, s. 44-45) 
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3. Tidigare forskning  
I avsnittet om tidigare forskning kommer först Engströms (2008) studie om hur genus 
och kön konstrueras i dagspress och sedan Strands (2007) rapport om hur 
genusforskningen framställs i media. Avsnittet avslutas med ett omnämnande av 
räddningshem under 1800-talet. 
  
3.1. Genus i dagspress 
Engström (2008, s. 4) granskar i sin studie olika textgenrer i dagspress. Med 
utgångspunkt från två olika forskningsfält: biomedicinsk forskning och 
samhällsvetenskaplig forskning, har hon undersökt om dessa forskningsområdens 
genusdiskurser (re)producerades i hennes material samt betraktat på vilket sätt de i så 
fall kunde göras tillgängliga för läsaren.   
 
Engström (2008, s. 79) skriver om sitt val av material som består av 219 artiklar. 100 
av dem artiklarna är hämtade ur Dagens nyheter och 119 ur Aftonbladet från år 2001.  
Engström (2008, s. 237-238) konstaterar att artiklarna kommer från alla redaktioner i 
tidningarna inklusive ledar- och debattsidor, dock har den fördjupade textanalysen 
fokuserats på nyhets och kulturartiklar. Hon skriver att materialet kan tolkas som 
resultat av ett samspel mellan diskurser inom vetenskap och samhälle, emellertid 
också som mediernas villkor och olika genrekonventioner. Skillnader mellan Dagens 
Nyheter och Aftonbladet enligt henne är att de gör olika val när det gäller 
ämnesområden och vilken slags forskning det rör sig om. De har olika ekonomiska 
förutsättningar och dessutom har formmässiga skillnader betydelse för vilken 
genusdiskurs som (re)produceras.  
 
3.2. Kön som biologi och skillnad 
Engström (2008, s. 238-239) har i sin forskning visat att en del av nyhetsartiklarna ur 
Aftonbladet och Dagens Nyheter dominerades av ett samspel med biomedicinsk 
forskning där man ser människan som en biologisk kropp och kön som en enhetlig 
kategori. Texternas utsagor gav en upprepad bild av kvinnor och män som enhetliga 
kategorier vilka på olika sätt relaterades till samma sjukdomstillstånd, beteende eller 
hälsofrågor. Kvinnor associerades till sitt kön som det svaga könet till skillnad från 
manliga könet. Genom jämförelser mellan könen förstärks och reproduceras en 
biologisk- essentialistisk diskurs som biologi och skillnad. 
 
3.3. Jämställdhetens kön 
En annan stor grupp av nyhetstexter i Engströms (2008, s. 239-240) studie hade 
anknytning till forskningsresultat som var relaterade till livsvillkor och till samhället 
utifrån ett jämställdshetsperspektiv där representationer av kön som social kategori 
var majoritet. Detta jämställdhetsperspektiv är enligt henne vanligt i båda tidningarna, 
främst i nyheter och debatter som berör yrkesliv, arbete, vård, barn och föräldraskap. 
Dessa texter dominerar inom samhällsvetenskaplig forskning vilket Engström kallar 
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för forskningsanknuten journalistik, det vill säga journalistik som använder forskare 
och forskning som stöd och källa i sin text. Utsagor i dessa texter kan bidra till nya 
föreställningar och normer som dyker upp på dagordningen. 
Till skillnad från biomedicinsk diskurs, så kan texter i dessa utsagor framställa 
kvinnor som starka och framgångsrika medan män som framställs “mjuka” framförallt 
i materialet från Aftonbladets bilaga “Kvinna” skriver Engström (2008, s. 240). 
Vidare menar Engström att forskningen inom detta fält ser kön som social kategori 
och att kvinnorna är underordnade på grund av socialt skapade orättvisor när det gäller 
män och kvinnors olika positioner och villkor, till skillnad från biomedicinsk 
forskning. Engström (2008, s. 40) konstaterar att dessa texter kan reproducera en 
traditionell genusordning på olika sätt. Kvinnor och män kan genom retoriken framstå 
som enhetliga kategorier, eller kan reproduceras relationellt genom frånvaron av män 
(och närvaron av kvinnor) i texter, till exempel när det gäller barn och hemmet. Vilket 
betyder att genusordningen skapas genom att könen positioneras på olika sätt i relation 
till agentskap och struktur. Slutligen kan den traditionella genusordningen paradoxalt 
reproduceras genom framställningen av kvinnor som företagsamma, och män som 
känsliga, då texten betonar undantagen, och undantagen bekräftar regeln i utsagorna. 
(Engström, 2008, s. 240) 
 
3.4.  Forskning på genus i dagspress 
Strand (2007, s. 6) gjorde en undersökning om genusforskningens framställning 1997-
2006. Utgångspunkten för Strands (a. a., s.30) undersökning är ett material som har 
hämtats ur de elektroniska arkiven Mediearkivet och Presstext. Idén till studien 
skapades efter att SVT våren 2005 visade Ervin Rubars omdiskuterade dokumentär 
”Könskriget”. Dokumentären handlade om radikalfeminism och hur 
verklighetsförankrade genusforskarnas uttalanden i media i själva verket var. Det 
ifrågasattes också om genusforskningen hade fått en backlash (a. a., s.6). Strand gjorde 
först en kvantitativ undersökning av hur många av de valda artiklarna som matchade 
sökorden, där det visade sig att en liten del av de valda artiklarna innehåller 
genusforskning. Undersökningen visade att antalet av artiklar som handlar om 
genusforskning ökar på senare år.  
Vidare gjorde Strand (2007, s. 31) ett utslag av åren 2004 och 2006 med motiveringen 
att 2005 avvek avsevärt från övriga år i mediebevakning om genusforskning. 
Skillnaden mellan de båda åren var att i artiklar från 2004 fanns det flera om 
genusforskning än från 2006.  Den sista delen av undersökningen handlade om att 
dela upp artiklarna i genrer och se vilket intryck de gav om genusforskningen: positivt, 
neutralt eller negativt. Generellt inom de olika sakområdena som krönika, 
debattartikel, ledare, nyhetsartikel var intrycket mer positivt under år 2004 än 2006 
(a. a., s. 31). 
Strand (2007, s. 32) kom fram till en mängd slutsatser.  För det första: det skrivs allt 
mer om genusforskning och området har inte fått någon backlash; för det andra: 
pressens behandling av ämnet som helhet är neutral och genusforskare framställs som 
experter inom sitt område; för det tredje: pressens behandling skiljer sig jämfört med 
behandlingen av genusforskning inom olika sakområden. I nyheter skrivs det positivt 
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om genuspedagogik medan det i debattartiklar skrivs negativt om genusforskningens 
villkor. Vidare kom Strand (2007, s. 32) fram till en fjärde slutsats. I debatten tar 
genusforskare ofta en försvarsposition, de har inte tagit initiativ till debatten utan det 
har genusforskarens kritiker gjort. 

 
3.5. Räddningsprojektet under 1800-talet 
Jansdotter (2004, s. 18) skriver att vid mitten av 1800-talet öppnades räddningshem 
för fallna kvinnor i Sverige med syfte att integrera dem i samhället.  Hon presenterar 
vidare ett citat (a.a., s. 13) från Magdalena- hemmet i Stockholm fjärde årsberättelsen 
(1859, s. 9). Genom citatet förklarar hon att kvinnorna som fått en bättre uppfostran 
och tillhörde överklassen uppfattades som bildade klass och tog initiativet att rädda 
lastens offer vilka var de prostituerade kvinnorna som kom från underklassen. 
Räddningsarbetet sågs som en mission vilken var riktad till att frigöra kvinnorna från 
deras synder genom att dra upp dem ur ett ”syndadjup” (a.a., s. 14 ). 
Jansdotter (a.a., s.19) presenterar Sherin Cohens (1992, s. 3) åsikt om räddningsarbete. 
Enligt Jansdotter (a.a., s.19) menar Cohen att samhället under den tiden sett ”fallna” 
kvinnor som ett problem.  Cohen knyter detta till samhällets ideologi och dess orga-
nisering där kvinnor har en underordnad position. Hon konstaterar att kvinnor ofta har 
setts som en svårhanterlig grupp i samhället.  
Vidare skriver Jansdotter (a.a., s. 26-27) att Cohen och Mumm (Cohen, 1992, s. 9, s. 
141 & Mumm, 1996, s. 527) studerar räddningshem utifrån det faktum att de kunde 
fungera som skydd för kvinnor eftersom kvinnorna hade frihet att lämna hemmen efter 
att ha bott där en tid. Jansdotter tycker att enligt Cohen och Mumm kunde räddnings-
hem bidra till att prostituerade kvinnor skulle få ett respektabelt liv genom att arbeta 
i hemmen som kunde vara positivt for kvinnorna.    
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4. Material 
Materialet som ligger till grund för studien består av fyra nummer av Dagens Nyheter 
och ett nummer från Göteborgs-Posten. För att kunna få ett så brett tidsspann som 
möjligt valdes artiklar som var publicerade mellan 1900 och 1992. Idén till studien 
växte fram under sommaren år 2016 när en av uppsatsförfattarna hjälpte till att städa 
ut förråd till en släkting. I förrådet var det fullt med antikviteter och lådor med 
nostalgiobjekt, där en låda full med gamla tidskrifter påträffades. Efter att ha skummat 
igenom de äldre arken så väcktes intresset för skriftstilen och dess nyhetsinnehåll som 
uppfattades väldigt olik jämfört med hur språket i morgontidningar ser ut idag. Dessa 
ark var dagstidningar, novellsamlingar och recensionstidningar, ett spritt urval från 
tidigt 1900-tal fram till mitten av 1950-talet. Utifrån detta material främst från äldre 
nummer från Göteborgs-Posten växte så idén att göra en diskursanalys med tanke på 
att se hur kvinnor skapas och gestaltas i press och vad som förenar och skiljer de 
texterna på den språkliga nivån. 
Eftersom de valda numren är från olika årtionden, vill vi undersöka om texternas 
meningsbyggnad och karaktär skiljer sig åt. Anledningen till detta är att se hur 
kvinnan beskrivs i olika tidningsnummer från olika tider. Hellspong (2001, s. 68) 
skriver att texter som tillhör olika tider har sina särskilda stilar, vilket gör att äldre 
texter skiljer sig från dagens texter. Deras ordval, statsform, tankegång och känsloläge 
är annorlunda. 
Som bas hade vi en mängd olika tidskrifter att välja mellan. Vi uppfattade det orimligt 
att undersöka allt, dels för att arbetet skulle bli allt för brett innehållsmässigt, och dels 
för att tiden att utföra studien är begränsad. Vi begränsade vårt material till fem 
nummer, fyra av Dagens Nyheter och ett från Göteborgs-Posten. 
Genusfrågan har varit ett aktuellt ämne i många decennier och är även aktuellt 
nuförtiden. Med utgångspunkt i tidningar har vi som syfte att undersöka samspelet 
mellan kön och språk. Grundprincipen för att en artikel skulle väljas för att analyseras 
var att den skulle beröra könsfrågor. Utifrån det materialet som vi råkade på och som 
passade till vårt ämne valdes den första vilken var Göteborgs-Posten från 1923. Bland 
tidningarna förekom sådana som inte var relevanta för undersökningen. De hade olika 
politiska riktningar och innehöll inte artiklar som var relaterade till kvinnor. På grund 
av detta exkluderats dessa. Det behövdes flera tidningar för studien och därför har vi 
sedan kompletterat vårt material med andra tidningar, vilka har hämtats från Dagens 
Nyheters hemsida. 
Sättet som vi har använt oss av för att komplettera materialet likar Strands (2007) 
sökningsmetod. Strand sökte material ur de elektroniska arkiven Presstext och 
Mediearkivet. Detta beskrivs i vår uppsats tidigare i forskningsavsnittet Forskning på 
genus i dagspress.  
De fyra tidningarna finns tillgängliga på webbplatsen dn.se under rubriken DN 
ARKIVET. De studerade artiklarna finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 
Den huvudsakliga anledningen till varför just de tidningarna är utvalda för 
undersökningen, är att de innehåller liknande artiklar om kvinnor. Alla artiklar är 
slumpmässigt valda. Vi började med att söka på olika årtal när det visade sig att 
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Dagens Nyheter har arkiverat alla nummer cirka hundrafemtio år tillbaka i tiden som 
har tryckts. Av flera dagars sökning uppfattade vi att det mestadels stod om kvinnor i 
reklam och annonser. För att hitta artiklar om kvinnor skrevs ordet kvinna i sökfältet 
i arkivet, sedan valde vi årtal för att artiklarna skulle ha cirka tjugo till tjugofem års 
mellanrum. Ordet blev gulmarkerat i alla sorters texter i numren. När vi hittade den 
första nyhetsartikeln som handlade om kvinnor valdes den till uppsatsen. 
Avgränsning: Det är inte alltid lätt att arbeta med ett gammalt material som kan ha 
olika typer av brister, till exempel det kan saknas sidor från numret eller texterna kan 
vara svårlästa någonting som vi upplevde vid analys av texterna. En del av de äldre 
artiklarna som granskades innehöll gammalmodiga ord och andra typer av 
meningsbyggnad men dessa delar blev exkluderade eftersom studien skulle bli allt för 
bred. Begränsningen gäller även antal av artiklarna. Vi har inte analyserat mer en fem 
artiklar eftersom arbetet skulle bli allt för långt och kvantitativt.     
Som tidigare nämnts omfattar tidningstexterna ett tidsspann om nästan ett helt sekel. 
Den äldsta texten är hämtat från Dagens Nyheter 02.02.1900, och den yngsta kommer 
från samma tidning 23.12.1992. Numret från Göteborgs-Posten 23.10.1923 var 
utgångspunkten för vår studie för att artikeln väckte idén att undersöka hur det skrivs 
om kvinnor i olika tider. Anledningen till varför det är endast en artikel från 
Göteborgs- Posten är att vi inte fick tag på fler nummer av samma tidning som passade 
vår studie. Vi fick därför komplettera vårt material med Dagens Nyheter vilket var 
mer tillgängligt. 
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5. Analys och resultat 
Här följer nu en analys av de texter vi har undersökt: 

• Ett räddningshem för fallna och prostituerade kvinnor DN, 1900 
• Varför uteslutas kvinnorna? GP, 1923 
• Äkta mannen uppbådade polis DN, 1950 
• Sagan om ringen: Kvinnan tog miste DN, 1976  
• Kall kassörska klarade kulorna DN, 1992 

 
5.1. Text från 1900: Ett räddningshem för fallna och prostituerade kvinnor 
Artikeln handlar om en invigning av ett räddningshem i Stockholm för, som det 
uttrycks i texten, fallna och prostituerade kvinnor. Det beskrivs ingående vilken plats 
räddningshemmet har, hur det är inrett och planerat samt vilka som sköter hemmet. 
Skribenten beskriver också vilka som har arrangerat välgörenhetsprojektet vilket är 
Frälsningsarmén och kommendör med fru Oliphant. Den prostituerade kvinnans 
upprättelse är ett genomgående ämne, när man går djupare in i texten.  
Kvinnorna som ska bo på hemmet beskrivs dels som kvinnor och dels som flickor. 
Kvinnan och flickan i texten kan tolkas som att de konstrueras som offer vilka behöver 
räddas och uppfostras enligt kvinnlig norm. De behöver arbeta för husrum och mat då 
all förtjänst av arbetet går till hushållet. Räddningshemmet är inte bara för de 
kvinnorna som ska bo där efter invigningen utan det finns lediga platser för andra 
hjälpsökande kvinnor.  
I artikeln är det räddningshemmet som står i fokus och inte själva kvinnorna. Detta är 
anledningen till att kvinnorna presenteras först i slutet av andra och tredje styckena. 
Det finns ingen tydlig överrubrik utan ”rubriken” är den fetmarkerade delen av den 
första meningen. Rubriken Ett räddningshem för fallna och prostituerade kvinnor är 
en nominalisering eftersom det inte finns några tidsmarkörer och för att en process 
som uttrycks med verbet att rädda ombildas till ett faktum som uttrycks med 
substantivet räddning.  
Det finns åtta kolumner på den aktuella sidan.  Artikeln ligger i den tredje kolumnen 
till höger. Texterna kommer direkt efter varandra och det finns ett fåtal annonser på 
sidan. Första intrycket av artikeln är att texten är narrativ. Vad beträffar artikelns 
formella uppbyggnad saknar den rubrik, ingress och bild samt bildtext. Här nedan 
följer en fördjupad analys av texten:  
Räddningshemmet står först i meningen vilket innebär att det står i fokus i texten. Det 
framgår att det är ett nytt räddningshem för fallna och prostituerade kvinnor och att 
det tidigare fanns liknande räddningshem i Stockholm. Läsaren kan tolka som att 
skribenten vill betona platsen där det tidigare räddningshemmet fanns. 
Substantivet kvinnor förstärks med adjektiv fallna och prostituerade vars syfte kan 
vara att väcka mottagarens uppmärksamhet redan i första meningen av texten. 
Utmärkande för meningsbyggnaden är att meningen är lång och består av en 
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huvudsats och en lång bisats. Det nya hemmet är inte nytt i sig, utan verksamheten 
förflyttas till en ny byggnad. Anledningen till flytten framkommer inte i texten. 
Implicit kan läsaren tolka texten som att skribenten menar att det nya hemmet är 
bättre, eller har hjälporganisationen tidigare haft problem med verksamheten på 
Östermalmsgatan? Läsaren kan fråga sig om hjälporganisationen vill flytta ”fula” 
kvinnor från ett ”fint” område. 
Skribenten anger den exakta adressen nr 60 Gretturegatan [=Grev Turegatan] och 
man undrar vad dennes avsikt är. Det är oklart men läsaren kan implicit tolka det som 
att skribenten anser att mottagaren har nytta av att veta exakta adressen till det nya 
räddningshemmet. Läsaren kan tolka som att skribenten vill varna allmänheten, eller 
uppmana utsatta kvinnor att söka sig till hemmet. 
Vidare är invigningen ett centralt ämne. Invigningen firas med sång och bön vilket 
ger invigningen en religiös anknytning. Med sång och bön kan kvinnorna frälsas ifrån 
sitt tidigare liv i synder. Det finns betydelsefulla personer som är närvarande på in-
vigningen: kommendör och fru Oliphant.  Kommendör nämns innan fru vilket visar 
att mannen är normen och att en ”ansedd” kvinna inte är ensam. I motsats till detta 
presenteras de fallna kvinnorna utan man, då mottagaren kan anta att de inte har lika 
mycket värde som Fru Oliphant. Fru Oliphant kan ses som en av räddarna som var 
engagerad att hjälpa de fallna kvinnorna att leva ett anständigt liv.  Mötet skapade 
skillnader mellan kvinnogrupperna där de prostituerade kvinnorna betraktades som de 
”andra” och stod för en negativ kvinnlighet (Jansdotter, 2004, s. 22). Jansdotter (2004) 
skriver att räddningsarbetet ”möjliggjorde ett möte mellan två kvinnogrupper som ti-
digare förväntats att hålla sig på avstånd från varandra” (s. 33).  Syftet med att placera 
de fallna kvinnorna i räddningshem var att kunna förändra dem och integrera i sam-
hället (s. 83).   
 Lägenheterna beskrivs med adjektivet trefliga som antyder att kvinnornas tidigare 
vistelse har varit otrevligt. Dessa lägenheter kommer att visas för officerare före och 
efter invigningen. Eftersom det inte framkommer i texten om kvinnorna är med på 
invigningen då kan läsaren tolka det som att de lägenheterna inte visas för de fallna 
kvinnorna.  
Sedan beskrivs det vad som finns i det nya räddningshemmet. Utifrån beskrivningen 
av räddningshemmet kan läsaren få en bild av vad som förväntas av flickorna både 
hushålls - och annat (kvinno) arbete. Vävnad, sömnad och stickning representerar 
värdigt arbete för flickorna och vad som är typiskt kvinnligt. De andra arbeten som 
ska utföras nämns inte, men de tre sysslorna väfnad, sömnad, stickning ger ledtrådar 
till mottagaren vad det kan tänkas vara.  
I andra våningen finnas sjukrum och sofrum hvarjämte i samtliga våningar äro rum 
för de fem officerare som under kapten Albrechtssons ledning ha sig anförtrodt det 
svåra uppdraget att sköta hemmet. (DN, 1900, 1 februari, s. 2) 
Vidare i texten beskrivs planeringen av hemmet där det finns plats för 30 till 35 
kvinnor. Det finns sjukrum, sovrum och ett rum för officerare på varje våning. Det 
kan tolkas att kvinnorna har å ena sidan allt som behövs för en trivsam tillvaro i 
hemmet, men å andra sidan har officerarna makt och kontroll över dem. Dessa 
officerare har Albrechtsson som ledare, och det är ett svårt uppdrag för dem att hantera 
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”hemmet”. Detta kan tolkas som att det är kvinnorna som är svårhanterliga snarare än 
själva förvaltningen av huset.  
Öfverallt härskar stor hemtrefnad; Allt kasernlikt är förståndigt nog bannlyst. (ibid.) 
Ordet härskar ger intrycket av att allt som finns i hemmet är under kontroll, denna 
kontroll är hemtrevnad och att kvinnorna behöver uppföra sig enligt kvinnliga normer. 
De måste underrätta sig männens regler och deras syn på hemtrevnad.   
Flickorna få stanna å hemmet till dess de af egen vilja utgå därifrån eller man lyckas 
bereda dem en god och hederlig anställning. (ibid.) 
Meningen är motsägelsefull eftersom flickorna å ena sidan har en frihet och egen vilja 
att bo kvar eller flytta därifrån, men å andra sidan är det oklart om de tvingas att lämna 
vårdhemmet ifall de får en anställning. Läsaren kan fråga sig vad villkoren är för att 
få bo på hemmet, eller om det råder arbetstvång samt om det finns speciella regler. 
Det kan även ifrågasättas om kvinnorna bara är dugliga. Det kan uppfattas som att 
ingen (man) vill gifta sig med någon av dem.  
Betydelsen av substantivet anställning förstärks av adjektiv god och hederlig. Men 
vad skribenten menar med dessa adjektiv är oklart, dock kan en möjlig tolkning vara 
att kvinnornas tidigare arbete inte har ansetts som gott. Vårdhemmet är tillgängligt 
dygnet runt för sin ”målgrupp” av kvinnor.  
Avslutningsvis är sista meningen väldigt lång och komplicerad. Den första 
huvudsatsen är Ett vackert bevis på det arbete till olyckligas räddning genom dessa 
hem utföres följt av bisatsen att sedan det första hem af dylik art för tio år sedan af 
Frälsningsarméen grundaden i Sverige 800 kvinnor där fått beskydd.  
Frälsningsarméns företagsamhet och initiativ med att organisera vårdhem för fallna 
kvinnor menar skribenten är en vacker gest. De har tidigare jobbat med liknande hem 
och beskyddat 800 kvinnor. De uppskattar att 75 procent av dessa utsatta kvinnor får 
upprättelse (av gud?) och kommer ifrån sitt tidigare liv. Att deras läge beskrivs som 
sorgligt kan tolkas som att de är offer för omständigheter i tillvaron, snarare än att de 
aktivt har valt att leva ett syndigt liv.     
Huvudtemat i texten är att de prostituerade kvinnorna blir placerade i räddningshem 
för att komma bort från sitt liv på gatan och återgå till vad samhället kan tycka är ett 
acceptabelt levnadssätt. Tanken kan även vara att ta åtgärder för att rehabilitera de så 
kallade fallna kvinnorna.  
 
5.2. Text från 1923: Varför uteslutas kvinnorna? 
Artikeln ur Göteborgs-Posten handlar om en kvinnogrupp och Göteborgs-Postens lilla 
energiska sekreterare som ifrågasätter varför kvinnorna blir uteslutna från inval i 
kommunala styrelsen och nämnder. Vidare i texten beskrivs det hur hon har deltagit 
på ett föreningsmöte för kvinnors rättigheter. Kvinnorna på mötet diskuterade och 
argumenterade om olika orsaker till ojämlikheten i politiska, ekonomiska och sociala 
förhållanden. Att kvinnor inte läste tidningen ordentligt var en av de viktigaste 
frågorna på mötet, då det framgick att kvinnorna hade svår ekonomi och inte hade tid 
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på grund av hushållsarbete. Kvinnorna menade att det var ”kvinnans” egna fel 
eftersom hon inte engagerade sig och gjorde sin röst hörd.  
Om man ska döma efter namnet på den som har skrivit artikeln är den en kvinna och 
texten är skriven ur ett kvinnligt perspektiv. Detta är en text av kvinna, för kvinna och 
om kvinna. Skribentens signatur är Beata Vardagslag som kan tolkas att det är en 
karaktär med samma namn i Familjen H**** skriven av Fredrika Bremer. Fredrika 
Bremer var en framträdande representant för kvinnorörelsen under 1800-talet (NE, 
u.å.).  Artikelns rubrik är en fråga direkt till läsaren vilket kan ge mottagaren en 
uppfattning av tesen i texten. Artikeln saknar ingress och bild. Texten kan uppfattas 
både som narrativ och argumenterande.  
Skribenten använder sig av retoriska konstgrepp för att fånga läsarens 
uppmärksamhet, (Rydstedt, 1993, s. 44-45) bland annat genom att ställa retoriska 
frågor exempelvis Har samhället råd att undvara oss? eller att använda sig av den 
kända dikten Råd till min kära dotter av Anna Maria Lenngren och metaforer som 
den som gör sig till lamm äter vargen upp. Här nedan följer en fördjupad analys av 
texten:  
Rubriken på artikeln kan avse att väcka uppmärksamhet främst hos kvinnliga läsare. 
Under mötet återberättas en tidigare notis från Göteborgs-Posten där det diskuterades 
kvinnors frånvaro i kommunala styrelser och nämnder. Skribenten refererar till en 
tidigare notis om samma ämne, och det kan tolkas som att det var ett aktuellt 
diskussionsämne. Betydelsen av substantivet inval beskrivs med adjektivet uteblivna 
som kan betona att det inte tillhör vanligheterna att kvinnorna är inkluderade i 
offentliga styrelsemöten i kommunala sammanhang.  
Vår lilla energiska sekreterare, som bragte frågan på tal, hade en del tidningsurklipp, 
som hon anförde med av förtrytelse darrande röst och slutade med ett kraftigt: v a r f 
ö r?” (GP, 1923, oktober 23, s. 11) 
I huvudsatsen Vår lilla energiska sekreterare,[…] hade en del tidningsurklipp”, 
beskrivs substantivet sekreterare med två adjektiv, lilla och energiska. Adjektiven 
visar att texten kan uppfattas som ironisk vilket kan tolkas som att kvinnan är nertryckt 
men ändå stark. Adjektiven ”lilla” och ”energiska” kan ge ett naivt intryck av 
sekreteraren som mindre auktoritativ och mindre trovärdig än om det bara stod ”vår 
sekreterare”. 
Uttrycket darrande röst i kontrast till bisatsen som bragte frågan på tal skulle kunna 
peka på att sekreteraren visar sig vara kvinnlig och mjuk men samtidigt kapabel att 
uttrycka sig kraftfullt när det gäller någon fråga som är av stor betydelse för henne. 
Ha vi visat oss odugliga? Har samhället råd att undvara oss? (ibid.)  
Dessa två retoriska frågor kan syfta till att mottagaren blir engagerad i ämnet. 
Sekreteraren ifrågasätter kvinnornas värde och inflytande vid beslut gällande deras 
arbetsliv, och vad exkluderingen ger för konsekvenser för samhället. I detta avseende 
kan kvinnorna uppfattas som offer för att de utesluts i en fråga där de anses av 
skribenten som delaktiga och viktiga.  
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En förklarade att i ”brutalitetens tidearv”, som väl det närvarande kunde betecknas, 
fanns ingen plats för humanitetens målsmän, och dit hörde ju kvinnan av natur och 
fostran. (ibid.)   
Vidare förklaras det att under kriget inte fanns det någon plats för kvinnor vars natur 
är att uppfostra mot det humana. Kvinnan konstrueras som den genomgoda modern. 
Det finns två metaforer i meningen, brutalitetens tidearv och humanitetens målsmän. 
De kan användas för att mottagaren ska få en djupare förståelse av tesen. 
Det skulle vara intressant med en statistik i ämnet, skola vi uppdragna åt vår 
energiska sekreterare att söka få ett sådant tillstånd. (ibid.) 
Det är andra gången beskrivs sekreteraren som energisk viket gör att kvinnan 
konstrueras som besvärlig. Sedan förklaras det vad som händer på mötet. Skribenten 
skriver särskilt [sic] uppmärksamhet vilket tyder på att frågan om skolråd är en viktig 
fråga för sekreteraren. 
 - Jag har själv varit vittne till, - berättade förlagsställaren, lärarinna och medlem av 
Vita Bandet, - hur en flock ynglingar skämtade med en drucken man i ett 
landsvägsdike och hur han tillrättvisade dem för en så grov vanvördnad mot en man 
i hans ställning:, ”Vet I inte skäms, pöjkar? Ska I sköja så mä’ en skolrå’sle’amot, 
söm I ved att ja’ ä’? – Fanns i den kommunen inte en kvinna som värdigare kunnat 
fylla en sådan ställning i samhället? – slutade hon. (ibid.) 
Det är en lång mening med fler huvudsatser än (tre stycken) bisatser. I meningen för-
klaras den viktiga anledningen till föregående mening. Det är en medlem som argu-
menterar. Hon berättade en erfarenhet om när några ungdomar behövde uppfostras då 
de utsatte en berusad man för trakasserier.  Det kan tolkas som att exemplet belyser 
att skolledningen hellre väljer en oskötsam man framför en skötsam kvinna, och att 
lärarinnan inte håller med. Enligt lärarinnan är det kvinnornas fel för att de inte käm-
par för sina rättigheter. Hon menar att kvinnorna bör vara mer aktiva och kämpa för 
socio- ekonomiska rättigheter. Meningen kan tolkas som retorisk för att få läsaren att 
tänka på framtiden när det gäller kommande generationer.   
Rättigheter och förmåner man själv glömmer, glömma även andra med stor 
beredvillighet. (ibid.) 
Kvinnorna konstrueras som okunniga vilka inte bryr sig mycket om att ägna tid åt sin 
omvärld och vad som händer i samhället.  I nästa mening är uttrycket i n t e  l ä s a  t 
i d n i n g a r n a  o r d e n t l i g t skriven med spärrad stil vilket  nog ska tolkas som 
betoning. Vidare i texten protesterade medlemmarna mot påståendet. Lärarinnan och 
sekreteraren gjorde en statistisk undersökning bland kvinnorna på mötet, med avsikt 
att ta reda på vilka ämnen de brukade läsa om. Resultatet visade att de inte var så 
politisk insatta som de egentligen trodde vilket dels berodde på tidsbristen och dels på 
ekonomin. Lärarinnan och sekreterarens prognos visade sig stämma med resultatet, 
och de kunde styrka sitt argument att kvinnorna inte är tillräckligt engagerade i 
politiska frågor.   
För att budskapet ska nå fram till läsaren ännu mer använder skribenten en retorisk 
gest i form av en dikt. I dikten beskrivs att det är kvinnornas hushållsarbete som 
hindrar dem att ta ansvar för att bli politisk delaktiga.   
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                        Råd till min kära dotter: 
                      ”Min läsning öd ej tiden bort, 
                      vårt kön så föga der behöver, 
                      och skall du läsa, gör det kort –  
                      att såsen ej må fräsa över”, (ibid.) 
Anna Maria Lindgrens kända dikt skrevs som satir när den skapades för länge sedan, 
men när skribenten publicerar dikten är budskapet kanske aktuellt för den tiden. Det 
tydliggörs att kvinnor med liknelsen såsen har för mycket hushållsarbete för att ha tid 
med att bli pålästa och engagerade i politiken.    
Man hör ofta kvinnor säga: ”Jag såg det i tidningen”. Alltid singularis. Detta är 
oriktigt och framkallar ensidighet – en farlig åkomma. (ibid.) 
Skribenten tar fasta på att kvinnor ser tidningen i singular inte att de ser tidningar med 
olika ideologiska och politiska inriktningar utan dumförklarar sig själva genom att 
nämna dessa som en tidning.  
Här tror jag att jag inte kan motstå frestelsen att lysa med min lilla 
guvernantutbildning och citera Heine: ”Aber frage mer nicht wie?” 1 [sic] (ibid.) 
Lärarinnan citerar Heine vilket å ena sidan visar att hon är bildad men å andra sidan 
förminskar citeringen hennes kompetens eftersom den är inkorrekt. För att nå fram till 
läsaren och befästa budskapet avslutas texten med ordspråket den som gör sig till 
lamm äter vargen upp där huvudtesen i artikeln är att gör sig kvinnan till lamm blir 
hon ett offer för den maskulina överlägsenheten. 
                                                                                       
5.3. Text från 1950: Äkta mannen uppbådade polis 
Artikelns huvudtema är polisens undersökning av en kvinnans förflutna. Det 
bekymrar mannen att han inte vet vem han är gift med och vem han har bott 
tillsammans med i några år. Danska och svenska polisen samarbetar för att utreda 
kvinnans bakgrund och identitet. Anledningen till varför mannen vänder sig till 
polisen är att han tror att kvinnan döljer något för honom.  
Första intrycket av artikeln är att den är en berättande text. Rubriken ger en tydlig bild 
av vad artikeln kommer att handla om. Det framkommer att det handlar om en gift 
man som tillkallar en polis vilket kan väcka läsarens uppmärksamhet. Läsaren kan 
implicit tolka rubriken som att kvinnan existerar i rubriken Äkta mannen uppbådade 
polis. Bestämningsordet äkta betonar att texten kommer att handla om en gift man 
som söker upp en polis.  
Det finns ingen bild eller bildtext. Artikeln har en ingress som ger mottagaren 
information om vad texten kommer att handla om. Texten är placerad i mitten av den 
aktuella sidan. Här nedan följer en fördjupad analys av texten:  
 

 
 1Det korrekta citatet lyder: Aber frag mich nur nicht: wie? 



17 
 

Rubriken visar att en gift ”äkta” man sökte upp en polis. Skribenten utesluter 
anledningen till varför han vänder sig till polisen, troligen för att väcka intresse hos 
läsaren. Händelsen har skett i den danska huvudstaden Köpenhamn och presenteras 
av en av DN:s korrespondenter. Läsaren får lita på vad korrespondenten säger. 
Det centrala för utredningen är att få reda på ”sanningen” om en kvinnas bakgrund då 
dansk polis ber en så vederhäftig institution som kriminaltekniska anstalten om hjälp. 
Mottagaren av texten kan få uppfattningen att det är högt priorierat att identifiera 
kvinnan.  
Det förflutna kan precis som rubriken fortsätta väcka intresse så att mottagaren 
motiveras att läsa artikeln från början till slut.   
Intresset för kvinnans förflutna inte är något nytt, utan det har tidigare gjorts en 
oavslutad utredning. Adjektivet gåtfulla ger substantivet historian ett mystiskt 
narrativt drag, samt att ordet historian ger en modalitet med en låg grad av sannolikhet 
till meningen då skribenten ifrågasätter trovärdigheten av händelsen och om kvinnan 
talar sanning. Kvinnan är inte direkt misstänkt för att vara kriminell utan det är 
mannen som inte vet vem han är gift med.  
Vidare förklaras anledningen till varför maken uppsöker polis, då hustrun har uppträtt 
hemlighetsfullt och antas försöka dölja sitt förflutna för honom. Ett exempel på vilket 
sätt kvinnan uppträder mystiskt kommer nedan. 
Han fick t.ex. inte veta något som helst om hennes familjeförhållande. (DN, 1950, 
april 24, s.14) 
Det blev slutligen så problematiskt för mannen att han vände sig till polisen som skulle 
hjälpa honom att identifiera frun. Mottagaren kan uppfatta att det inte ges någon ny 
information till händelsen snarare förstärks det narrativt och gestaltar mannens känsla 
och frustration över att inte känna och ”lita” på sin fru.   
Kvinnan togs i förhör och lämnade en del upplysningar till polisen, men när man 
undersökte hennes uppgifter visade sig att dessa omöjligt kunde vara riktiga.  (ibid.) 
Vidare beskrivs det att kvinnan blev förhörd och gav uppgifter som omöjligt kunde 
vara riktiga. Modaliteten i meningen visar att sannolikhetsgraden är hög.   
Hon påstod bestämd att hon var född i Danmark men kunde varken erinra sig 
födelseorten eller det datum då hon föddes. (ibid.) 
Kvinnan vill övertyga polisen att hennes version är sann. Verbet påstod ger en 
modalitet med en låg grad av sannolikhet till meningen som kan visa att hennes 
påstående inte anses vara trovärdigt eftersom hon inte kan bevisa födelseort och 
födelsedatum. Sedan kommer ytterligare information som väcker tveksamhet hos 
läsaren. 
Under de många år hon levat utomlands hade hon nämligen inte haft någon anledning 
för den. (ibid.) 
Här förklaras anledningen till varför hon inte kan identifiera sig. Adverbet nämligen 
uttrycker modalitet med en låg grad av sannolikhet eftersom det inte ger meningen en 
stor trovärdighet snarare en ironisk ton i meningen. 
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Hennes man har uppgivit att hon talar flytande svenska, tyska, franska och engelska, 
vilket också visat sig vara sant. (ibid.) 
Enligt mannen kan kvinnan fyra språk vilket skribenten menar har visat sig vara sant. 
Läsaren kan fråga sig vad syftet är med att nämna att frun kan flera språk i kontexten?  
Kvinnan menar att hon inte bara har bott i Danmark utan också utomlands för länge 
sedan, bland annat i Sverige vilket förklarar anledningen till varför den svenska 
polisen blev inblandad i utredningen.  
Hon visade sin man ett fotografi vid ett tillfälle skriver skribenten. Kvinnan förklarar 
att fotografiet som är taget i Saltsjöbaden är från den tid som hon jobbade som 
barnskötare. Läsaren kan tolka det på två sätt. Å en a sidan att kvinnan kan bevisa att 
hon verkligen befunnit sig i Saltsjöbaden, å andra sidan försöker hon bortförklara och 
dölja att hon tidigare har haft en annan familj.  
Naturligtvis har danska polisen uppsökt den myndighet som förrättade vigseln 
eftersom man utgick från att hon för denna myndighet företett dopattest och liknande 
papper. (ibid.)  
Adverbet naturligtvis betonar polisens kompetens i sitt arbete. För att få relevanta 
uppgifter om kvinnan vilka kan identifiera henne vänder den danska polisen sig till 
den myndighet som godkände äktenskapet. Det framgår att myndigheten har gjort ett 
misstag. 
Vigseln hade underligt nog ägt rum ändå. (ibid.)  
Skribenten ifrågasätter myndighetens agerande att utföra vigseln utan fullständiga 
identitetsbevis. Ordet nog pekar på en modalitet med låg grad av sannolikhet.  
I slutet av artikeln konstaterar skribenten att polisen inte har gjort några framsteg i sin 
utredning, och uttrycker en förhoppning att få klarhet i frågan om kvinnans förflutna.  
 
5.4. Text från 1976: Sagan om ringen: Kvinnan tog miste 
Rubriken kan associeras till Tolkiens verk Sagan om ringen. Artikeln har en huvud-
rubrik som är nominaliserad och ger texten en narrativ prägel. Texten har även en 
underrubrik Kvinnan tog miste som är artikelns huvudtema i artikeln, d.v.s. den hand-
lar om en kvinna som gjorde ett misstag. Det kan finnas två tolkningsalternativ för 
läsningen av texten beroende på om det är en manlig eller kvinnlig läsare. För en 
manlig läsare kan misstaget och ringen vara i fokus. Detta kan betona att det är en 
kvinna som gjorde fel. För en kvinnlig läsare kan kvinnan vara ett offer som står upp 
för sig själv och tar eget initiativ samt får upprättelse för brottet hon har blivit utsatt 
för.  
I texten finns en ingress där artikelns innehåll presenteras. Artikeln är placerad längst 
upp i mitten av den aktuella sidan. Artikelns kolumn är ramen för ytterligare en ko-
lumn med en annan text, vilket gör att artikelns layout ser avklippt ut, något som kan 
få mottagaren att reagera. Det finns varken signatur eller namn på skribenten som har 
skrivit artikeln. Något som kan vara anmärkningsvärt är att övriga artiklar på sidan 
har antingen namn eller signatur. Läsaren kan ifrågasätta varför endast Sagan om 
ringen: Kvinnan tog miste inte har det. Anser redaktionen eller skribenten att namn 
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inte är viktigt för att texten kan upplevas parodisk eller är kan det vara ett misstag vid 
tryckning av numret?  Här nedan följer en fördjupad analys av texten:  
Sagan om ringen kan som vi nämnde ovan kan tolkas som en referens till Tolkiens 
litterära verk vilket ger rubriken en humoristisk och ironisk ton. Ordvitsen kan fånga 
läsarens intresse att läsa om kvinnan som gjorde ett misstag.  
Den kvinnliga juridikstuderande som i tisdags kväll trodde sig ha återfunnit en av de 
ringar som stals i hennes bostad tog miste. (DN, 1976, april 09, s. 37) 
Det första som görs är att skribenten betonar substantivet juridikstuderande med 
adjektivet kvinnliga för att markera könet. Det kan tolkas som att kvinnan avviker mot 
normen. Skribenten menar troligen att det är relevant att betona könet vilket kan ha 
något med skribentens förhållningssätt och syn på kvinnan att göra. Det kan 
ifrågasättas om skribenten hade skrivit manliga juridikstuderande eller endast 
juridikstuderande om texten skulle handlat om en man. Vidare beskrivs kvinnans 
anklagelse med verbet trodde som kan ses som ett starkt modalt uttryck med 
innebörden låg sannolikhet i det här sammanhanget. Det framgår att kvinnans ringar 
blev stulna i hennes hem. Därefter redogörs det för att kvinnans anklagelser var 
felaktiga, och det förstärks med adverbet verkligen vilket betyder att kvinnans 
omdöme ifrågasätts.  
Med uttrycket han hade fått den kan skribenten ge mannen stark trovärdighet 
samtidigt som det understryks att mannen kunde ge en rimlig anledning till varför han 
hade ringen och vad den kostade.  
Den stulna ringen är alltså fortfarande borta och mannen är helt friad från misstanke. 
(ibid.)  
Det konstateras att ringen fortfarande är försvunnen, och genom att skriva helt betonar 
skribenten att mannen är oskyldig. Adverben alltså och helt kan uppfattas som 
betoning i meningen så att läsaren uppfattar det viktiga att ringen är borta, och att 
mannen är oskyldig.  
Sedan redogörs det för att det fanns hantverkare som arbetade i bostaden och därmed 
hade tillgång till den med nyckel. Skribenten ifrågasätter inte att kvinnan ljuger och 
framställer händelsen som fakta: kvinnan kom hem och upptäckte hon att hon blivit av 
med smycken. 
Kvinnan förmodade att hantverkarna glömt att låsa ytterdörren då de lämnade 
lägenheten. (ibid.) 
Verbet förmodade visar modalitet med en låg grad av sannolikhet för att det väcker 
tveksamhet hos mottagaren. Med detta konstrueras kvinnan som opålitlig. Om man 
jämför uttrycket han hade fått den, som handlar om mannen, med verbet förmodade, 
som gäller kvinnan, tydliggörs det att skribenten vill presentera mannens version som 
trovärdig.  
I anmälan till försäkringsbolaget angav kvinnan att det stulna var värt 85550 kr. 
(ibid.)  



20 
 

Kombination av ordet förmodade och ordet angav minskar trovärdigheten i att 
kvinnan säger sanningen. Mottagaren kan tolka att kvinnan överdriver värdet av 
stöldgodset. 
Hon blev övertygad om att den ring mannen bar var den hon bestulits på. (ibid.) 
Fortsättningsvis återkommer skribenten till huvudhandlingen i texten, då kvinnan 
misstog sig på restaurangen. Uttrycket blev övertygad om kan tyda på att skribenten 
kanske markerar att det är bara hon som tror att ringen på mannens finger tillhör 
henne. Skribenten skulle kunna använda uttrycket ”fick för sig” och få likadan 
betydelse som blev övertygad om eftersom kvinnan konstrueras som tanklös.  
Mannen förklarade att ringen var en gåva men av förklarliga skäl ville han inte gå in 
på närmare diskussion med kvinnan.  (ibid.) 
Mannen menade att ringen var en gåva.  Man kan analysera uttrycket av förklarliga 
skäl på två olika sätt. Å ena sidan kan skribenten förklara att det finns en logisk 
anledning för att inte förklara ämnet närmare. Å andra sidan kan skribenten ursäkta 
och hålla med mannen att mannen inte är pliktskyldig att ge någon närmare förklaring 
till kvinnan som kan tolkas att kvinnan är underordnad. Skribenten återger kvinnans 
version att hon är övertygad om vem som är skyldig. Uppfattningen som skribenten 
kan tänkas ha är att en man inte skulle beskylla någon utan säkra belägg och därför är 
det förklarliga skäl medan en förargad kvinna kan förväntas göra en ogenomtänkt 
anklagelse.    
I artikeln beskrivs en komplicerad arbetsprocess för stöldroteln med två ord 
stöldroteln snabbutredde. Läsaren kan tolka att redogörelsen för själva processen inte 
fyller någon funktion för texten. Avslutningsvis uppger skribenten nya upplysningar 
som är relevanta i bevismaterialet. Siffer – och nummerkombinationen är de viktigaste 
bevisen på att mannen var oskyldig.  
 
5.5. Text från 1992: Kall kassörska klarade kulorna 
Texten är skriven av Anders Steinvall, vilket ger en fingervisning om att perspektivet 
skulle kunna vara manligt. På första sidan av numret finns det en notis som är en 
komprimerad version av artikeln. Anledningen till att notisen som heter Hjältinna i 
postkassa presenteras på framsidan av numret kan vara att tidningsredaktionen tycker 
att nyheten är viktig. För att fånga läsarens intresse att läsa den långa versionen i 
numret står endast det mest väsentliga informationen om händelsen.  Läsaren kan 
ifrågasätta hur textens innehåll hade sett ut om det var en kvinnlig skribent, samt om 
andra formuleringar och ordval skulle förekomma i texten. Rubriken kan väcka 
intresse hos läsaren eftersom det framgår att artikeln handlar om någon from av 
skottlossning. Det kan tänkas vara anmärkningsvärt för mottagaren att det är en kvinna 
och inte en man som klarade kulorna.  
Artikeln är placerad i mitten längst till vänster av sidan. Den har ingen ingress, men 
den är å andra sidan den enda texten som presenteras med bild och bildtext. Bilden 
som är relativt liten föreställer två polisbilar, där ena bakrutan av de två bilarna står i 
fokus. I den bakrutan finns mörk en siluett av en person där ansiktet inte syns. Under 
bilrutan på bilen finns polisens symbol och en text där står det Sollentuna som syns 
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tydligt på bilden. Bakom bilen som står i fokus syns en polisman som talar i 
mobiltelefon och halva delen av den andra polisbilen. I bildtexten under står det 
Rånaren förs bort vilket samverkar med bilden och förklarar att siluetten i bilen är 
rånaren, och att det är polisen i Sollentuna som grep honom. Bilden och bildtexten 
kan både väcka intresse för läsaren att läsa artikeln samt leda till att läsaren troligen 
läser bilden innan själva texten i artikeln. Denna artikelkontext ökar troligen 
sannolikheten att det som står i texten uppfattas som trovärdigt. De ger också 
information om att situationen fick ”ett lyckligt slut” i den bemärkelsen att 
gärningsmännen togs fast. Här nedan följer en fördjupad analys av texten:  
Rubriken betonar kvinnans egenskap att vara kall och hård, och att hon bryter mot den 
kvinnliga normen samt att skribenten antyder att hon lyckades komma ur situationen 
oskadd.   Kvinnan gjorde sig inte till ett offer genom sättet hon hanterade situationen 
och visade att kvinnor kan vara maskulina och kalla.  
En postkassörska med nerver av stål är dagens hjältinna i Helenelund norr om 
Stockholm. (DN, 1992, december 23, s. 5) 
Skribenten beskriver huvudtesen att kvinnan är en stark hjältinna och hade nerver av 
stål. Rånarna konstrueras med orden bestämt och hänsynslöst som kan visa att de är 
maskulina och otäcka. Det framgår att de inte bryr sig om att det finns många civila 
på plats och skjuter på luckorna som kan tolkas att de vill visa makt.  
De hårda männen anade dock inte att bakom luckan satt en ännu hårdare kvinna. 
(ibid.) 
Skribenten förklarar i citatet ovan att rånarna inte förväntade sig att det kunde finnas 
en ännu hårdare kvinna bakom luckan. Detta kan tolkas som att kvinnor inte förväntas 
besitta maskulina hårda egenskaper. 
Chockad men samlad tryckte hon istället på larmknappen reste sig och lämnade 
hastigt sin plats. (ibid.) 
Det framgår att hon är chockad men hon behåller lugnet och larmar vilket är det 
hjältemodiga handlingen. Uttrycket lämnade hastigt sin plats kan tolkas som att hon 
trots allt är lite rädd och inte fullt iskall vilket tyder på att hon är mänsklig och kvinnlig 
i motsats till gärningsmännen. Rånarna var överraskade och förvånade över att planen 
inte gick som planerad och att de inte hade någon reservplan som i sin tur konstruerar 
dem som oförberedda och enfaldiga. 
Skribenten beskriver narrativt hur rånarna träffar en civilklädd polisman som inte var 
i tjänst vid detta tillfälle och befann sig i närheten av en slump. Meningen skapar 
kontext till varför polismannen fanns där. Vidare klargörs att polismannen var alert 
och förstod vad som pågick samt hur han reagerade. 
Den hjältemodiga postkassörskan klarade sig utan skador, men chockades av sina 
dramatiska upplevelser. (ibid.) 
Kvinnan klarade sig oskadd från rånet. Skribenten beskriver henne som hjältemodig 
men samtidigt kvinnligt mjuk eftersom hon chockades av sina dramatiska 
upplevelser, och i den meningen konstrueras hon även som offer. Substantivets 
betydelse förstärks men adjektivet hjältemodiga vilket ytterligare en gång betonar 
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kvinnan som huvudtema i artikeln, och att hon avviker från den kvinnliga normen 
genom att vara hjältinna och modig.  
Både kassörskan och polismannen måste berömmas för sitt föredömliga agerande, 
kommenterar Per Nordström vid Sollentunapolisen. (ibid.) 
Genom ett expertuttalande förstärks textens tes att kassörskan verkligen är en 
hjältinna. 
 
5.6. Sammanfattning av analyser 
I den första texten från 1900 har Frälsningsarmén, kommendör med fru Oliphant ar-
rangerat ett välgörenhetsprojekt med syfte att rädda och uppfostra fallna och prostitu-
erade kvinnor vilka konstrueras som offer i texten. Man kan urskilja två kategorier av 
kvinnan: å ena sidan den goda uppfostrade kvinnan, å andra sidan den fallna och miss-
lyckade kvinnan vilken stod för en negativ kvinnlighet. Artikeln fokuserar på de miss-
lyckade och hur de kan räddas och utvecklas till en god kvinna. Kvinnorna behöver 
uppfostras och förhålla sig till kontroll och makt som utövas av fem officerare som är 
underordnade kommendör Oliphant. Det finns arbetsalar för en mängd olika sysslor i 
räddningshemmet, vilket kan tolkas som att det är förutsatt att kvinnorna tvingas ar-
beta för sitt uppehälle. Skribentens avsikt kan vara att läsaren uppfattar projektet som 
en god handling för välgörenhet då man bryr sig om kvinnor som har blivit offer för 
olyckliga omständigheter. Men projektet är kanske gjort för att städa upp på gatorna 
och minska besvärliga problem för allmänheten som kan störas av kvinnornas olycka. 
Det kan också vara gynnsamt för samhället att få ny arbetskraft i arbeten som bidrar 
till samhället ekonomiskt. 
Artikeln från 1923 är skriven med en ironisk ton vilket tydligast noteras i orden lilla 
energiska sekreterare som dessutom upprepas vid två tillfällen. Uttrycket kan tolkas 
som att allmänhetens (främst mäns) attityd mot målmedvetna företagsamma kvinnor 
är nedlåtande. Ironin kan även tolkas genom skribentens uttryck min lilla guvernant-
utbildning som kan tyda på att kvinnan blir förminskad trots akademisk utbildning.   
Kvinnan förväntas inte vara politiskt intresserad och delaktig utan passiv och accep-
tera vad som bestäms av ledningen. Skribenten menar att kvinnan själv inte engagerar 
sig utan accepterar de arbetsförhållanden som finns och kommer med bortförklaringar 
som hög arbetsbörda och ekonomin förhindrar henne att ta ansvaret. Det är upp till 
kvinnan att börja arbeta för sina rättigheter och göra sig själv hörd, det är hennes an-
svar och inte männens. Texten avslutas med att skribenten svarar på frågan Varför 
uteslutas kvinnorna? med metaforen den som gör sig till lamm äter vargen upp vilket 
förstärker huvudtesen att kvinnan själv gör sig till offer.  
Artikeln från 1950 Äkta mannen uppbådade polis är den enda av de granskade tex-
terna där kvinnan inte nämns i rubriken fastän det till stor del handlar om en kvinna. 
Läsaren kan ifrågasätta vad skribenten anser är väsentligt att ha i rubriken då rubriken 
handlar om en gift man som uppsöker en polis. Rubriken kan implicit tolkas som att 
kvinnan finns i den nämnda rubriken för att det är en gift man som vänder sig till 
polisen och sannolikheten kanske är stor att anklagelsen kommer att handla om den 
äkta mannens fru.  
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I artikeln kan en tolkning vara att kvinnan är offer för att hon är misstrodd och inte 
kan bevisa sin oskuld Sin dopattest hade hon för länge sedan förlorat. Anledningen 
till att hon inte har något födelsebevis eller dopattest kan å ena sidan vara att hon vill 
dölja sin bakgrund och å andra sidan på att hon var ovarsam och tanklös.  Hon kon-
strueras som mystisk och gåtfull. Vad har hon för underliggande avsikt? Varför är hon 
så mystisk? Stilmässigt är artikeln skriven på ett narrativt sätt där läsaren kan tolka 
mannen som god medan kvinnan med sin hemlighetsfullhet som ond. 
Texten från 1976 handlar om en kvinnas misstag. Hon konstrueras som tanklös och 
påstridig då hon anklagar en man som blir offer för hennes påhopp och polisanmälan. 
I första meningen beskrivs hon som juridikstuderande vilket kan uppfattas som att 
hennes utbildning inte har något att göra med händelsen i sig. Det kan tolkas som att 
hon bör vara bildad och kompetent samtidigt som skribenten konstruerar henne som 
motsatsen.  
Artikeln avrundas med att det beskrivs att kvinnan i all hast anklagar mannen på re-
staurangen utan att ha säkra bevis. Det kan utläsas att skribenten står på mannens sida 
genom uttrycket av förklarliga skäl ville han inte gå in på närmare diskussion med 
kvinnan. Man kan anta att skribentens uppfattning är att en man inte skulle beskylla 
någon utan säkra belägg därför är det förklarliga skäl medan en (känslomässig) kvinna 
lätt förhastar sig och anklagar honom i stundens hetta.  
I texten från 1992 konstrueras kvinnan som hjältinna. Detta kan tolkas att hon bryter 
mot den kvinnliga normen att vara mjuk och av behov av manlig hjälp för att hon 
klarar att ta sig ur den svårhanterliga situationen på egen hand. Engström skriver att i 
hennes studerade artiklar framställs en del kvinnor som företagsamma, och män som 
känsliga, då texten betonar undantagen i den traditionella genusordningen. (Engström, 
2008, s. 240) Det kan tänkas vara anmärkningsvärt för läsaren att det är en kvinna och 
inte en man som klarade kulorna. Skribenten tillskriver kvinnan traditionella ”mas-
kulina” egenskaper för att hon beskrivs som med nerver av stål och hårdare än de 
manliga rånarna. I texten är det kvinnan som står i centrum och inte polisen som ar-
resterade en av gärningsmannen. Trots att den hjältemodiga postkassörskan framställs 
med maskulina drag skrivs också hennes feminina egenskaper fram i texten som for-
muleras med uttrycket chockad men samlad. 
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6. Diskussion  
6.1. Genuskonstruktion 
I de granskade texterna har vi uppfattat att kvinnor konstrueras på olika sätt. Utifrån 
texterna har vi sett gemensamma drag men också skillnader, till exempel när det gäller 
offer kan både man och kvinna ha en offerroll. Att kvinnan bär en offerroll behöver 
inte nödvändigtvis betyda att hon konstrueras som problem, vilket kan noteras i 
artikeln 1992. Med utgångspunkt från artiklarna har vi analyserat fram åtta kategorier 
”kvinnokonstruktioner” som vi i sin tur har delat upp i två olika grupper beroende på 
om kvinnan framställs positivt eller negativt i artiklarna.  
De fyra första kategorierna tillskriver, så som vi tokar det, kvinnan goda egenskaper: 
den goda och uppfostrande kvinnan, kvinnan som vill göra sin röst hörd, den 
kompetenta kvinnan samt den starka kvinnan. De andra fyra kategorierna beskriver 
kvinnan med negativa egenskaper: kvinnan som offer och problem, kvinnan som 
ursäktar sig själv, den misstrodde och mystiska kvinnan och den misslyckade kvinnan. 
Kategorierna presenteras inte i ovanstående ordningsföljd. För att visa på motsatser 
har vi valt att beskriva varannan positiv och negativ kategori för att försöka få en 
djupare jämförelse.   
Med den goda och uppfostrade kvinnan menar vi att en kvinna som har en hög status 
kan uppfattas som god och hjälpsam. I den första artikeln (1900) är den goda kvinnan 
fru Oliphant. Hon tillhör överklassen och är involverad i ett välgörenhetsprojekt. 
Jansdotter (2004, s. 13) presenterar ett citat där det beskrivs att kvinnorna som fått en 
bättre uppfostran och tillhörde överklassen, uppfattades som bildade klass och tog 
initiativet att uppfostra de fallna kvinnor som kom från underklassen under 1800- 
talet. I artikeln från 1992 är det postkassörskan som anses som uppfostrad och god när 
skribenten kallar henne hjältinna. Detta för att hon reagerar på ett utmärkt sätt när hon 
samlad trycker på larmet och lämnar sin plats samt hjälper polisen att gripa en av 
rånarna. 
När vi skriver om kvinnan som offer och problem menar vi att i artiklarna uppfattas 
kvinnor som problematiska som har en offerroll.  I texten från 1900 är det de fallna 
och prostituerade kvinnorna som kan tolkas som offer för omständigheterna. De kan 
uppfattas även som problem för samhället och därför behöver de räddas från sina 
synder. Jansdotter (2004, s. 19) refererar till Cohen (1992, s. 3) som menar att under 
1800-talet kopplades kvinnorna till ett problem. I texten från 1992 kan kassörskan 
uppfattas som offer för att hon blir utsatt för brott men hon är inte problem för 
samhället eftersom hon anses vara en hjältinna. I texterna från 1950 och 1976 tolkar 
vi kvinnorna som offer för att båda är misstrodda och inte lyckas bevisa att de har rätt.  
Kategorin som vi kallar för kvinnan som vill göra sin röst hörd handlar om de kvinnor 
som ifrågasätter genusordningen i samhället och vill vara självständiga. I artikeln från 
1923 får vi intrycket att sekreteraren och lärarinnan vill engagera kvinnor att bli aktiva 
i politiska frågor som berör barn och omsorg. När det kommer till kvinnan i texten 
från 1950 vill hon göra sin röst hörd på ett annat sätt jämfört med kvinnan i texten 
från 1923 eftersom hon är misstrodd och vill få sin mans och polisens förtroende samt 
bevisa sin oskuld.  
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Vi menar att kvinnan i texten från 1976 liknar kvinnan i artikeln från 1950 för att hon 
vill bevisa att hon har rätt angående ringen som mannen bär, i båda fallen handlar det 
om att övertyga polisen och mannen.  
Till skillnad från kvinnor som ifrågasätter samhällsstrukturer gällande genusordning, 
menar vi att kvinnan som ursäktar sig själv hittar undanflykter för att underordna sig 
dessa strukturer. I texten från 1923 finns det en grupp av kvinnor som ”måste” ägna 
sig åt hushållsarbete och matlagning istället för att läsa tidningen ordentligt. 
Vi har upptäckt att det handlar om en del bildade kvinnor i texterna. Kategorin för 
dessa är den kompetenta kvinnan. Fru Oliphant kan implicit tolkas att vara en utbildad 
kvinna för att hon är föreståndare för Frälsningsarméns räddningshem. I artikeln från 
1923 är det lärarinnan som har guvernantutbildning samt att hon refererar till klassisk 
litteratur. Kvinnan från artikeln 1950 tolkar vi som bildad eftersom det framkommer 
i texten att hon kan fyra språk. I texten från 1976 beskrivs kvinnan i den första 
meningen som den kvinnliga juridikstuderande. Hjältinnan i texten från 1992 skiljer 
sig när det gäller kompetens. Det framkommer inte att hon är bildad men hennes 
agerande kan tolkas som att hon är kompetent när det gäller hantering av arbetet under 
krissituationer.   
Den misstrodda kvinnan definierar vi med att skribenten och motparten i texten inte 
står på kvinnans sida eller tror på henne. I artikeln från 1950 framställs kvinnan som 
mystisk och kan inte redogöra för sin bakgrund vilket leder till att mannen måste 
uppbåda polis. Varken hennes man, polis eller skribent tror att hennes ”bevis” är 
riktiga. I likhet med den artikeln är kvinnan i texten från 1976 misstrodd (dock inte 
mystisk) för att hennes ord inte är trovärdiga för mannen på restaurangen, polisen, och 
skribenten.   
Den misslyckade kvinnan framställs på något sätt som oduglig antingen av skribenten, 
samhället, av sina medmänniskor eller av sig själv. De så kallade fallna och 
prostituerade kvinnorna tolkar vi ses som misslyckade både av skribenten och av 
samhället. Kvinnorna som vi uppfattar som ursäktande sig själva, det från texten 1923, 
menar vi kan hänföras till den misslyckade kvinnan. Såväl samhället som de 
kompetenta kvinnorna från texten 1923 ser dem som odugliga. 
Slutligen så tolkar vi att den starka kvinnan finns representerad i alla de analyserade 
texterna. Fru Oliphant framställs som stark i texten från 1900 eftersom hon framställs 
som en viktig person som får hålla tal. Sekreteraren och lärarinnan i artikeln från 1923 
tolkar vi som starka eftersom de båda är politiskt aktiva och engagerade. Kvinnan i 
1950 konstrueras som en person som har rest mycket i sitt liv och det framkommer i 
texten att hon visat sig självständig när hon har jobbat som barnskötare i Sverige. 
Kvinnan i texten från 1976 tolkas som att hon har skinn på näsan och är inte rädd för 
att ta tag i brottet i egna händer och hämta fram ”egna bevis” i utredningen genom att 
anklaga mannen på restaurangen. Kassörskan i artikeln från 1992 kan tolkas som en 
stark kvinna för att hon visar sig vara modig och klara att komma ur en svårhanterlig 
situation på egen hand och på så sätt hjälpa polisen att arrestera en av brottslingarna.  
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6.2. Samhällssyn på kvinnan 
Alla de studerade artiklarna handlar om skam på något sätt. I de fyra första är det 
kvinnan som bär skammen medan i den sista artikeln är det de manliga rånarna som 
bär skam. I den första artikeln är det räddningshemmet som är centralt. En möjlig 
tolkning kan vara att räddningshemmet är mer angeläget än de fallna kvinnorna för 
samhället.    
I texten från 1900 beskrivs kvinnornas flytt från ett område med hög standard. Å ena 
sidan kan det tolkas som att det är personer som bor där vill ta avstånd från de fallna 
kvinnorna men å andra sidan de som arrangerar flytningen kan ha syftet att integrera 
kvinnorna i samhället. Förtjänsten av kvinnornas arbete i hemmet främjar till att de 
integreras i samhället och på så sätt kan bidra till ett bättre samhälle.  
Frälsningsarmén var känd för att vilja hjälpa människor som var utanför samhället. 
Enligt deras tro var kvinnan (till viss del) jämställd med mannen. Utifrån deras per-
spektiv kan uppgiften att starta räddningsorganisationer inte verka besvärlig. En möj-
lig tolkning kan vara att skribenten och samhället som står utanför deras perspektiv 
ser kvinnan som problematisk och kan tycka att det verkar ytterst svårt och besvärligt 
att rädda och hjälpa de utsatta kvinnorna. (NE, u. å.)    
Artikeln från 1923 kan uppfattas som ironisk eftersom sekreteraren beskrivs som liten 
och energisk vid två tillfällen. Ett annat exempel på ironi framkommer i texten när 
lärarinnan själv säger min lilla guvernantutbildning. Anledningen till att skribenten är 
ironisk kan vara att hon måste förhålla sig till samhällets attityd till kvinnan. Hennes 
ironi säger någonting om samhällets kvinnosyn på 1923- talet. Det kan tolkas som att 
man hade en konservativ syn på kvinnan. Även lärarinnan som nämns i texten kan 
tolkas som ironisk då hon säger sig ha en liten utbildning menar hon kanske att hon 
är välutbildad för att hon kan Heine. Läsaren kan ifrågasätta samhällets syn på kvin-
nans utbildning. Hur kan en välutbildad kvinna bidra till ett bättre samhälle? 
I texten tas det upp ett exempel där en berusad man anses mer passande än en kvinna 
att ha en förtroendeuppdraget som skolråd på landsorten. Där den som förde ämnet på 
tal ifrågasatte om en nykter kvinna skulle passa bättre i skolråd. Kvinnorna som inte 
läser tidningen ordentligt menar att de vill engagera sig i samhällsfrågor som handlar 
om vård, utbildning och omsorgsfrågor men de hinner inte med detta på grund av 
skyldigheterna de har i hemmet. Detta kan säga något om normen i samhället att kvin-
nornas främsta skyldigheter är att fostra, laga mat och städa.  
I texten från 1950 kan det tolkas som att mannens ord väger tyngre en kvinnans ord. 
Eftersom mannen är misstänksam mot sin fru så blir även polisen och skribenten miss-
tänksam mot henne. Det kan tolkas som att samhället värderar giltiga identifikations-
handlingar högt för att man ska kunna redogöra sin bakgrund. Det är kanske inte en 
fördel för kvinnan då hon varit mycket berest och kan flera språk än om hon hade 
befunnit sig på samma plats med familj och grannar som skulle kunna intyga vem hon 
är.  
Att en kvinna kan fyra språk kan antingen tolkas som att hon är välutbildad eller att 
hon har lärt sig många språk genom att ha flyttat runt i världen. Men det kan finnas 
ett annat alternativ, att kvinnan både är välutbildad och har rest mycket. Om man antar 
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att hon är välutbildad då kan det tolkas i likhet med artikeln från 1923 att samhället 
(männen) inte vill acceptera att kvinnorna har högre utbildning. Att kvinnan talar 
många språk är inte en fördel utan kan snarare vara en nackdel som gör att hon blir 
misstänkt.  
Kvinnan i artikeln från 1976 gör misstag. Samhällssynen på kvinnan att hon är juri-
dikstuderande och gör misstag kan visa att samhället nedvärderar högutbildade kvin-
nor, då det kan anses som hot mot välutbildade män. Mottagaren kan tolka att för 
samhället fortsätter mannen vara norm, och kvinnan har en underordnad roll dock med 
lite mer utrymme än innan.  
I artikeln från 1992 beskrivs kvinnan som dagens hjältinna vilket kan tolkas som att 
kvinnorna under 1990- talet började få mer utrymme i samhället. Det kan vara en 
rimlig tolkning att allmänheten sätter upp kvinnan på en piedestal. Kvinnan som tidi-
gare kunnat ses som mannens egendom kan uppfattas mer självständig och inte bero-
ende av mannen vilket gör att hon övervinner svårigheter på egen hand. Samtidigt 
som hjältinnan framställs som maskulin behåller hon sin mänsklighet genom att hon 
blir chockad av sina dramatiska upplevelser.   
Vidare förklaras definitioner gällande tabell 1 som finns nedan. 
Utifrån tabell 1 finns det fyra övergripande kategorier som innehåller underkategorier. 
Publiceringskontext handlar om texternas yttre faktorer som skribent, kvinnorubrik 
och bild. Textegenskaper gäller textens inre egenskaper som nominalisering, ironi och 
överhetsperspektiv. Kvinnans roll och situation handlar om vilka egenskaper som till-
skrivs kvinnan i de studerade texterna. Konfliktperspektiv gäller problem och pro-
blemlösning i texterna.  
Skribent: de artiklar vars skribent har undertecknat texten. Kvinnorubrik: rubrikerna 
till de artiklarna vilka innehåller ordet kvinna. Nominalisering de rubriker som är 
nominaliserade. Bild: de artiklar som har en tillhörande bild. Ironi: de artiklar som 
innehåller ironiska drag. Överhetsperspektiv: de artiklar som berör polis eller någon 
form av rättsväsende där ibland Frälsningsarmén. Offer: de artiklar där kvinnan på ett 
eller annat sätt konstruera som offer. Kvinnoskam: de artiklar där det går att tolka att 
kvinnorna är skambärande. Utbildning: de artiklar som berör ämnet utbildning eller 
bildning. Ingen lösning: problem som uppstår i texterna blir inte fullständigt löst. 
Konflikt: det finns någon form av konflikt eller problem i artiklarna. 
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Jämförelse 
TABELL 1: Gemensamma drag i tidningsartiklarna. 
 
  1900 1923 1950 1976 1992 
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  + 
 

Kvinnorubrik + 
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 + 
 

+ 
 

Bild     + 
 

 
Textegenskaper 

Nominalisering + 
 

  + 
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Kvinnans roll & situat-
ion 

Överhetsper-
spektiv 
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 + 
 

+ 
 

+ 
 

Offer + 
 

+ 
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+ 
 

+ 
 

Kvinnoskam + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 

Utbildning  + 
 

+ 
 

+ 
 

 

 
Konfliktperspektiv 

Ingen lösning 
 

 + 
 

+ 
 

+ 
 

 

Konflikt 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Endast två (1923, 1992) av de studerade fem artiklarna har en synlig skribent. 
Skribenten av texten från 1923 är Beata Vardagslag. Vi tolkar att det är skribentens 
signatur eftersom det finns en karaktär som heter Beata Vardagslag i Familjen H**** 
skriven av Fredrika Bremer som ansetts vara en pionjär för kvinnorörelsen under 
1800-talet. (NE, u.å.) Skribenten av artikeln från 1992 är Anders Steinvall som har 
jobbat en lång period på Dagens Nyheter. Vi reagerade på att alla texterna som 
tillsammans med artikeln från 1976 som finns på samma sida av numret är 
undertecknade förutom den analyserade artikeln.  
I alla de valda artiklarnas rubriker med undantag av artikeln från 1950 finns det ordet 
kvinna. Dock kan även denna rubrik implicit ses som kvinnorubrik eftersom den kan 
ge en tydlig bild av anledningen till att den äkta mannen uppsöker polis är hans fru.  
Nominalisering finns i två av de studerade artiklarna vilka är 1900, 1976. 
Endast artikeln från 1992 innehåller bild och bildtext. Anledningen till att den har en 
bild kan vara att texten anses som viktigt. De tidigare artiklarna visar en annan attityd 
mot kvinnan. Att en bild finns i den artikeln där kvinnan konstrueras som hjältinna 
kan tolkas som att synen på kvinnan har börjat förändrats i samhället.  
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Alla artiklarna, förutom artikeln från 1900, innehåller på ett eller annat sätt ironi, dock 
ser det ironiska perspektivet olika ut i de analyserade artiklarna.  I texten från 1923 är 
kvinnan självironisk och skriver med en förminskande ton om sig själv och andra 
kvinnor, medan i artikeln från 1975 kan det snarare vara skribenten som gestaltar 
kvinnan som dum och obetänksam på ett ironiskt sätt. I texten från 1950 ifrågasätter 
skribenten myndigheters agerande med att ironiskt påpeka att de genomfört 
giftermålet iallafall medan man i artikeln från 1992 förminskar och dumförklarar 
rånarna med ironi. 
I alla av artiklarna, förutom artikeln från 1923, finns ett överhetsperspektiv. I artikeln 
från 1900 är det Frälsningsarmén som tar initiativet att rädda de fallna kvinnorna och 
fem officerare sköter räddningshemmet.  I texten från 1950 vänder sig mannen till 
polisen med syfte att få reda på vad sin fru döljer och vem han är gift med. Polisen 
försöker hitta vem som har stulit kvinnans ringar och andra tillhörigheter i texten från 
1976. I artikeln från 1992 handlar det dels om en civil polisman som rycker in för att 
ta fast rånarna på sin lediga dag. Därefter larmar han Sollentunapolisen som slutligen 
tar fast en av rånarna. Poliserna framställs som hjältar i texten men det är postkassörs-
kan som är huvudhjältinnan och huvudpersonen i texten. 
I de granskade artiklarna är någon av personerna som på ett eller annat sätt framställs 
som offer. Kvinnorna i artikeln från 1900 kan tolkas som offer för de dåliga omstän-
digheterna men implicit kan det tolkas som att allmänheten är offer för problematiken 
de fallna kvinnorna medför. I texten från 1923 är det kvinnorna som är självförvål-
lande offer till viss del, de tar inte ansvar för sig själva utan bortförklarar sin under-
ordning på grund av strukturella förhållanden. Mannen i artikeln 1950 bär en offerroll 
eftersom han behöver hjälp med att komma till rätta med sin hustrus identitet, kvinnan 
kan tolkas vara ett offer när hon blir anklagad och inte kan bevisa sin oskuld. När det 
kommer till texten från 1976 är mannen som blir utsatt för anklagelse av kvinnan ett 
offer, vilket kvinnan också är på ett annat sätt då hon utsattes för inbrott och stöld. I 
sista artikeln kan hjältinnan också betraktas som ett offer när hon blev utsatt för rån. 
I de granskade texterna är det endast en av fem som kvinnan inte framställs som vi 
tolkar som skambärande. I texten från 1900 bär de fallna kvinnorna på skam. Det 
framgår i texten att de behöver räddas och inte leva olyckligt som prostituerade. Tex-
ten från 1923 bär kvinnorna skam eftersom de inte tar tag i att bli mer självständiga, 
medan i artikeln från 1950 bär kvinnan skam och kan ses som obetänksam för att hon 
varken har dopattest eller kan bevisa sin bakgrund. Kvinnan i artikeln från 1976 är 
skambärare eftersom hon gjorde ett misstag och framställs som impulsiv och tanklös. 
Det är endast i artikeln från 1992 där kvinnan inte bär någon skam eftersom hon age-
rade exemplariskt och gjorde en hjälteinsats genom att larma polisen då det snarare är 
rånarna som blir skambärare. 
I tre (1923, 1950, 1976) av de studerade artiklarna har kvinnorna någon form av ut-
bildning. Lärarinnan har en liten guvernantutbildning, och kvinnan i artikeln från 
1976 läser juridik. Enligt mannen i texten från 1950 talar kvinnan fyra olika språk 
vilket kan betyda att kvinnan antingen är välutbildad eller att hon har lärt sig många 
språk genom att hon har rest mycket.  
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Konflikten får ingen lösning i tre av artiklarna (1923, 1950, 1976). Den heta diskuss-
ionen kring frågan om kvinnornas uteslutande från politik blir olöst för att mötet slutar 
med en metafor den som gör sig till lamm äter vargen upp som ytterligare en gång 
betonar att det är kvinnornas fel att de inte får tjänster i kommunala styrelser och 
nämnder. Å ena sidan svarar deltagarna på den frågan som de ställer på mötet och tar 
reda på att kvinnorna inte är engagerade i politiska frågor men å andra sidan löser de 
inte problemet vilka åtgärder som kan vidtas för att involvera kvinnor på arbetsmark-
naden. I artikeln från 1950 lämnas frågan oavslutad för att polisen inte lyckas få reda 
på någonting om kvinnans bakgrund och identifiera henne. Inte heller i texten som är 
publicerad 1976 får problemet någon lösning eftersom polisen inte hittar den verkliga 
gärningsmannen utan Stöldroteln snabbutredde, och det förekom inte vidare utred-
ning.  
Likheten mellan de granskade texterna är att alla handlar om kvinnor och innehåller 
någon form av problematik. I den första artikeln är det de prostituerade kvinnorna som 
dels befinner sig i en problematisk situation dels är de problem för samhället. I artikeln 
från 1923 handlar problematiken om varför kvinnorna utesluts i samhället. I texten 
från 1950 gäller problemet äktenskap för att kvinnan inte går att identifiera vilket kan 
även bli problem för samhället för att kvinnans bakgrund är oklart. I artikeln från 1976 
anklagar kvinnan mannen för att hon är övertygad om att ringen som mannen bär är 
hennes. Den sista textens konflikt handlar om rånöverfall som hände på ett postkontor 
där en kvinna blir dagens hjältinna. Avslutningsvis kan vi konstatera av våra analyser 
att artiklarna både skiljer sig åt men de har flera liknande egenskaper. Utifrån de 
granskade texterna kan vi se en utveckling i hur kvinnorna beskrivs och framställs i 
press. Det är artikeln från 1992 som visar att samhällssynen på kvinnan har börjat 
förändras någonting som vi inte såg i de andra artiklarna.  
Artiklarna innehåller en mängd olika sakområden där vi dels har delat in kvinnorna i 
olika kategorier av kvinnokonstruktioner och sedan ställt upp en tabell utifrån de 
aspekter i texterna vi har tagit fasta på både när det gäller kvinnokonstruktion och 
samhällssyn på kvinnan. I genuskonstruktionsavsnittet har vi svarat på 
frågeställningen ”Hur konstrueras kvinnan i de valda artiklarna?” 
Där vi kom fram till att det framställs olika sorters kvinnokonstruktioner: den goda 
och uppfostrande kvinnan, kvinnan som vill göra sin röst hörd, den kompetenta 
kvinnan, den starka kvinnan som offer och problem, kvinnan som ursäktar sig själv, 
den misstrodde och mystiska kvinnan och den misslyckade kvinnan. 
Dessa framställningar av ”kvinnan” är både positiva och negativa. Gemensamt i 
texterna är att kvinnornas negativa aspekter är att de är misstrodda, intar en 
offerställning och att i ingen av artiklarna förutom den sista är kvinnornas utbildning 
till deras fördel. De positiva egenskaperna som framställs i texterna är att kvinnorna 
är företagsamma, kompetenta och visar sig starka.     
I samhällsfrågan har vi svarat på frågan ”Hur avspeglas samhällssynen på kvinnan i 
materialet?” och kommit fram till dessa slutsatser: alla artiklar innehåller någon form 
av problem eller konflikt i anknytning till kvinnorna. Det är mest kvinnorna som bär 
skam i texterna för att de är fallna eller för att de är misstrodda förutom den sista där 
det är rånarna som bär skam. Vi tolkar i texterna att samhället har en konservativ syn 
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på kvinnan och dess attityd till kvinnan är ironisk i de flesta texterna. Till exempel i 
artikeln från 1976 kan samhällets syn på kvinnan vara ironisk för att det är en 
juridikstuderande kvinna som gör misstag. Detta kan tolkas att i de studerade texterna 
nedvärderar samhället kvinnornas utbildning. Samhället ser på mannen som 
överlägsen och kvinnan som underordnad i alla granskade artiklarna förutom den sista 
där postkassörskan framställs som en hjältinna.    
 
6.3. Varför är uppsatsens syfte relevant i en skolkontext? 
Vi menar att genus är sammankopplat med begreppet intersektionalitet som handlar 
om hur genus samverkar med andra faktorer som klass, etnicitet, och sexualitet och 
vad det ger för olika identitetroller till en individ. (NE, u.å.) Både för skolans värde-
grund och svensklärarens uppdrag är genus och andra aspekter av människors identi-
tetsroller ytterst relevanta att belysa. Detta för att göra eleverna medvetna om att män-
niskor har samma värde och är olika, har olika sorters förutsättningar, samt att identi-
tetsroller får olika villkor beroende på hur attityder yttras och kan tolkas i tal och 
skrift. I svenskämnets syfte för gymnasieskolan står det vad elever behöver utveckla 
och en av dem är: ”Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 
texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa (Skolverket, 2011). 
Om läraren ger eleverna möjligheten att se världen ur olika sorters glasögon kan det 
öka jämlikhet och- värdegrundsarbetet i skolan. "Människolivets okränkbarhet, indi-
videns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla” (Skolverket, 2011). 
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7. Metoddiskussion 
 

Metoden som ligger till grund för studien som tidigare nämnt är Faircloughs kritiska 
diskursanalys. Vi valde metoden med avsikten att synliggöra hur språket kan 
konstruera och framställa kvinnodiskurser i de studerade artiklarna. Diskursanalys 
som metod var för oss en utmaning för att få en fördjupad förståelse om vad 
diskursanalys både som begrepp och metod i praktiken innebar. Detta för att området 
innefattar en mängd olika inriktningar. Diskursbegreppet kan uppfattas som en snäv 
definition i lingvistiska sammanhang (Bergström & Boréus, 2012, s. 356) och 
eftersom studien skulle analysera texter ansåg vi att metoden var lämplig att använda. 
Vi fokuserade på värdeladdade ordval, modalitet, retorik och meningsbyggnad för att 
se vilka attityder och värderingar som kan uppfattas både från avsändare och 
mottagare. Diskursanalys gjordes i detalj genom att analysera varje mening i texterna 
vilket fungerade bra för att komma fram till ett resultat. Svårigheten med metoden var 
att avgöra hur mycket text från analysdelen som var mest relevant och representativ 
för att saliggöra kvinnodiskurser i de valda artiklarna.  
 
Ett annat alternativ än den kritiska diskursanalysen skulle vara att göra kvantitativ 
analys istället för kvalitativ. Detta skulle möjliggöra att se hur ofta kvinnor nämns i 
artiklar, vilka ord som används i anknytning till kvinnor och kunna göra en 
uppställning av resultatet vilket förmodligen hade visat andra aspekter av hur kvinnan 
framställs i artiklar. Vi menar dock att vi hade behövt fler artiklar för att kunna visa 
ett rimligt resultat.    
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8. Vidare forskning 
Vår studie kan vara en forskningsansats att undersöka hur kvinnan konstrueras i press 
från 1900-talet fram till idag. Kvinnan som i början av seklet beskrivs som mjuk och 
underordnande och behöver anpassa sig till de kvinnliga normer som samhället anser 
vara acceptabla börjar bli mer självständig i slutet av seklet. För vidare forskning 
skulle det bli intressant att forska om de ämnena som undersöktes av oss återkommer 
i artiklar från 2000-talet tills nu och vilka andra ämnen relaterade i kvinnor kan 
framkomma. Vår studie ger också ansats för forskning om hur dessa 
genuskonstruktioner blir representativa förebilder för läsaren och hur mottagaren över 
tid blir påverkad av de återkommande genusdiskurserna. Man skulle även kunna rikta 
in sig på språkförändring och göra en språkhistorisk undersökning om hur språket har 
förändrats under det senaste seklet.   
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