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Abstract
Denna uppsats har sin bakgrund i författarens nyfikenhet angående

bröllopstidningar och deras innehåll. Syftet är att undersöka den värld som tidningarna

skildrar. Vad är det för bild som visas av bröllop och äktenskap? Finns det människor

som tjänar på att två individer ingår i äktenskap? Är bröllopet och dess planering en

kvinnosyssla? Uppsatsen bygger på  en kvalitativ innehållsanalys av fyra svenska

bröllopstidningar från år 2002. Först diskuteras det vita bröllopets symbolik. Därefter

följer en diskussion om den feministiska kritiken av äktenskapet. Sedan redovisas

svenska bröllopstraditioner. Bröllopets ekonomiska sida diskuteras. Innehållsanalys som

metod diskuteras och slutligen redovisas resultatet av analysen. Analysen visar att

bröllopstidningarna visar upp en bild av en helt problemfri fantasivärld  för det blivande

brudparet. Det finns människor i Sverige som tjänar pengar på att två individer

bestämmer sig för stort bröllop. Bröllopet och dess planering är i högsta grad en

kvinnosyssla.
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Introduktion

När jag gifte mig, så antar jag att jag måste ha älskat honom, men under den
tiden var jag upptagen vid att planera bröllopet och jag tänkte inte på
någonting annat. Jag tänkte bara på det stora vita bröllopet och all
dekorationen, och hur jag skulle bli en vacker brud, hur jag äntligen skulle
få mitt eget hus. Jag tänkte aldrig på problem som kunde uppstå mellan oss
eller någonting sånt. Jag vet inte ens om jag tänkte väldigt mycket på
honom. Oh, jag ville skapa ett bra hem för Glen, men jag tänkte inte på hur
man gör eller om jag älskade honom tillräckligt för att leva med honom för
resten av mitt liv. Jag var för upptagen vid att tänka på mina drömmar och
hur de nu äntligen skulle uppfyllas.1

([Trettio årig maskinskriverska, mor till tre, gift elva år.] Breslow Rubin, 1976:69)

Detta citat kommer från Lillian Breslows Rubins bok Worlds of Pain som

publicerades år 1976. När jag läste denna text så började jag tänka på det vita bröllopets

betydelse för kvinnor. Handlar det om blommor och vackra klänningar när en ung kvinna

lever drömmen om ett vitt bröllop.

Äktenskapet är en av samhällets institutioner. Äktenskap var länge det enda sättet

för att en man och en kvinna skulle kunna leva ihop. Barn födda utan äktenskap hade förr

ingen rättighet att ärva sina pappor och kvinnor kunde inte äga någonting inom äktenskap

förr än på 1950-talet. Familjeforskare har fokuserat mycket på olika familjemönster, det

stigande antalet ensamstående mödrar sågs på 1970-talet som ett socialt problem.

Äktenskapsforskning tar för det mesta själva äktenskapet för givet. Det anses vara bra för

samhället och dess stabilitet. Skilsmässa ses som hotande mot samhällets normer och mot

familjen.

                                                
1

When I got married, I suppose I must have loved him, but at the time, I was busy planning the wedding and
I wasn´t thinking about anything else.  I was just thinking about this big white wedding and all the
trimmings, and how I was going to be a beautiful bride, how I would finally have my own house.  I never
thought about problems we might have or anything like that.  I don´t know even if I ever thought much
about him.  Oh, I wanted a to make a nice home for Glen, but I wasn´t thinking about how anybody did that
or whether I loved him enough to live with him the rest of my life.  I was too busy with my dreams and
thinking about how they were finally coming true

([Thirty-year-old typist, mother of three, married eleven years.] Breslow Rubin, 1976:69).
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Bortsett från rekordåret 1989, då 108 919 par ingick äktenskap, har det totala

antalet vigslar sjunkit uppseendeväckande under de senaste åren. Men i dagens samhälle

verkar finnas en dragning mot en återgång till äldre seder, normer och högtider. Färre

antal giftermål kan förklaras av större andel par som väljer att leva i samboförhållanden.

Ett ökat fritt samboende är en internationell företelse, men är särskilt vanlig i Sverige och

resten av de Nordiska länderna (Bondeson & Von Melen, 1996).

Enligt Statistiska centralbyråns statistik (2001) ökar antalet giftermål. År 2000

ingick 39 895 par äktenskap i Sverige. Det var 4 213 fler än 1999 och det högsta antalet

giftermål sedan början av 1990-talet. Av alla vigslar år 2000 vigdes 24 411 par i svenska

kyrkan eller 61.2%. Högst antal kyrkliga vigslar hade Jämtlands län eller 78,5% av alla

vigslar. Lägst var antalet i Stockholms län eller 53,1% av alla vigslar (Kyrkostatistik,

2000). Antalet skilsmässor har också ökat. År 2000 upplöstes 21 502 äktenskap på grund

av skilsmässa och det var 502 fler än året innan. Männens medelålder var 33,1 år och

kvinnornas medelålder var 30,6 år. Männen var därför i genomsnitt 2,5 år äldre än

kvinnorna. Äktenskapsåldern har stigit något de senaste årtiondena (Statistiska

centralbyrån, 2001).

De senaste åren har svenska tidningsförlag börjat ge ut speciella bröllopstidningar.

Först som del av damtidningar, så kallade "bröllopsspecial", och senare som självständiga

tidningar. Kanske är det återgången till det traditionella när det gäller bröllop som har

skapat ett behov av tidningar av detta slag. Jag har valt att skildra världen som den ser ut i

tidningarna, men inte i verkligheten. En intressant fråga är att se hur bröllopet och

äktenskapet skildras i tidningarna. Är det en skildring av den verkliga världen eller en

fantasivärld? Finns det en svensk bröllopsindustri? Och slutligen frågar jag mig om

bröllopet och dess planering är en kvinnosyssla?

Jag kommer i min analys av fyra svenska bröllopstidningar och ett bröllopshäfte

att inleda med en översikt över bröllopstraditionernas symbolik. Därefter diskuterar jag

den feministiska kritiken av äktenskapet som uppstod runt sekelskifet och återigen på

1970-talet. Därefter följer en kort diskussion av svensk kulturteori angående bröllop. Jag

inleder analysen med ett kapitel om innehållsanalys som metod. Därefter följer analysen

själv och till slut en diskussion om analysens slutsatser.
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Bröllopets symbolik

Bröllopet och dess förberedelse har sina rötter i traditioner som har utvecklats

under historiens gång. De flesta par anser att deras bröllop är någonting spontant och

speciellt. De anser inte att när ett par ska gifta sig så följer de flesta en ganska

förutbestämd ritual: kyrka, vit klänning och naturligtvis bröllopsfest. Det finns lite plats

för avvikelser i bröllopsceremonin. De flesta tänker inte heller på varifrån traditionerna

och ritualerna kommer. Det är självklart att man gifter sig på ett förutbestämt vis.

Brudgummen har en ganska liten roll i bröllopsprocessen. Frieriet är hans största

roll i hela processen. Om det ska vara riktigt romantiskt ska brudgummen gå ner på knä

när han friar till sin älskade och hon ska inte ana något och bli jätteförvånad (Geller,

2001). Det var också männens roll att fria förr i tiden men, då var äktenskap ofta

arrangerade och brudparets föräldrar bestämde vem man skulle gifta sig med (Bondeson

& Von Melen, 1996).

Bröllopsinbjudningskort är inte bara en inbjudan till vigsel och fest utan också ett

bevis för omvärlden att det lyckliga paret ska gifta sig. Det vore onödigt att gifta sig om

inte paret visar det för alla runt omkring. Varje pars inbjudningskort bör visa hur speciellt

brudparet är och hur speciellt just deras bröllop är.

Svensexan är mäns uppror mot kvinnors makt över bröllopsprocessen. Svensexan

är mannens sista stund av frihet innan han blir en gift man. På en svensexa ska man

dricka gå på strippklubb och eventuellt ha sex med en annan kvinna för sista gången

(Geller, 2001). Möhippor är den kvinnliga varianten av en svensexa. Där träffas bruden

och hennes väninnor innan bröllopet (Bondeson & Von Melen, 1996).

Bröllopsklänningen har en stark koppling till någon sorts askunge och

prinsessafantasi. Bruden kan vara "drottning" eller "prinsessa" fören dag (Geller, 2001). I

dag pratas det inte direkt om brudar som om de vore prinsessor men många har krona på

huvudet (Ingraham, 1999). Kronan symboliserar brudens oskuld. Det var endast

oskuldsfulla brudar som fick bära kronan (Bondeson & Von Melen, 1996; Ribbing,

2002).  Slöjan har historiska rötter till den tid då kvinnans far bestämde vem hon gifte sig

med. Brudens ansikte var dolt av slöjan till efter vigseln så att brudgummen kunde inte

ångra sig (Wedding traditions and customs history, 2002). I Sverige var slöjan del av hår



4

modet på 1800-talet som sen blev populärt bland brudar (Bondeson & Von Melen, 1996).

Bruden är centrum för all uppmärksamhet på bröllopsdagen. Därför måste hon minst nio

månader innan sitt bröllop hitta den perfekta klänningen så att bröllopsdagen kan bli

perfekt. De flesta bröllopsklänningssnitt kommer från viktoriansk tid. Då var

kvinnoklädseln tung och obekväm. Den första vita bröllopsklänningen kommer ifrån

1499. Det blev först vanligt för adeln att gifta sig i vitt när Viktoria, drottning av England,

gifte sig i en vit klänning år 1840. Den vita klänningen symboliserar rikedom,

privilegium, renhet och att bruden var oskuld (Geller, 2001; Ingraham 1999).

Bröllopsklänningen symboliserar hela bröllopet, den markerar hög social status och är

varje kvinnas hopp och dröm. Jackie Kennedy, Grace Kelly och prinsessan Diana

symboliserar var för sig den perfekta bruden (Geller, 2001). De kvinnor som inte följer

samhällets normer för kvinnor brukar ändå ha drömmen om det "vita bröllopet".

Bröllopsringarna symboliserar inte längre kärleken. De är kärleken (Geller, 2001).

Historisk sett har bröllopsringen sina rötter i antikens Rom där kvinnor bar ringar för att

visa att de tillhörde sin make, som däremot inte bar ring. Ringen var till för att visa att

kvinnan var makens ägodel. Idag bär båda makarna ring som symboliserar det äkta parets

kärlek.

Blommor symboliserar fruktbarhet. I antikens Grekland bar bruden nyskuret vete.

Det var en tradition som fanns ända fram till medeltiden. Nu visar blommorna hur

speciellt brudparet är. Samtidigt är de också en symbol för rikedom (Geller, 2001).

Bruden bär blommor för att kunna föda en son till sin make så fort som möjligt. Vid vår-

och sommarbröllop i Sverige var det vanligt att dekorera inför bröllopsfesten med grenar

av träd och blommor (Bondeson & Von Melen, 1996).

Bröllopstårtan är inte endast en tårta. Tårtan symboliserar parets fruktbarhet. Förr

bröt man en kaka (som såg ut som bröd) över kvinnans huvud. Det var också vanligt att

slänga brödsmulor över brudparet. Numera slänger man ris på brudparet när de är på väg

ut från kyrkan i samma syfte (Geller, 2001).

Traditionen att brudgummen ger bruden morgongåva har sina rötter saxernas

bröllopstraditioner. Mannen gav sin hustru en morgongåva morgonen efter

bröllopsnatten. I stället för den oskuld som han fick kvällen innan (Geller, 2001).

Svenska kvinnor hade laglig rätt till morgongåvor ända fram till 1920. Morgongåvan var
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bland rikare familjer tänkt som änkepension för kvinnan i form av mark eller hus i städer,

men bland de fattiga kunde morgongåvan bestå av smycken eller klädesplagg (Bondeson

& Von Melen, 1996; Ribbing, 2002).

Bröllopsresan har historiska rötter i den tid då män rövade sig en brud. Från den

traditionen kommer vår tradition att brudgummen bär bruden över tröskeln. En annan

gammal tradition var att brudparet besökte alla som inte kunde komma till bröllopet. När

romantiska bröllop blev en vanlig ritual i väst blev det vanligt att brudparet reste på en

kärleksresa efter bröllopet. Huvudsakligen för att ha sex. Sexlivet ska vara bra hos de

gifta de närmaste femtio åren och det tillhör hustruns roll att se till att det blir så (Geller,

2001). Annars får hon skylla sig själv om maken har en affär.

Det moderna bröllopet är en romantisk pjäs, där brudparet spelar huvudrollen och

altaret är scen. Bröllopsgästerna har rollen att vara brudparets beundrare. Men det får inte

glömmas bort att nutida bröllops situationer kommer från tid då kvinnor hade liten

auktoritet inom äktenskapet (Geller, 2001).

Bröllopets symbolik är heterosexuell och den vilar på gamla traditioner. Allt som

är gammalt värderas som bra. Traditioner anses alltid vara bra, även om de har

kvinnoförtryckande rötter. Det vita bröllopet upprätthåller det kapitaliska patriarkatet och

heterosexuella normer (Ingraham, 1999).
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De teoretiska perspektiven

Feministiska perspektivet

Förr i tiden ansåg de flesta att äktenskapet var självklart för alla kvinnor. Men det

fanns dock kvinnliga teoretiker som kritiserade äktenskapet redan vid 1900-talets början.

En av dem var Emma Goldman. I sin uppsats The traffic in women jämför hon

äktenskapet med prostitution. Hon sa att den enda skillnaden var hur många män en

kvinna sålde sig till. Kvinnans position inom äktenskapet är därför inte bra, enligt

Goldman. I sin uppsats Marriage and Love handlar skriver Goldman att kärlek och

äktenskap har inget gemensamt (Goldman, 1970).

Författaren och teoretikern Cicley Hamilton föddes år 1872. Hon skrev boken

Marriage as a trade, som först publicerades 1909. Hon sa att äktenskapet var det enda

sättet för kvinnor att överleva. Kvinnor gifte sig, enligt henne, av ekonomisk

nödvändighet. Hon påstod också att äktenskapet som institution kunde vara skadligt för

kvinnor. Alla kvinnor var definierade utifrån idealet, hustrun. En liten flicka var en

blivande hustru, den gifta kvinnan var någons hustru, änkan hade varit någons hustru och

den ensamstående kvinnan skulle ha varit någons hustru. Hamilton ansåg att äktenskapet

var ett måste för kvinnor både ekonomiskt och socialt. Den ogifta kvinnan ansågs vara ett

hot mot det dominerande systemet och därför stigmatiserades hon. Hennes lösning var att

kvinnor skulle inte gifta sig för att behålla sin självständighet (Hamilton, 1981). Det kan

man förstå utifrån det faktum att gifta kvinnor var omyndiga på den tiden.

Den franske teoretikern Cristine Delphy (1992) har skrivit om familjen och

äktenskapet utifrån ett feministiskt och marxist synsätt. Hon ser familjelivet utifrån det

grundfaktum att där kan man oftast finna en manlig försörjare där kvinnan och barnen är

ekonomiskt beroende av mannens inkomst. Hon påstår att äktenskapet inte kan bli ett

kontrakt mellan likställda eftersom kvinnor och män har olika position inom samhället.

Män äger mer än kvinnor, de äger mer pengar, hus och mark. Alla kvinnor är beroende av

detta system. Kvinna som är sambo med en man definieras utifrån detta system. En

ensamstående kvinna måste också förhålla sig till detta system. Ett exempel på det är

löneskillnader mellan könen. Delphy menar att äktenskapet är en institution som
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upprätthåller mannens makt över kvinnor i samhället. Hon anser det vara viktigt för alla

att inse dessa grundförhållanden för att ändringar i samhället kan ske. Det är, enligt

henne, ett projekt som kommer att ta lång tid (Delphy & Leonard, 1992).

Den kanadensiska sociologen Dorothy Smith pratar om the relations of ruling

inom samhället. Hon anser att män kontrollerar den dominerande ideologin i vårt

samhälle. De utgör de flesta teoretikerna som har den bestämmande rollen i att bibehålla

samhällssynen. Den dominanta ideologin och diskursen omkring den tar inte hänsyn till

olika samhällskategorier. Den går utifrån att vita män är normen. Kvinnan får förhålla sig

till de dominanta normerna inom äktenskapet (Smith, 1987).

Mirra Komarovsky publicerade år 1962 sin bok Blue Collar Marriage där hon

publicerade resultatet av sin undersökning om äktenskap inom arbetarklassen. Denna

studie anses vara den första av sitt slag. Tidigare studier hade koncentrerat sig på medel-

och överklass. Hennes resultat var att kvinnor och män levde i olika världar inom

äktenskapet. De har olika intressen och svårt att förstå varandras situation. Deras

bekymmer är också olika inom äktenskapet. Hustrun har bekymmer om att hon inte var

tillräckligt bra hustru. Hon har också bekymmer om familjerelationer. Maken har

bekymmer om sitt arbete och relationer med arbetskamrater och svärföräldrar. Det finns

en allmän överenskommelse inom de flesta äktenskapen att det är mannen som

bestämmer. Kvinnan talar mycket om mannens kompetens, men mannen talar sällan om

kvinnans kompetens. Hennes slutresultat var att både män och kvinnor var olyckliga i de

flesta äktenskap men ingen ifrågasätter äktenskapet som institution (Komarovsky, 1987).

Den amerikanska familje- och äktenskapsrådgivaren Lillian Breslow Rubin

publicerade år 1976 resultatet av sina intervjuer med gifta par inom arbetarklassen.

Hennes intervjupersoner hade olika uppfattning om uppvaktningen före äktenskapet.

Kvinnan såg den ur ett romantiskt perspektiv, men mannen kan inte förstå hur hon ”fick

tag i honom”. Den vanligaste anledningen till att paren gifte sig var att kvinnan var

gravid. För männen var det själklart att gifta sig med en kvinna man hade gjort gravid. De

flesta hade haft sex för äktenskapet, men det var något som inte fick diskuteras öppet.

Kvinnorna hade dåligt samvete över att ha sex före äktenskapet. De använde inte

preventivmedel. Det var bara slampor som använde preventivmedel. För kvinnorna var

äktenskapet en bekräftelse på femininitet; eget hem och barn, hennes ”lilla familj”. För
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männen var äktenskapet en bekräftelse på deras maskulinitet; en hustru och barn att sörja

för. Realiteten är den att männen saknar utbildning och får därför osäkra och dåligt

betalda jobb. Kvinnorna blir gravida direkt och deras hem var inte lika fint som de hade

inbillat sig. Männen vill ha frihet som sina ogifta kompisar, men kvinnan vill ha makens

säkerhet. Hon menar slutligen att dessa unga människor har litet att välja bland med en

sådan social bakgrund (Breslow Rubin, 1976).

Sociologen Jessie Bernard undersökte under sin livstid många sociologiska

aspekter av äktenskapet. Hon arbetade i USA och hennes arbete täcker undersökningar av

äktenskapet och familjen i de flesta samhällsgrupper. Hon skrev flera böcker under sin

livstid. Hon avled 1996, 93 år gammal. Hennes bok The future of marriage markerade en

viss förändring i sociologisk analys av äktenskapet. Begrepp som ”hans” och ”hennes”

äktenskap blev användbara analysredskap. I varje äktenskap finns därför två olika typer

av äktenskap, enligt Bernards teori (Bernard, 1982; Lengermann & Niebrugge-Brantley,

2000). Bernard påpekar att män tjänar på att ingå i äktenskap. Gifta män begår färre

självmord (Bernard, 1982; Durkheim, 1951). När gifta och ogifta män blev frågade om

äktenskapet var det de ogifta som påstod att äktenskapet var begränsande. Enligt

samhällsmyter är det emot mannens ”egenskaper” att gifta sig. Män behöver njuta av

många kvinnor. Myten säger också att det är ”varje kvinnas dröm” att gifta sig. Trots

detta är det fler kvinnor än män som ansöker om skilsmässa. Kvinnor pratar inte öppet

om sina problem, men de mår psykiskt sämre än sin make. Gifta kvinnor mådde psykiskt

sämre än ensamma kvinnor. Ensamstående kvinnor mådde psykiskt bättre än

ensamstående män (Bernard, 1982). Gifta män får den största samhälliga respekten och

de högsta lönerna. Män väljer en hustru som de är överlägsen på något vis, längre, äldre,

mer utbildade och har högre löner. Detta kallar Bernard för The marriage gradiant, eller

äktenskapets stegtingsgrad. Det finns människor i vårt samhälle som är icke önskvärda att

ingå äktenskap med. En man som inte är överlägsen någon kvinna och en kvinna som är

överlägsen de flesta män, till exempel en outbildad man med låga löner och en

välutbildad kvinna med höga löner kan ha svårt att hitta en partner. Det är vanligare att

kvinnan anpassar sig till mannens liv efter äktenskapet. Som att flytta om mannen får ett

nytt jobb, leder till att kvinnan får anpassa sin karriär efter mannens. Bernards

undersökningar visar att äktenskap utan barn är lyckligare än äktenskap med barn
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(Bernard, 1982). Detta är tvärt emot den sociala myten att barn automatiskt gör ett

äktenskap lyckligt.

Hon menar att om äktenskapet ska ha någon framtid behöver män och kvinnor

dela med sig av arbetet både inom och utom hemmet. Hon tror också att vänskap behövs

inom äktenskapet om jämställdhet ska nås inom det. Idén om att äkta makar ska

komplettera varandra är vanlig. Den äkta maken är stark och försvarande, men hustrun är

beroende och stödjande. Hon tror att färre par kommer att ingå äktenskap och att andra

samboformer växer fram. Hon menar att någon sorts icke-äktenskap kommer att bli

vanligare. Att bo ensam kommer att bli ett alternativ. Hon tror inte att

samhällsförändringar till det sämre har lett till ökning i skilsmässor. Hon säger att det nya

samhället där kvinnor är mer självständiga gör det möjligt för kvinnor att slippa dåliga

äktenskap, förr hade kvinnan inget val (Bernard, 1982).

Kulturteoretiska perspektivet

Våra lagar har genom tiden präglat vilken betydelse äktenskapet hade för kvinnor.

Historikern Kristi Niskanen belyser äktenskapets stora betydelse i kvinnors liv. Kvinnor

kunde i stort sett inte äga något inom äktenskapet förrän 1950. Hennes studie visar hur

genuskonstruktion av egendomsrätten har spelat stor roll i skapandet av föreställningar

om familjejordbruket som en manlig form av företagsamhet. Kvinnans roll var i hemmet

och det var mannens roll att förvalta pengar och egendom, även om de tillhörde kvinnan

(Niskanen, 2000). Den norska historikern Ida Blom (2000) påstår att äktenskapet ledde

till att kvinnor tappade sina lagliga rättigheter och rättigheten till att vara själständig

individ. Gifta kvinnor var ”representerade” av sina makar i det offentliga livet. Hustru

och barn följde mannens nationstillhörighet. Det ansågs naturligt. Barn följde faderns

medborgarskap om föräldrarna var gifta. År 1951 tillträdde lagar som ledde till

jämställdhet när det gällde medborgarskap. Hustrun blev en självständig medborgare.

Gifta kvinnor blev myndiga år 1921 samma år som svenska kvinnor fick rösträtt. Då

upphörde det lagliga husbondevaldet, husbondens formella makt över hushållets alla

medlemmar (Manns, 2000).
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Man kan se på bröllopet som en rite de passage, en övergångsrit. Från ungdom till

vuxenvärld. Denna rit var mera betydelsefull förr i tiden då ungdomar flyttade hemifrån

först i samband med sitt bröllop. Uppmärksamheten koncentrerades på bruden under

bröllopets gång. Vanligt var att svenska brudar bar bröllopskronor som tecken på deras

oskuld. Denna krona kallades också ”mariakrona” och hänvisade till den krona som

Jungfru Maria bar. Det var kyrkan som bestämde om kvinnan var oskuld eller ej före

bröllopet. Den kyska bruden fick en morgongåva från sin make morgonen efter

bröllopsnatten. (Bondeson & Von Melen, 1996; Bringéus, 1993; Ribbing, 2002). De

kvinnor som inte var oskulder vid sitt bröllop bar i några delar av Sverige en röd klut på

huvudet. Denna klut kallades ”horklut” och det var mycket skamligt för en brud att bära

en sådan på bröllopsdagen (Bringéus, 1993).

Placeringen vid borden på en bröllopsfest speglade en viss rangordning av

gästerna där de mest betydelsefulla gästerna satt närmast brudparet. Vid honnörsbordet

satt brudparet, prästen, prästens fru, brudparets föräldrar och andra ståndspersoner i

socknen. I dag brukar brudparet sitta i mitten av honnörsbordet. Bruden till höger och

brudgummen till vänster. Bredvid bruden sitter hennes far, som har brudgummens mor

till höger om sig. Bredvid brudgummen sitter brudens mor, som i sin tur har

brudgummens far till bordet. Vid bröllop serverade man den finaste maten som fanns och

mat och vin fanns rikligt på en bröllopsfest (Bondeson & Von Melen, 1996).

Bröllopsnatten ansågs inte som privat. Exempel är att hela bröllopsfesten följde

med in i bröllopskammaren för att lämna brudparet i sängen (Bringéus, 1993). Detta

kallades för sängledning. De nygifta i vittnens närvaro lade sig i brudsängen var en

förutsättning för att äktenskapet skulle bli lagligt. I senare tid inleddes kristen

sängledning där en präst var närvarande (Bondeson & Von Melen, 1996).

De flesta traditioner handlade om bruden och hennes oskuld, mannens oskuld var

inte relevant. Kvinnans utseende spelade också en betydligt större roll än mannens på

bröllopsdagen. Unga kvinnor blev uppfostrade till att kunna åta sig rollen som hustru och

hemmafru. En väldigt populär bok på 1830-talet; Konsten att blifva en god flicka, En god

maka, mor och matmor, En handbok för vuxna döttrar, makar och mödrar är ett exempel

på detta (Bjurman, 1993).
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I Sverige gick fattiga brudar en fästmögång direkt före eller efter bröllopet för att

tigga artiklar för det nya hemmet. Kvinnorna var klädda efter speciella regler och ofta

följde en annan person med som förde deras talan. Den nygifta mannen kunde vandra

runt bland socknens gårdar och be om hjälp med utsäde. De kallades för sädestiggare

(Bondeson & Von Melen, 1996).

Andra delar av bröllopetsritualerna som finns kvar i dag är bröllopsgåva,

bröllopsklädsel, ringar, bröllopsfest och bröllopsfoto har alla sina rötter i svensk historia.

Dessa har visserligen förändrats över tiden men finns dock kvar (Kulturen, 1993).

Undersökningens problem och frågeställningar

De flesta människor problematiserar inte bröllop och bröllopstraditioner. Hela

bröllopet ses som ett naturligt fenomen utan historiska och ekonomiska rötter. Som har

sitt ursprung i kärlek mellan två individer, är det verkligen så? Feministiska teoretiker har

påpekat hur kvinnan ofta var och är förtryckt inom sitt eget äktenskap. Det är mannen

som bestämmer och tjänar psykiskt på det. Kanske finns det två äktenskap i varje

äktenskap, hans och hennes (Bernard, 1982). Hur skildras bröllop och äktenskapet i

tidningarna. Har den skildringen något gemensamt med de undersökningar som gjorts av

feministiska teoretiker om äktenskapet? (Bernard, 1982, Breslow-Rubin, 1976,

Komarowsky, 1987). Är berättelserna i tidningarna en beskrivning av den verkliga

världen eller en fantasivärld? Finns det en svensk bröllopsindustri som liknar den Crys

Ingraham (1999) har upptäckt i USA? Är bröllopet och dess planering en kvinnosyssla

här i Sverige som den var förr i tiden (Kulturen, 1993).  Den feministiska teoretikern

Jaclyn Geller (2001) har visat att bröllopet och dess planering har en djupare symbolisk

betydelse som har sina rötter i historien Har de teman som skildras i tidningarna någon

symbolisk betydelse  Hur har svensk kulturhistoria påverkat nutida bröllopstidningar?
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Bröllopsindustrin

Våra tankar och idéer kring bröllop bygger på historisk och ekonomisk bakgrund,

vilka baseras i idéer om den romantiska heterosexuella kärleken. Den amerikanske

sociologen Crys Ingraham har analyserat det hon kallar för bröllopsindustri (The wedding

Industry) i USA. Hon påstår att bröllopsindustrin är en stor industri som omsätter

miljarder varje år. Hennes analys har lett fram till att denna industri består av tre

huvuddelar. Första delen är av varor och tjänster direkt kopplade till bruden, brudparet

och bröllopsgästen. Artiklar som klänningar, blommor, festmat eller bröllopsgåvor. Den

andra delen består av produkter som understödjer det vita bröllopet. Exempel på detta är

en barbiedocka i en bröllopsklänning. Ett ännu mer utmanande exempel är

brudklänningar till små flickor som säljs alltmera i USA. Den tredje delen består av

produkter som är bilder på en brud eller brudpar, men inget har med själva bröllopet att

göra. (Ingraham, 1999). Exempel på detta är att använda foto på en leende brud för att

annonsera tandkräm.

Det vita bröllopet är ett verktyg för att bibehålla den heterosexuella normen i vårt

samhälle, enligt Ingraham. Bröllopet ska vara elegant och påkostat. Inget är för fint för

bruden på hennes stora dag. Industrin sänder tecken på att det är naturligt att göra av med

mycket pengar i samband med ett bröllop. Sunt förnuft behövs inte för planeringen av

”livets största dag”. Ingrahams analys har visat att varor är dyrare om de har en

anknytning till bröllop (Ingraham, 1999). Bröllopsklänningar är dyrare än liknande

festklänningar för andra tillfällen. Bröllops skor dyrare än vanliga finskor.

Denna industri riktar sig till unga vita kvinnor i medel- eller överklass.

Bröllopsplanering är ett kvinnojobb. Bröllopstidningar och kataloger riktar sig till bruden

inför hennes stora dag. Media upprätthåller bilden av kvinnor som orationella när det

gäller pengar, det är deras lott att spendera pengar (Ingraham, 1999).

Någon måste köpa och därför läsa tidningar av detta slag eftersom att det är

efterfrågan som styr produktion på den kapitalistiska marknaden. Tidningsförlag skulle

inte publicera tidningar som de inte tjänar på.  Priset på tidningarna ligger mellan 49 och

69 kronor för ett exemplar. Själv gjorde jag av med 252 kronor när jag köpte de fyra

tidningar och häftet som ingår i min analys.
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De senaste åren har en del böcker om bröllop och bröllopstraditioner publicerats i

Sverige. Dessa böcker utgör en blandning av historiska berättelser om hur det var förr och

varifrån nutida bröllopstraditioner kommer tillsammans med råd till blivande brudpar om

hur de skall planera sitt eget bröllop. Som exempel på detta finns placeringslistor för fest

och tips på inbjudningskort. Författarna kan vara präster, historiker, konstvetare,

journalister eller ”specialister” på etikettfrågor. Böckerna kategoriseras efter områden och

exempel på kapitelnamn är; Frieri förr i tiden, Bröllopsfesten osv. Där får läsaren en

inblick i svensk historia och råd inför det egna bröllopet. Bröllopet beskrivs som den

”stora dagen” eller en av ”livets högtider”. Bröllopet är en offentlig angelägenhet, det

gäller att visa upp sig som finast på den stora dagen. Kläder och utseende är därför

mycket viktiga i ett kyrkbröllop. Böckerna tar för givet att folk gifter sig kyrkligt. Det

finns även korta kapitel om borgerlig vigsel och registretat partnerskap (Bondeson & Von

Melen, 1996; Ribbing 2002). Men; Det kan verka självklart att man vill klä upp sig i

frack och brudklänning och skrida kyrkogången arm i arm...(Bondeson & Von Melen,

1996, sid. 60). Därför betonas den borgerliga vigseln för de par som inte är särskilt

religiösa, redan har familj ihop, inte har råd med ”det stora bröllopet” och de som redan

har gift sig en gång tidigare. Bröllopet betonas som en engångsföreteelse; Ska vi inte få

bestämma hur vi vill ha det på vårt eget bröllop, när vi bara gifter oss en gång i livet

(Bondeson &  Von Melen, 1996, sid. 60).  Det kommer också tydligt fram att ”ett stort”

kyrkligt kostar pengar och kräver mycket förberedelse.
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Innehållsanalys som metod

Analys av symboler i text och bild har målsättningen att definiera symbolernas

betydelse. Varifrån kommer dessa symboler och hur upprätthålls de i språket. Man kan

betrakta media som ett system av tecken. Därför kan symbolisk analys användas som

analysmetod (Berger, 1991). Språket är en social konstruktion som innehåller regler och

traditioner, vilka har blivit en del av ett system. Detta system har dualistiska egenskaper.

Det som är gott har ingen betydelse utan sin motsats ont. Rika blir inte rika utan

jämförelse med fattiga och män blir inte män utan kvinnor. Det är inte endast språket som

innehåller symboler. Symboler finns överallt i vår omgivning. Vårt utseende, vår frisyr

och våra kläder, har symbolisk betydelse. När man analyserar text utifrån en symbolisk

analys letar man efter dolda mönster i texten, som kan leda till nya tolkningar av den. Vår

uppfattning av texten är alltid begränsad av olika sociala strukturer. Strukturerna vi lever

i påverkar vår tolkning av tecken och symboler som finns inom media och i våra liv

(Berger, 1991). Ett exempel på en sådan struktur kan vara klasstillhörighet eller etnicitet.

Marxisk analys kan också vara användbar för den som analyserar media. En av

huvudfrågorna är; Vem äger media? Hur påverkar det journalister och artiklarnas

budskap? En grundtanke i marxisk analys är att se på kapitalismen som något mera än

bara ett ekonomiskt system, utan också någonting som påverkar våra attityder,

värderingar, personlighet och vår kultur. Det kapitalistiska systemet påverkar

nyhetsrapportering, reklaminnehåll och annat inom media. Media är ett verktyg som går

att manipulera i det kapitalistiska samhället. Media har även en annan roll inom det

kapitalistiska samhället. Media kan förleda folket från verkligheten. Reklam är en

nödvändig del av det kapitalistiska samhället (Berger, 1991). Reklam skapar nya behov

hos folket som leder till ett konsumtionssamhälle.

Sociologisk mediaanalys är intresserad av följande; Vem säger vad åt vem med

vilka konsekvenser (Berger, 1991; sid. 77). Sociologer som analyserar media är

intresserade av de roller olika grupper spelar inom media, t. ex. kvinnor, etniska

minoriteter som och människor i olika åldrar (Berger, 1991).  Stereotyper spelar stor roll

inom media. Med stereotyper menar man att en grupp människor har blivit tilldelade

vissa egenskaper, t. ex. dumma blondiner.
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Innehållsanalys (content analysis) är en metod som utvecklats för att analysera

media. Grundtanken med innehållsanalys är att om man forskar i medias innehåll och

andra former av kommunikation kan man få en förståelse för hur människor påverkas av

media. Innehållsanalys kan vara användbar för att jämföra media med varandra eller

förändringar i media över tid (Berger, 1991). Innehållsanalys kan definieras på olika sätt.

Weber (1990) definierar innehållsanalys som en forskningsmetod som klassifierar text

och gör den till relevant och lätthanterligt material.  Krippendorff (1980) definierar

däremot innehållsanalys som forskningsmetod som möjliggör för forskaren att dra valida

slutsatser från materialet till dess kontext. Bierchenk (1978) påstår att man ska bedriva

innehållsanalys utifrån frågorna; Vem sa vad till vem med vilka konsekvenser. Trots  de

olika uppfattningar forskare har om innehållsanalys som metod är den användbar för en

sociologisk analys av media.

När man bedriver innehållsanalys ska man tänka på tre saker. Vem skrev

materialet? Vad innehåller materialet? Åt vilken målgrupp ägnas materialet? (Weber,

1990). Innehållsanalys kan användas i många syften. Den kan användas för att återspegla

olika gruppers kultur. Den kan användas för att visa trender, mönster eller skillnader

inom media. Den kan även användas som värdering av media (Krippendorff, 1980;

Weber, 1990). Man kan även använda denna analysmetod för att göra explicit materialets

latenta egenskaper och relationer. Det krävs alltid en tolkning av materialet (Bierchenk,

1978). En central idé inom innehållsanalys är att ta ord från en text och klassifiera dem i

kategorier eller teman. Man kan förenkla och förklara text om man tematiserar dess

innehåll. (Weber, 1990). Text och bild har en symbolisk betydelse som alltid är relativ.

Det har också betydelse för tolkandet vem det är som utför analysen. I varje

innehållsanalys måste det vara klart vilket material som analyseras, hur materialet är

definierat och från vilken urvalsgrupp det är taget. Materialet är tillgängligt för forskaren

men dess kontext är det inte (Krippendorff, 1980). En annan viktig fråga är hur urvalet av

materialet har skett? Detta behöver förklaras när man arbetar med innehållsanalys som

metod (Bierchenk, 1978; Krippendorff, 1980).

Den mesta litteraturen handlar om kvantitativ innehållsanalys där frekvenser mäts

på ett eller annat sätt. Det finns alternativ till den. Med kvalitativ innehållsanalys kan

forskaren tolka och förklara teman som finns i materialet med hjälp av sociologiska
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teorier (Krippendorff, 1980). Kvalitativ innehållsanalys används när forskaren vill belysa

de kvalitativa egenskaper och relationer som kan finnas i materialet. Då kan man

tematisera attribut oberoende av hur frekventa dessa är i texten. Det som är viktigt i

analysarbetet är en noggrann beskrivning av hur analysarbetet har genomförts

(Bierchenk,1978).

Feministiska teoretiker har använt innehållsanalys som metod i sitt arbete. Det har

påpekats att det är ett problem att modeller i tidningar är anorektiker och att

skönhetsidealet som förmedlas inte stämmer överens med verkligheten. Kvinnor framstår

endast som sexuella objekt inom reklam och media. Media sänder klara signaler till unga

kvinnor om vad som anses vara ”kvinnligt” och ”passande” för unga kvinnor. Flera

teoretiker har använt innehållsanalys för att skildra innehållet i kvinnotidningar.

Tidningar som riktar sig till tonårsflickor är av speciell betydelse eftersom unga flickor

tar till sig budskap från media lättare. Olika analyser av tonårstidningar visar att de flesta

har ett tydligt budskap. Unga flickor är intresserade av kläder, make-up och pojkar.

 En feministisk analys av Seventeen Magazine från 1945 till 1995 är ett exempel

på detta. Den visar att innehållet i Seventeen har inte ändrats särskilt mycket under de

senaste femtio åren. Unga flickor ska vara lika intresserade av utseende och det andra

könet som förr (Shlenker, et.al., 1998).

Från 1970-talet har betydelsen av stereotyper inom media diskuterats. Kvinnor

stereotyperas i både tidningar och television. Analyser av bilder kan också vara viktiga.

Bilder kan ha en underliggande betydelse som inte visas direkt. Bilder kan vara viktiga

för att tolka en texts betydelse därför får man inte glömma bilder när man utför en

innehållsanalys (Low & Sherrard, 1999).

Jag har i min egen analys valt kvalitativ innehållsanalys där jag har för avsikt att

dra ut teman från de utvalda bröllopstidningarna. Urvalet av tidningarna skedde inte

slumpmässigt utan valdes på grund av tillgänglighet i affärer och spridning. De tidningar

som jag valde var: Amelia brud och bröllop, år 2002. Bröllopsmagasinet höst/vinter 2002.

Bröllopsguiden nr.2. 2002, Allt om bröllop nr.3. 2002 och en lokal tidning för Malmö;

Svenska Bröllopshäftet 2002, Malmö. Arbetsmetoderna bestod av grundlig läsning om

och om igen som ledde till kategoriseringar eller teman som jag skall belysa närmare i

min analys med exempel från materialet samt teorin.
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Bröllopstidningarnas kvantitativa innehåll

Även om min analys till huvuddelen är en kvalitativ innehållsanalys bestämde jag

mig för att göra två korta kvantitativa undersökningar av tidningarna för att få en djupare

förståelse för materialet.

En kort beskrivning av tidningarna. Tidningen Allt om bröllop publiceras tre

gånger om året. Tidningen är på 143 sidor och den kostar 59 kronor. Amelia brud och

bröllop är en tidning som publiceras i januari, en gång om året. Tidningen är 144 sidor.

Den kostar 55 kronor. Bröllopsguiden publiceras två gånger om året, vår och höst.

Tidningen är på 80 sidor. Den kostar 49 kronor. Bröllopsmagasinet publiceras två gånger

om året med en vår/sommar upplaga och en höst/vinter upplaga. Tidningen är på 306

sidor och påstår på framsidan att den är “Sveriges ledande bröllopstidning”. Den kostar

69 kronor. Svenska bröllopshäftet, Malmö. Häftet är 43 sidor och kostar 20 kronor. Det

innehåller huvudsakligen annonser från företag i Malmö-regionen.

Jag räknade antalet sidor som innehöll annonser jämfört med artiklar. När jag

räknade sidantal exkluderade jag omslagspärmen, dvs framsidan och baksidan både inuti

och utanpå. Tidningen Allt om bröllop innehåller totalt 143 sidor. Den hade 55 sidor med

annonser vilket är nästan 40% av tidningens innehåll. Artiklar fanns på 44 sidor eller en

tredjedel. Annat material kallade jag för reportage där visas brudklänningar ute i naturen,

och olika frisyrer för brudar, för att ge några exempel. Reportage täckte också 44 sidor

vilket är lika mycket som artikelutrymmet. Reportagen är sammansatta av tidningen.

Exempel på vanliga reportage är modereportage för bröllopsklänningar. Reportagen har

någon sorts annonsbudskap där märken på klänningar och kläder står tydligt angivna.

Man kan tänka sig att företag stödjer reportage av detta slag. Amelia brud och bröllop

inneåller144 sidor. Den innehöll 35 sidor annonser, omkring 25%. Den hade 53 sidor

artiklar, knappt 40% och 56 sidor bildserier. Artiklarna var fler och kortare än i de övriga

tidningarna. Detta gällde också reportagen. Bröllopsguiden innehåller 80 sidor. Totalt

25,5 sidor hade annonser, cirka en tredjedel. Artiklar fanns på 35 sidor, drygt 40%.

Reportage täckte 19,5 sidor, ungefär 25%. Bröllopsmagasinet innehåller 306 sidor hade

sammanlagt 152 sidor med annonser, vilket är nästan hälften av sidantalet. Artiklarna

täckte 67 sidor,  dvs. 22% av tidningen. Reportage täckte sammanlagt 87 sidor, knappt en
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tredjedel av hela tidningen. I Bröllopshäftet som innehåller 43 sidor fanns 16 sidor

annonser och 27 sidor artiklar. Det betyder att 40% av tidningen bestod av annonser.

Bröllopshäftet ingår inte i själva analysen, den används endast för lokal jämförelse.

Jag räknade antalet bilder i tidningarna för att se fördelningen mellan bilder på

kvinnor och män tillsammans, kvinnor utan män och män utan kvinnor. Jag valde att

räkna inte med annonser för att begränsa materialet, men bilder från artiklar och

bildserier finns med. Jag räknar endast bilder på de som ser ut för att föreställa brudpar,

brud eller brudgum. Annat bildmaterial kunde vara på tillbehör som krona och skor.

Brudbuketter var vanligt bildmaterial och det gällde också tårtan. Andra motiv kan vara

exotiska ställen för vigseln eller bröllopsresan. Ett annat populärt bildmaterial var på barn

klädda i festkläder. De flesta bilder som var på eller skulle föreställa brudpar, brudgum

eller brud var på kvinnan ensam, eller 56 %. Dessa bilder på bruden fokuserade kvinnans

brudklänning. Näst största kategorin var på ett brudpar tillsammans eller 33%. Endast

11% av bilderna visade ensam brudgum (Se bilaga 1). På framsidan av alla tidningarna

fanns också en bild på modell klädd till brud.
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Bröllopstidningarnas kvalitativa innehåll

Ja, till storslagna bröllop!

VAD HÄNDER! Bröllop är stort just nu. Flera innehavare till brudbutiker
som jag pratat med säger att de aldrig tidigare haft så mycket att göra. De
berättar om rekordmånga utlämningar på dagar som förr om åren varit
lugnet själv. Jag märker också hur intresset för att diskutera sitt bröllop
ökar: via nätet, på brudträffar och genom era kontakter med oss här på
redaktionen. Jag noterar samtidigt att tiden ni lägger ner på planering av
era bröllop ökar. Det är bra, för ni spenderar dessutom mer pengar på era
bröllop än vad som var vanligt för bara något år sedan.
(Tommy Ditz, chefredaktör, Allt om bröllop nr., 2002, sid.4).

Tidningarna var för det mesta ganska tjocka (80-306 sid.). De var tryckta på tjockt

blankt papper, med "glassiga" omslag som ger ett exklusivt intryck. De är också alla

ganska nya och började publiceras först på senare hälften av nittiotalet. Tidningarna är

svenskägda, men liknar i stort sett utländska tidningar av samma slag som finns i

handeln. Det har mycket gemensamt med andra mode- och damtidningar. Innehållet

fokuserar på kläder, make-up, frisyr, skor och tillbehör. Den enda stora skillnaden är

fokusen på just bröllopskläder, brudmake-up, brudfrisyrer, brudskor och

bröllopstillbehör. Man kan säga att annonser spelar stor roll i bröllopstidningar. Eftersom

de flesta består upp till hälften av annonser. Allt som behövs för just ditt bröllop finns

annonserat där. Positionerna på annonserna ser också ut för att vara förutbestämda.

Klänningar är annonserade vid sidan om klänningsreportage och resebyråer annonserar

vid sidan om en artikel om bröllopsresor av olika slag. Ett annat populärt inslag som

fanns i alla tidningarna var "real-life" berättelser. De bestod för det mesta av en kort

beskrivning av ett bröllop i verkligheten eller intervjuer med nygifta par. Bilder från

bröllopet hörde oftast till som bildmaterial. Berättelser av detta slag skiljer sig från resten

av materialet eftersom det rör sig om verkliga händelser.
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Bruden

När man närmare läser artiklarna och granskar bilderna kan man notera teman

som tidningarna fokuserar. Det första jag märkte var den stora fokusen på bruden.

Hennes kläder, hennes frisyr, hennes skor och hennes tillbehör. Det återspeglas i det

faktum att nästan nittio procent av alla bilder handlar om bruden, ensam eller tillsammans

med sin make. Modereportagen i tidningarna handlade alla, utom två om kvinnors

klänningar, frisyrer eller buketter. Detta återspeglar både Crys Ingrahams (1999) och

Jaclyn Gellers (2001) analys av det "vita bröllopet" (White Wedding). De påstår att

bröllopet och industrin runt den finns till för bruden. Brudarna delas upp i olika typer, du

kan välja olika stilar som ska passa med det tema du har valt för ditt bröllop. Exempel

från ett reportage är; den klassiska bruden, den eleganta bruden, skogsälvan, den trendiga

bruden, den vågade bruden, den naturliga bruden, den romantiska bruden, den ljuva

bruden och den tuffa bruden (Allt om bröllop, 2002; Bröllopsmagasinet 2002). Brudarnas

individualitet betonas inom vissa bestämda ramar. Det största antalet sidor handlar om

själva klänningen och hur viktigt det är att välja "rätt" klänning.  Få saker upptar en

blivande bruds tankar så mycket som "Vilken brudklänning ska jag välja?" (Amelia brud

och bröllop, 2002, sid.10) Jaclyn Geller (2001) har kallat den vita klänningen det

tydligaste symbolen för ett modernt bröllop (sid. 214). Valet av klänningen är det absolut

viktigaste som bestämmer resten av bröllopets tema. Bruden beskrivs ofta som prinsessa

och älva.

När bruden har valt sin klänning är planeringen långt ifrån över. Hon behöver

välja underkläder, skor, rätt frisyr, make-up och sen själva buketten. Det finns till och

med brudens shoppinglista med 42 kom ihåg! Här finns allting från hygienvaror till

kläder och make-up. Listan är i alfabetisk ordning från balsam till örhängen (Amelia brud

och bröllop, 2002, sid.51). Underkläderna har en speciell betydelse för den romantiska

bröllopsnatten; Festen och prästen är klara- nu är det dags för bröllopsnatten. Och om

du inte somnar i brudklänningen vill du antagligen ha något extra fint på dig även då

(Amelia brud och bröllop, 2002, sid.85). Det har stor betydelse att kvinnan gör sig

attraktiv för mannen på bröllopsnatten. Det är kvinnans ansvar att hålla maken trogen till

henne med alla möjliga knep som hon kan hitta på (Geller, 2001).
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Flera artiklar och reportage ägnas åt det viktiga beslutet att välja bukett. Det är

kvinnans roll att välja bukett; Är du en romantisk rosenflicka? Eller väljer du trendiga

kallor? Välj din brudbukett med kärlek och fantasi. Låt den matcha både din klädsel och

personlighet (Amelia brud och bröllop, 2002, sid. 108). Brudbuketten du aldrig glömmer

(Bröllopsguiden, 2002, sid.42) Buketten blir därför mer än bara blommor, den blir

blommor i kärlekens tecken.

Männens klädsel får mindre uppmärksamhet. Det finns inte mycket att välja

emellan. Kostym, frack, smoking eller jackett är det som visas som alternativ i

tidningarna. Tidningen Bröllopsmagasinet ägnade mer plats åt männens klädsel än de

flesta andra tidningar. Där fanns ett reportage som kallades; Mannen i focus; på

stenugnsbaden. Där brudgummens klädsel och andra manliga utstyr visades i ett tio sidigt

reportage (Bröllopsmagasinet, 2002, sid.133-142).

Vigselringarna spelar en ganska stor roll i tidningar av detta slag. Speciella

ringreportage finns i de flesta av dem. Ringen är symbolen för ett äktenskap. Välj den

med omsorg, den ska hålla hela livet. (Amelia brud och bröllop, 2002, sid. 28). En ring

för livet, vigselringen - symbolen för evig kärlek och konsten att välja vigselring var

exempel på artikelnamn. Det går därför inte att gifta sig utan den perfekta ringen som ska

vara för evigt. I en artikel där två brudpar intervjuas om sina val av vigselringar kommer

fram att det var kvinnorna som slutligen bestämde hur ringarna skulle se ut

(Bröllopsguiden, 2002). Detta faktum att kvinnan väljer ringen efter att mannen har friat

till henne är motsatt det historiska faktum att förr gav mannen kvinnan en ring för att visa

att hon tillhörde honom (Geller, 2001).

Festen

Ett annat stort tema var bröllopsfesten samt vigsel i kyrka eller stadshus. Det är

mycket som behöver planeras inför ett bröllop och tidningarna erbjöd alla sin hjälp med

planeringen. Stora bröllopsplaneraren följde med tidningen Amelia brud och bröllop

(2002). Den bestod av ett häfte på 36 sidor. Där finns en cheklista som börjar 12 månader

före bröllopet. I bröllopsmagasinet finns artikel som heter seder & bruk. Där börjar

planeringstiden 12 månader i förväg med allt man måste tänka på (Bröllopsmagasinet,
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2002, sid.89-106).  Även bröllopsguiden har en planeringskalender av detta slag som

också börjar 12 månader före bröllopet (Bröllopsguiden, 2002, sid.64). Det som är viktigt

för festen är inbjudningskorten, lokalen, maten, vinet, champagne, dekorationer,

dukningen av borden och bordsplaceringen. En vacker dukning är lika viktig som maten

på bröllopsbordet. Allt från det lilla placeringskortet till blommorna ska stämma (Amelia

brud och bröllop, 2002, sid.63). Alla tidningar ger tips och råd hur man bäst kan klara av

sådana saker. Det ägnas mycket plats i de flesta tidningar åt bordsdukningen och

bordsplaceringen, allting måste vara perfekt på den stora dagen. Placeringen hade förr en

annan betydelse då de ståtfulla gästerna satt närmast brudparet (Bondeson & Von Melen,

1996).

Bröllopsgästerna spelar en stor roll, utan bröllopsgäster är det inget ståtligt och

stort bröllop. Bröllopsgästernas roll är att beundra paret och speciellt bruden på den stora

dagen. All planering har ingen betydelse om bröllopet saknar åskådare som kan beundra

hela bröllopet (Geller, 2001). Det hela börjar med att en gäst får ett inbjudningskort i

posten. Men det är bara början. Det är en del en blivande bröllopsgäst måste tänka på

enligt skribenter i bröllopstidningar. Det första är klädseln både herrarnas och damernas.

Där står för det mesta en angiven klädsel kod på inbjudningskorten och dessa måste

följas. Exempel på artikelnamn är; Bjuden på fest. Herrarnas klädskola del.1, Kort om

kvinnornas klädsel till bröllop och fest (Allt om bröllop, 2002). Det står "mörk kostym" -

vad ska jag ha på mig? (Amelia brud och bröllop, 2002). Där står det hur män och

kvinnor ska klä sig till bröllopsfest. Även om detta innebär att gästerna måste köpa nya

kläder eller hyra inför festen.

Deras nästa stora roll är att köpa presenter till det blivande brudparet. De flesta

tidningar visar presenttips till brudparet. Där ges det råd om vad gäster kan ge brudparet

på deras stora dag. Där ges även råd om att brudparet kan lägga en önskelista i en eller

flera butiker för att underlätta både för brudpar och bröllopsgäster. Det är därför inte

billigt att bli bjuden på bröllop. De flesta gäster brukar spendera cirka 500 kronor på

bröllopspresenter, (Bröllopsmagasinet, 2002, sid.216). Därutöver måste gästerna hyra

eller köpa kläder, eventuellt betala resan till bröllopet, kanske även betala för

övernattning. Det kan bli dyrt för en bröllopsgäst att bli bjuden på fest.
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 Det finns även en artikel om vett och etikett för bröllopsgäster. Där frågas det;

Vet du din plats som gäst i kyrkan? Är du rätt klädd? Måste man verkligen tacka för

festen? Lite kunskap om hur man agerar på ett bröllop är inte fel. Det är ju faktiskt

brudparets stora dag och man vill ju inte skämma ut sig…(Amelia brud och bröllop,

2002, sid.120).

Samtliga tidningar har artiklar om resor för smekmånaden. Smekmånaden är inte

vilken resa som helst det är en romantisk kärleksresa. Bilderna som visas i dessa artiklar

är på exotiska ställen med palmer och vita stränder. Parets Isolering ses som en romantisk

företeelse. Där ska de nygifta paret ha tid åt varandra. Hela resans mål är att ha så mycket

sex som möjligt. Det är nödvändigt för kvinnan att ha sexiga underkläder som på

bröllopsnatten för att gör sig åtråvärd för maken (Geller, 2001). Det är inte bara en resa

utomlands utan också en resa för det äkta parets förhållande där de kan "hitta" varandra.

Vi prioriterar i stället romantiska smultronställen á la Noahs Ark, det vill säga sådana

ställen dit de flesta anländer i par och där du och din partner har alla chanser att finna

stillhet, skönhet och harmoni. Och kanske rent av varandra (Allt om bröllop, 2002,

sid.87). Budskapen i artiklarna är att brudparet kan åka på en romantisk upptäcktsfärd

tillsammans.

Kyrklig eller borgerlig vigsel; Förväxla inte detta val med stort eller litet bröllop.

Det är en helt annan fråga (Allt om bröllop, 2002, sid.56). Det är en uppmaning till de

brudpar som tänker gifta sig borgerligt att också ha stora och ståtliga bröllop. Det behöver

inte vara litet bara för att det är borgerligt. Borgerlig vigsel - med pompa och ståt

(Bröllopsguiden, 2002, sid.26). Det behöver inte vara tråkigt och trist att gifta sig

borgerligt. Den brud som gifter sig borgerligt kan ha vit prinsessklänning och brudbukett,

det kan också hållas en stor bröllopsfest. Tommy Ditz chefredaktör för tidningen Allt om

bröllop säger; Ja till storslagna bröllop. Oavsett om det är en kyrklig eller borgerlig

vigsel (Allt om bröllop, 2002, sid.4). Jaclyn Geller (2001) liknar nutida vigselceremonier

vid teaterföreställningar. Hon säger att det finns ingen skillnad mellan vita bröllop. De

har alla samma förutsättningar. Brudparet och speciellt bruden ska beundras av gästerna

under ceremonins gång. Därför blir paret skådespelare och gästerna åskådare på en

föreställning. Där döljs ceremonins patriarkata förutsättningar med att fokusera allt på

bruden (Geller, 2001).
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Äktenskapets Juridik är ett annat intressant tema. Där bjuds det på; Kloka flickors

läsning - lagarna som gäller i äktenskapet. Nu är jag din och allt ditt är mitt. Eller? Var

inte bara en kär flicka, utan också klok (Amelia brud och bröllop, 2002, sid.57). Där är

äktenskaps lagarna förklarade på ett enkelt sett. Där förklaras innebörden i giftorättsgods,

äktenskapsförord, enskild egendom och bodelning. Även om det idag känns som om

kärleken kommer att vara för evigt, så är lagarna för gifta skapade till stor del för den

dagen äktenskapet tar slut (Allt om bröllop, 2002, sid.145).

Budgeten är en annan fråga. Det är endast en tidning som direkt tar upp vad som

bröllopet får kosta. Det finns dock diskussioner om kostnaden i samband med de flesta

planerings guider som finns i tidningarna. I den tidning som direkt tar upp kostnaden

finns det en lista med 45 artiklar och kostnader för dem inför bröllopet. Det är  brudparets

uppgift att bestämma hur mycket pengar den stora dagen får kosta. Det finns en självklar

attityd i alla tidningar, bröllop kostar mycket, speciellt om man ska ha stor fest. Här visas

även tre exempel på hur mycket bröllop kostade i verkligheten. Det billigaste kostade

nästan 30 tusen kronor och det dyraste kostade över hundra tusen kronor (Amelia brud

och bröllop, 2002, sid.52-55). Crys Ingraham (1999) med sin analys av den amerikanska

bröllopsindustrin visat hur pengar ligger bakom bröllopsidealet. Den vita klänningen är

populärast därför att den är dyr och tillverkare av klänningar tjänar pengar på kvinnor

som är helt övertygade om att deras bröllop får kosta vad som helst. Det att spendera

pengar är normaliserat inom bröllopsindustrin.

De stora teman jag tagit fram har på många sätt återspeglat både Jaclyn Gellers

(2001) och Crys Ingrahams (1999) analys av det vita bröllopet. Det kanske inte är en

tillfällighet eftersom deras undersökningar inspirerade mig på många sätt under min

analys. Fokusen på bruden och speciellt klänningen är viktig. Flera feministiska teoretiker

har med sina undersökningar visat att kvinnor är underordnade inom äktenskapet och att

alla äktenskap har problem och konflikter (Bernard, 1982; Breslow-Rubin, 1976,

Komarowsky, 1987). Denna sida av äktenskapet visas inte inom tidningar av detta slag.

Det som återspeglas är någon sorts kvinnlig fantasivärld där allting är perfekt.

Verkligheten har litet med tidningarnas innehåll att göra överhuvudtaget.
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Kvinnoplanering

Bröllopet, den stora händelsen vi tjejer redan som unga drömmer och
fantiserar om, dagen då vi alla för uppleva att vara en prinsessa som får
drömprinsen. Som vuxna har vi en ganska klar bild om hur vi vill att
dagen med stort D ska se ut. Om det ska vara ett klassiskt kyrkobröllop, ett
eftermiddagsbröllop, en borgerlig vigsel eller ett mer personligt bröllop.
(Allt om bröllop, 2002, sid.63).

De flesta artiklar talar till bruden och hennes bröllopsplanering. Det görs sällan

direkt, men som läsare uppfattar man att de flesta artiklar är riktade till bruden. Exempel

på detta är; Annorlunda och vacker blir du t ex i rött (Amelia brud och bröllop, 2002,

sid.91). [Bredvid texten finns en bild på modell i röd bröllopsklänning]. Det tas för givet

att läsaren är en kvinna som planerar sitt bröllop. I flera tidningar finns "real-life"

berättelser där bröllop skildras i bilder och text. Men även där par diskuterar planeringen

av sitt kommande bröllop. Där finns det bilder av de blivande äkta makarna, men av

framgår det som att det är kvinnan som planerar bröllopet. När det gäller dukningen och

utsmyckningen av lokalen vet Cornelia precis hur hon vill ha det (Allt om bröllop, 2002,

sid.49). Det enda som står om mannen är när han friade till sin blivande hustru. I en

annan berättelse står det; Dukningen är inte riktigt bestämd än. Restaurangen står för den

men Annelie vill gärna välja blommorna själv (Allt om bröllop, 2002, sid.67).

Kvinnan spelar en stor roll i bröllopet och dess planering. Jag kommer att tänka på

den unga kvinnan i Lillian Breslow-Rubin (1976) som glömde bort sin make när hon

planerade sitt bröllop. Allting handlade om blommor, dekorationer och klänningen för

henne. Mannen fanns inte med i bilden när hon planerade sitt bröllop. Jaclyn Geller

(2001) visar också i sin analys hur bröllopet och dess planering är en kvinnosyssla.

Mannens ända roll är att fria, efter det ska han inte lägga sig i hennes planering. Det finn

även på marknaden i USA böcker med råd till blivande makar. Hur de inte ska lägga sig i

utan göra som kvinnan säger på hennes stora dag. Män har enligt bröllopslitteraturen inga

åsikter om blommor och mat, sånt är ett kvinnligt attribut. Männen hjälper gärna till med

maskulina saker, som att bära stolar eller bord. Boka diverse lokaler och betala för det

som kvinnan har valt (Geller, 2001).
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Har han trasslat in sig i din bröllopsplanering? Det är mycket att tänka på inför

ett bröllop. Och fortfarande är det ofta bruden som håller i alla trådarna (Amelia brud

och bröllop, 2002, sid.79). Så står det på en sida [som går att klippa ut] där brudgummen

har sin egen lilla "checklista" som kan hålla honom sysselsatt ända fram till bröllopet

(Amelia Brud och bröllop, 2002, sid.79). På listan finns 25 stycken kom ihåg. Orden

boka, beställa och fixa förekommer i det mesta. Det kan därför påstås att mannens roll är

att se till att kvinnan får sina önskningar uppfyllda när det gäller hennes drömbröllop.

Den blivande bruden tilltalas som om hennes blivande make vore ett litet barn som måste

hållas sysselsatt under tiden hon planerar den stora dagen. Ovanför rubriken finns det en

"komisk" bild på en brudgum som är bunden med band över hela ansiktet. Han har

"trasslat in sig" i hennes bröllopsplanering (Se bilaga 2).
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Slutsatser

Bröllopet skildras i tidningarna som ett naturligt fenomen som är grundat i kärlek

mellan två individer. Min analys har däremot visat att bröllopstraditioner har sina

historiska rötter till en kvinnoförtryckande tid där äktenskap ingenting hade med kärlek

att göra. Äktenskapet är långt ifrån ett naturligt fenomen. Det är en av samhällets

institutioner som reglerar individers samliv. Även om idéer om den romantiska kärleken

nu dominerar så är de ganska nya i vårt samhälle. Kärlek och äktenskap var förr två olika

saker som Emma Goldman påpekade i sin uppsats Äktenskap och Kärlek (Marriage and

Love) i början på 1900-talet. Nu romantiseras gamla traditioner i alla tidningarna utan att

det har något med deras historiska betydelse att göra. Allting som skildras i tidningarna

har en djupare symbolisk betydelse. Symboliken finns där genom hela bröllopet. Hur en

kvinna som var sin faders ägodel bytte över till att vara sin makes ägodel.

När jag insåg att materialet jag samlat ihop var nästan 800 sidor bestämde jag mig

för att nästan halvera det genom att inte analysera annonserna. Tidningarna bestod nästan

till hälften av annonser relaterade till det "stora vita bröllopet". De flesta annonserna

handlade om klänningar, men där fanns allting från fotografi till fest. Bröllopet står i

fokus i tidningarna, men det ägnas även plats åt artiklar om äktenskapet. Bröllopet och

det följande äktenskapet är som att glida på rosa sky. En fantasivärld utanför den verkliga

världen. Det finns inte mycket gemensamt med tidningarnas berättelser och de

feministiska teoretikernas undersökningar. Man kan därför säga att den feministiska

kritiken av äktenskapet inte har haft mycket influenser på bröllopstidningarnas innehåll.

Även om frekvensen skilsmässor är ganska stor i Sverige talas det om äktenskapet som

någonting man bara gör en gång i livet. Det enda man kan hitta om skilsmässor är tips till

kvinnor om vilken färg bröllopsklänningen ska ha om kvinnan har varit gift tidigare. Det

vita som tidigare var oskuldens färg är nu den ogifta kvinnans färg. De enda problemen

som finns i tidningarnas fantasivärld består av problem vid val av klänning och andra

nödvändiga attribut för ett bröllop. Där uppstår inga problem mellan de blivande makarna

som det kan göra i verkligheten. Hela bröllopet är offentligt där de inbjudna gästerna

spelar stor roll som beundrare av den vackra bruden.
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Det finns en svensk bröllopsindustri. Allt fler människor jobbar inom

bröllopsbranschen på ett eller annat sätt. Bröllopstidningar är bara en del av denna stora

marknad som drar till sig mycket annonspengar. Det är efterfrågan som styr upplagan och

omfånget av svenska bröllopstidningar. Intresset för det stora vita bröllopet är sort i

Sverige i dag. Jag gjorde av med drygt 250 kronor när jag köpte tidningarna. Amelia brud

och bröllop kostar 55 kronor per nummer och har en upplaga på 60 200 exemplar per år,

dvs det är drygt 3,3 miljoner kronor. Därtill kommer alla de andra tidningarna,

brudklänningsfirmor, hotell, restauranger, festlokaler, bagare, frisörer och make-up

artister, som arbetar med det vita bröllopet. Om man tänker sig år 2000 då nästan 25 000

par gifte sig i kyrkan och cirka hälften har ett "stort" bröllop på 50-100 tusen kronor så

kan kostnaderna röra sig om 50-100 miljoner som bröllopsindustrin i Sverige omsätter

varje år. Det är därför inte konstigt att Tommy Ditz chefredaktör säger; Ja, till storslagna

bröllop. Det finns helt enkelt så mycket pengar att tjäna.

Män och kvinnor har förutbestämda roller inom tidningarna. Bröllopet och dess

planering är definitivt en kvinnosyssla i den värld tidningarna skildrar. Bruden står i

centrum på sin stora dag. Tidningarna ger till och med råd till kvinnor om hur de kan

hålla makarna utanför om de "trasslar in sig" för mycket i deras bröllopsfantasi. Detta kan

verka motsägelsefullt. Att kvinnan engagerar sig så mycket för att bli del av en institution

som sedan förtrycker henne. Det är ett faktum att även om kvinnor planerar bröllopet är

det även de som hellre ansöker om skilsmässa (Bernard, 1982). De flesta anser att

Sverige är ett av det mest jämställda landet i världen. Många kanske anser att det är

onödigt att tänka på det som var förr i tiden. Men det går inte som sociolog att se på

bröllop som ett isolerat fenomen från samhället och från historien. Man måste tolka

tidningarnas innehåll i sin kontext, både deras samhällsmässiga och historiska kontext

annars ser man inte hela innehållet.
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Bilaga 1

Diagram över procentuella fördelningen av bilder i bröllopstidningarna föreställande
kvinnor och män, ensamma eller tillsammans som brud, brudgum eller brudpar:

56% Kvinnor utan män

11% Män utan kvinnor

33% Kvinnor och män 
tillsammans
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Bilaga 2

Bild till artikeln; Har hann trasslat in sig i din bröllopsplanering?


