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Förord  
 

I want to apologize to all the women  

I have called pretty.   

before I’ve called them intelligent or brave. 

I am sorry I made it sound as though 

something as simple as what you’re born with 

is all you have to be proud of. 

When your spirit has crushed mountains  

from now on I will say things like: 

You are resilient or you are extraordinary. 

Not because I don’t think you’re pretty. 

But because I need you to know 

you are more than that.  

 

- Rupi Kaur 
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ABSTRACT 

My study focuses on how two Swedish newspaper magazines choose to portray men and 

women in their biggest reportage. Since we live in a society that is built around old standards, 

it is interesting to see if the magazines try to look beyond the norms about what is male and 

what is female or if the papers choose to follow the standards to attract readers.  

The papers that are analyzed in the study are the women's magazine Amelia and the men's 

magazine Café. Although the newspapers themselves target two different sexes, I want to 

analyze how the newspapers choose to portray the people they portray in their newspaper. Just 

because a magazine is aimed at women does not mean that it has to be aimed at the typical 

women's area and vice versa for the magazine that is aimed at men 

As a future upper secondary school teacher in social studies, I have also chosen to analyze two 

study material books to see if the books we give our students penetrate the thoughts and values 

we want the Swedish school to show. Since the school is constantly working in a democratic 

direction, it is important that both the teaching and the content of the teaching material books 

express themselves democratically and have democratic and equal values. 

The result showed that we are still living in a world that is still determined by old standards. 

That men and masculinity belong to qualities like strong and proud. While being a woman and 

feminine are associated with qualities like being beautiful and always smiling. The textbooks 

also showed that more information is generally required about gender, gender equality and 

different types of sexuality. Today we live in a world where people do not feel like either a man 

or a woman, therefore it is also important that "the third sex" begins to take place in the school 

world 

Relevanta begrepp: Kön, könsidentitet, genus, feminism, maskulinitetsforskning, 

jämställdhet, jämlikhet, normer och normkritisk.  

 

 

 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .................................................................................................................................. 4 
1.1. PROBLEMOMRÅDE ............................................................................................................ 5 
1.2. PROBLEMFORMULERING................................................................................................. 6 
1.3. SYFTE .................................................................................................................................... 6 
1.4. FORSKNINGSFRÅGOR ....................................................................................................... 7 
1.5. AVGRÄNSNING ................................................................................................................... 7 
1.6. BEGREPPSFÖRKLARINGAR ............................................................................................. 7 

2. BAKGRUND .................................................................................................................................. 9 
2.1. SKOLANS VÄRDEGRUND ................................................................................................. 9 
2.2. JÄMSTÄLLDHET I LÄROPLANEN LGY 11 .................................................................... 10 
2.3. JÄMSTÄLLDHET I SVERIGE ........................................................................................... 11 

3. TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................... 14 
3.1. GENUSSYSTEMET ............................................................................................................ 14 
3.2. FÖRESTÄLLNINGAR OM KVINNLIGT OCH MANLIGT I MEDIA ............................. 15 
3.3. TILLTALANDE BILDER.................................................................................................... 16 
3.4. GENUSMEDVETEN JOURNALISTIK .............................................................................. 17 
3.5. LÄROMEDELSSTUDIER I TEORI OCH PRAKTIK ........................................................ 19 

4. TEORI .......................................................................................................................................... 22 
4.1. FEMINISTISK TEORI ......................................................................................................... 22 
4.2. HEGEMONISK MASKULINITETSTEORI ....................................................................... 23 
4.3. GENUSTEORI I JOURNALISTIKEN................................................................................. 24 

5. METOD OCH MATERIAL ....................................................................................................... 26 
5.1. VAL AV MATERIAL .......................................................................................................... 26 
5.2. VAL AV METOD................................................................................................................. 27 
5.3. KVALITATIV TEXTANALYS ........................................................................................... 27 
5.4. SEMIOTISK BILDANALYS ............................................................................................... 28 
5.5. GESTALTNINGSCHEMA .................................................................................................. 30 
5.6. STUDIENS RELIABILITET OCH VALIDITET ................................................................ 30 

6. RESULTAT OCH ANALYS – AMELIA OCH CAFÉ............................................................ 32 
6.1. AMELIA ............................................................................................................................... 32 
6.2. CAFÉ .................................................................................................................................... 35 
6.3. RESULTAT GESTALTNINGSSCHEMA .......................................................................... 38 

7. RESULTAT OCH ANALYS – REFLEX 123 OCH ARENA 123 .......................................... 40 
7.1. REFLEX 123 ........................................................................................................................ 40 
7.2. ARENA 123 LÄROMEDELSANALYS .............................................................................. 43 
7.3. KORT SAMMANFATTNING AV LÄROMEDELSBÖCKERNA .................................... 46 

8. AVSLUTNING ............................................................................................................................ 48 
8.1. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION RÖRANDE FRÅGESTÄLLNING 1 OCH 2. ...... 48 
8.2. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION RÖRANDE FRÅGESTÄLLNING 3 ................... 50 
8.3. VIDARE FORSKNING........................................................................................................ 50 

9. DIDAKTISKA IMPLIKATIONER ............................................................................................... 52 
9.1. ANVÄNDNINGEN AV MEDIER I SAMHÄLLSKUNSKAPSUNDERVISNINGEN ............ 52 

KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................................................................... 54 

 



 4 

1. INLEDNING  

Kapitalet kommer att fokusera på att presentera uppsatsen, studiens syfte och 

problemformulering, valet av forskningsfrågor, användbara begrepp kommer att definieras 

samt dras en avgränsning.  

 

I dagens svenska samhälle influeras vi dagligen av olika medier. Ordet medier har under åren 

blivit ett omtalat begrepp och något som ständigt är i tillväxt och idag nås vi inte endast av 

medier genom radio och tidningar utan fenomen som Instagram, YouTube, Facebook har även 

fått ett enormt fäste och inflytande i våra liv. Genom att vi dagligen kommer i kontakt med 

olika former av medier blir vi i en stor utsträckning influerade av dessa. Medier påverkas oss 

människor säkerligen medvetet som undermedvetet och så fort du hör orden Livet har sina goda 

stunder tänker du på Mc Donalds knallgula ”M”.  

I takt med att medier har en sådan kraftfull påverkan av våra liv och nästan talar om för oss hur 

man ska se ut eller hur man inte ska se ut, vad man ska äta och vad man inte ska äta etc. Vill 

jag i min studie undersöka hur två svenska magasin, en som riktar sig åt män och en som riktar 

sig åt kvinnor, väljer att gestalta män och kvinnor i sina största reportage. Kommer en tidning 

som riktar sig åt män följa den manliga normen om vad som är manligt, och kommer tidningen 

som riktar sig åt kvinnor följa den kvinnliga normen? Hur normativa är våra medier egentligen?  

Jag kommer även att analysera två läroböcker inom ämnet samhällskunskap för att se hur 

begrepp som kön, genus och jämställdhet gestaltas. Som blivande gymnasielärare inom 

samhällskunskap anser jag det är viktigt att se om läroböckerna förmedlar de värden som den 

svenska skolan ska genomsyra.  

Jag ser detta arbete som en fördjupning på mitt tidigare examensarbete Dammande hemmafruar 

och föräldralediga pappor där jag analyserade svensk Tv-reklam mellan åren 1954–2010 ur ett 

genus och jämställdhetsperspektiv. I detta arbete lämnar jag historian bakom mig och fokusen 

ligger på det nutida svenska samhället. Är vi verkligen så jämställda och normkritiska som vi 

tror att vi är?  

Det ska vi snart ta redo på.  
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1.1. PROBLEMOMRÅDE  

Grunden för detta arbete är diverse forskning om hur män och kvinnor gestaltas i media. 

Madeleine Kleberg tar upp i hennes publikation Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap hur medier väljer att gestalta de olika könen. Klebergs forskning har 

en stor betydelse i min studie. Kleberg problematiserar hur medierna sällan tar ansvar för sin 

journalistik. 1 

När vi lever i en värld där medier ständigt är påtagliga i våra liv är det viktigt att vi belyser 

vikten av det som medier väljer att ta upp, framförallt till våra elever. Om det är en speciell 

grupp som är extra utsatta för mediers exponering är det just ungdomar. Därför är det viktigt 

att vi förstår hur stor mediernas makt är.  

Kleberg menar att medier oftast är väldigt normativa i sina gestaltningar mellan män och 

kvinnor.2 Som framtida gymnasielärare inom ämnet samhällskunskap anser jag att det är viktigt 

att få mina elever medvetna om att det medierna visar kanske inte alltid är sant. Man kan säga 

att mitt problemområde knyter an till två olika områden. Dels den vardagliga medier i form av 

tidningsmagasin men även hur två olika läromedel tar upp och väljer att belysa olika 

demokratiska begrepp. När Skolverket påvisar att vi ska fostra våra elever i en demokratisk 

riktning är det väldigt viktigt att de läromedel vi har i skolan förmedlar och tar upp dessa 

begrepp. Detta för att eleverna själva ska lära sig betydelsen och själva kunna reflektera över 

begreppens innebörd.  

Kunskapsluckan jag vill fylla i min studie är att belysa hur svenska medier gestaltar kön. 

Eftersom vi lever i ett samhälle som på många områden anses vara jämställda vill jag 

tillsammans med vetenskaplig forskning ta reda på hur svenska magasin väljer att gestalta och 

positionera de olika könen.  

Varför jag även tar upp läroböcker inom samhällskunskapsämnet på gymnasienivå är att jag 

vill se om och hur dessa böcker tar upp ämnen som handlar om kön och jämställdhet. Den 

svenska skolans värdegrund och läroplaner är det som ska genomsyra all undervisning. Därför 

anser jag att det är relevant att belysa hur dessa begrepp framkommer i de böcker som anses 

vara grunden för samhällskunskapsämnet.  

                                                 
1 Kleberg, M (2008) Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, s7 
2 Kleberg, M (2008), s7 
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1.2. PROBLEMFORMULERING  

Män och kvinnor ska ha lika stort inflytande i vårt svenska samhälle och de skiljaktigheter som 

förekommer ska inte bero på vilket kön en person har. Trots detta ligger gamla normer kvar och 

gror. Att en kvinna förknippas ofta med egenskaper som anses vara feminina t.ex. att vara 

vacker medan en man ofta förknippas med egenskaper som anses vara maskulina, t.ex. att vara 

stark. Frågan om vad som räknas som manligt och kvinnligt är en fråga som ständigt är i fokus.  

Min studie utgår utifrån två svenska dagsmagasin där jag har jag valt att analysera deras största 

reportage. Ena reportaget är från tidningen Amelia där mångsysslaren Carolina Gynning är i 

fokus. Det andra reportage är från tidningen Café där skådespelaren Adam Lundgren har 

strålkastarljuset på sig.  

Problemställningen i undersökningen är att se hur de olika tidningarna väljer att gestalta kön. 

Trots att Amelia riktar sig åt kvinnor och Café riktar sig åt män vill jag undersöka hur normer 

genomsyrar de olika reportagen. Jag anser att även om tidningarna riktar sig åt olika kön är det 

hur tidningarna väljer att gestalta personerna i reportagen som är i mitt fokus.  

Min andra problemställning ska som tidigare nämnt belysa hur två läroböcker i ämnet 

samhällskunskap belyser begrepp som normer och jämställdhet. Genomsyrar böckerna det vi 

vill att skolan ska genomsyra när det kommer till dessa begrepp? 

1.3. SYFTE 

Syftet i studien är att undersöka och analysera hur den svenska kvinnan och den svenska 

mannen blir gestaltade i bild och text i två tidningsmagasin varav en är riktad mot kvinnor och 

en mot män. Därav blir mitt syfte fortsättningsvis att analysera kring hur normativa de olika 

magasinen är när det kommer till genus. När tidningen riktas åt kvinnor kommer de typiska 

kvinnliga normerna fram och tvärtom?  

Vidare kommer en diskussion om hur relevant begreppen genus och jämställdhet är i svenska 

gymnasieelevers kursböcker. Eftersom jag är en blivande gymnasielärare just inom ämnet 

samhällskunskap anser jag det är en viktig fråga att lyfta. Eftersom den svenska skolan ska vara 

en jämställd skola är det viktigt att elevers kursböcker tar upp begrepp som jämställdhet och 

genus. Det är betydande att läromedelsböckernas innehåll speglar våra svenska värderingar i 

samhället och ger eleverna en fördjupning av om komplexa samhällsfrågor.  
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1.4. FORSKNINGSFRÅGOR  

I. Hur gestaltas kvinnan i Amelias största reportage utifrån ett norm- och genuskritiskt 

perspektiv? 

II. Hur gestaltas mannen i Cafés största reportage utifrån ett norm- och genuskritiskt 

perspektiv? 

III. Hur gestaltas normer, genus och jämställdhet i två läromedel för samhällskunskap 

gymnasiet?  

1.5. AVGRÄNSNING 

Studiens första frågeställningar kommer utgå ifrån herrtidningen Cafés största reportage från 

upplagen december-januarinumret 2019, samt kvinnomagasinets Amelias största reportage från 

nummer 2, 2019. Analys och resultat kommer endast bli baserade på dessa. 

Studiens andra frågeställning avgränsar sig till två elevböcker inom samhällskunskap, Reflex 

123 och Arena 123.   

Studiens resultat är endast baserat på dessa material.  

1.6. BEGREPPSFÖRKLARINGAR   

Kön – Ordet kön används utifrån en biologisk kontext. Endera är det kvinnligt, eller så talar 

man om manligt. Det biologiska talar om vilket kön man föds med, med andra ord vilka 

könsceller en specifik individ har.  

Könsidentitet – Viktigt att skilja på kön och könsidentitet. Könsidentitet utgår inte ifrån det 

biologiska utan det har sitt ursprung utifrån vilket kön man själv upplever att man har.  

Genus – Kan även sammanfattas som socialt kön. Baseras på de normer och förväntningar från 

omvärlden om vad som är manligt vs kvinnligt.  

Feminism – Utgår ifrån tanken att kvinnan har det generellt sämre ställt i samhället än mannen. 

Målsättningen är att kvinnan ska ha samma rättigheter som männen på alla områden i samhället.  

Maskulinitetsforskning – Avser den forskning om maskulinitet. Med andra ord vilka faktorer 

är det som uppfattar mannen som manlig. Tar även upp frågor om hur manlighet skapas. Viktigt 

att tillägga är att forskningen inte avser att manlighet är något biologiskt utan fokuserar på att 

manlighet skapas av och i samhället.  
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Jämställdhet – Har sin betydelse att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter i samhället. Det ska finnas en jämnfördelning av makten, både i arbetslivet som i 

det sociala livet.  

Jämlikhet – Får inte förknippas eller blandas ihop med ordet jämställdhet. Jämlikhet fokuserar 

på alla individers lika värde oavsett faktorer som ursprung, sexuell läggning, tro, 

funktionsvariation etc.   

Normer – Hur en viss person förväntas att leva, det som anses vara det normala. En norm i 

samhället kan vara att vara heterosexuell och leva med en person av det motsatta könet eftersom 

det är så vi är vana att uppleva de flesta parrelationer. I Sverige har vi kommit väldigt långt i 

arbetet med de individer som lever utanför den heterosexuella normen men så är det inte i alla 

länder. Det lilla landet Brunei i Sydostasien införde en ny lag där de som går utanför den 

heterosexuella normen riskeras att stenas till döds.  

Normkritiskt – Att arbeta normkritiskt innebär att du försöker hitta de normer som finns i ett 

samhälle och förändra dem så att ingen individ riskeras att diskrimineras.    
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2. BAKGRUND  
 

Studiens syfte är att belysa genus och jämställdhet både i analyseringen av tidningsmagasin 

och läroböckerna. Kapitlet Bakgrund kommer orientera sig i skolans värdegrund, läroplanen 

för gymnasieskolan 2011 och den svenska jämställdheten. Detta för att åskådliggöra hur skolan 

och samhället arbetar för att skapa jämställdhet mellan könen.  

 

2.1. SKOLANS VÄRDEGRUND  

Varje samhälle är uppbyggt på olika värderingar och olika tankesätt att leva.  Ett tidigt exempel 

på detta är berättelsen om Moses och hur han introducerade de tio budorden som var en 

grundtanke på de värderingar samhället skulle ha. Senare kom Thomas Hobbes under 

upplysningen som menade på vikten av att samhället vilar på värdegrundstankar. Hobbes 

menade på att skapa en ordning genom att folket lämnade över makten åt en elit. Idag ser 

tankarna något annorlunda ut, men fortfarande finns tanken kvar om att elit ska styra samhället.  

3 

Nästintill kan man säga att det är eliten i samhället som väljer vilken värdegrund som ska styra 

i skolan. I vår svenska skola har vi en, men det betyder inte att alla skolor i världen vilar på 

samma. I skolan finns ett samhällsuppdrag och det är i skolans värdegrund som förväntningarna 

på skolan detaljeras. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle och ett samhälle som ständigt 

är i utveckling har det därmed skett värdegrundsförändringar i den svenska skolan genom åren. 

Det som genomsyrar skolan idag är ett demokratiskt synsätt som vi vill sprida vidare till 

eleverna för att de ska i sinom tur komma ut i samhället som aktiva, demokratiska medborgare. 

Man kan enkelt säga att skolan vill skapa elever med en slags medborgarkompetens. 4 Dessa 

värdegrundsförändringar går även att urskilja mellan olika läroplaner. 

I den senaste versionen (GY 11) står det att ”Läraren ska se till att undervisningen till innehåll 

och uppläggning präglas av ett Jämställdhetsperspektiv” medan samma beskrivning i Lpf 94 

löd; Läran ska se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga 

och kvinnliga perspektiv.  

Idag diskuteras det om ett jämställdhetsperspektiv istället för manliga och kvinnliga perspektiv. 

Skollagen 2010:800 nämner att utbildningen ska förankra respekt till de mänskliga rättigheterna 

                                                 
3 Olivestam, Carl E & Thorsén, H (2008) Värdegrund i förskola och skola – Om värdegrund, yrkesidentitet och 

praktik, s15 
4 Ibid, s21 
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samt att elever ska hela tiden utveckla kunskaper om de grundläggande värderingar samhället 

vilar på. De grundläggande värderingarna är t.ex. jämställdhet, människolivets okränkbarhet 

och individens frihet. 5 Alla tankar om demokrati grundar sig i människans lika värde oavsett 

kön, sexuell läggning, tro etc. Arbetet kring människans lika värde är något som ska genomsyra 

hela skolans arena och gäller inte endast lärare utan alla som arbetar på en skola. Alltifrån 

rektorer, lärare till personalen i matsalen och vaktmästare.  

Den svenska skolan har under åren ändrats enormt när det kommer till värdegrunden. Eftersom 

min studie dels utgår ifrån skolan och de läromedel som knyter an till skolan är det viktigt att 

även utbildningens läromedel vilar på de tankar som den svenska skolan vilar på.  I ett historiskt 

perspektiv har skolan gått från att vara en konfessionell kristen skola med fostransnormer om 

det bestående samhället (1842) till en interkonfessionell kristen och humanistisk skola med 

fostrannormer för ett samhälle i ständig utveckling och för alla elever oavsett förutsättningar. 6 

När vi har en skola som ständigt är förändring, är det lika viktigt att innehållet i våra läromedel 

förändras. En av mina frågeställningar i studien är att se om det är så.  

2.2. JÄMSTÄLLDHET I LÄROPLANEN LGY 11  

Den svenska skolan har i uppgift att förmedla samhällets värderingar, inkluderande tankar om 

genus och jämställdhet. I LGY 11 står det följande;  

 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 

värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

                                                 
5 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s1   
6 Olivestam, Carl E & Thorsén, H (2008) s20 
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individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen ska vara icke-konfessionell. 7 

 

Det gäller inte endast att förmedla rätt kunskap, utan det kan nästan ses som ett 

”fostranuppdrag”. Vi ska förmedla såväl praktiska som teoretiska kunskaper till våra elever för 

att de ska bli framtida samhällsmedborgare. När det kommer till områden som behandlar t.ex. 

kön och genus handlar det inte endast om att informera och undervisa i vad jämställdhet är utan 

det gäller även se till så att klimatet i klassrummet är jämställt. Vad finns egentligen i 

läroböckerna om jämställdhet och i vilken mån låter vi de olika könen ta plats? 8 Skolan har till 

uppgift att hela tiden medverka till att eleverna får de värderingar som vi vill ha i samhället och 

ska hela tiden främja män och kvinnors lika rätt och möjligheter. De gamla könsmönstren och 

tankar om vad som är manligt och kvinnligt ska försökas hejdas och istället ska eleverna få en 

frihet att utveckla egna intressen oavsett könstillhörighet och normer. 9  

Läroplanen uttrycker sig även;  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 

ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser. 10 

Alla former av kränkande behandling ska aktivt motverkas på varje svensk skola och uppdraget 

gäller alla som arbetar på en skola. Det finns tydliga regler när det kommer till jämställdhet och 

tankar kring alla människors lika värde. Alla elever på våra svenska skolor, oavsett grundskola 

eller gymnasium, ska få plats och känner sig sedda, hörda och betydande.  

2.3. JÄMSTÄLLDHET I SVERIGE   

Sverige räknas som ett av världens mest jämställda länder. Själva ordet jämställdhet har en 

större innebörd än vad många tror. För att nå ett jämställt samhälle är det många olika perspektiv 

                                                 
7 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 201, s1 
8 Kjellberg, K (2005) Snacka om jämställdhet! s7 
9 Ibid s8 
10 Skolverket (2011) s1 
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som ska falla på plats. Det stora övergripande målet inom jämställdhetspolitiken är att kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma ett samhälle och sina liv.  

Jämställdhetspolitiken utgår ifrån dessa områden:  

- En jämn fördelning av makt och inflytande 

- Ekonomisk jämställdhet 

- En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 11 

När man talar om jämställdhet kan man dela in i begreppet i kategorier. Man kan tala om 

kvalitativ jämställdhet och kvantitativ jämställdhet. Den kvantitativa jämställdheten betyder att 

fördelningen mellan män och kvinnor är jämn på alla områden i samhället. Om det finns fler än 

60% av män eller kvinnor i en grupp blir den automatiskt dominerande av det könet som har 

majoritet. Den kvalitativa innebörden fokuserar sig på män och kvinnors kunskaper, 

erfarenheter och värderingar och inte präglas av könbestämde kompetenser. Utan det är alla 

individers rätt att få påverka utvecklingen inom alla områden i samhället. 12  

Två andra typer av jämställdhet är formell och reell jämställdhet. Den formella jämställdhetens 

definition är att det inte finns några formella hinder i samhället medan reell jämställdhet betyder 

att det även ska vara så i praktiken. Exempel på detta är att innan 1958 fick inte kvinnor bli 

präster medan idag är alla yrken i Sverige öppna för alla. 13 Det är många områden som ska 

falla på plats för att ett land ska få kalla sig för jämställt. Det måste finnas ett 

jämställdhetsperspektiv på alla områden i samhället. Detta går under namnet 

jämställdhetsintegrering. Tanken om denna princip är att jämställdhet skapas där resurser 

fördelas och beslut tas.  

Innebörden av begreppet jämställdhet har utvecklats i perioder, samtidigt som Sverige i sig har 

haft en enorm utveckling. Vi har gått från ett jordbruksland till ett industriland. Genom dessa 

utvecklingar har även förändringarna inom de tidigare fasta familjerollerna ändrats. Idag har 

kvinnorna vad man kan kalla moderna rättigheter, t.ex. rösträtt och istället handlar 

jämställdhetsfrågan om makt och sexualisering i medier. Den svenska regeringen har även sig 

världens första feministiska regering.  

                                                 
11 Statistiska Centralbyrån (2012) På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012, s4 
12 Ibid, s4 
13 Jämställdhet, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet 

(Hämtad 2019-04-16)  
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2016 överlämnade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet – En feministisk politik för 

en jämställd framtid till riksdagen. I Sveriges jämställdhetspolitisk finns det sex stycken 

övergripande mål:  

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt 

och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattande. 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling. 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska 

ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 

villkor. 

5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 

förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 

ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.14 

 

Detta är mål som vi dagligen ska arbeta med i Sverige och som även det ska genomsyra 

undervisningen och arbetet på skolan. Det är vår uppgift att ge eleverna de rätta verktygen för 

att de ska klara att leva ett aktivt och demokratiskt liv i vårt svenska samhälle. Eleverna ska 

efter avslutad utbildning vara väl medvetna om de värderingar som existerar och hur de ska 

tillämpas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Sveriges jämställdhetspolitisk: Jämställdhetsmyndigheten. Tillgänglig: 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik 

 (Hämtad 2019-04-16) 



 14 

3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Avsnittet tidigare forskning kommer behandla forskning som finns inom genus, normer och 

media och hur de olika könsroller gestaltas i olika medier. Eftersom min studie även handlar 

om en läromedelsanalys kommer det presenteras forskning inom detta ämne. Tanken är att 

skapa en bredare orientering inom ämnet för att analys och resultat i studien ska bli så 

trovärdigt som möjligt. 

___________________________________________________________________________ 

3.1. GENUSSYSTEMET    

Den svenska historikern Yvonne Hirdman menar att genus och genussystem är användbara 

inom kvinnoforskningen. De två grundläggande dimensionerna inom genussystemet är 

isärhållningen av de olika könen och att mannen har etablerats som norm. Forskning inom 

genusområdet måste utgå ifrån att isärhållningen och den etablerade normen går att upphäva.  

Hirdman menar att tillskillnad från vanliga forskare så vill kvinnoforskaren få fram och 

problematisera förhållandet mellan könen. Att kvinnorna har fått egenskaper av naturen som 

samhället anses är mindre värde går inte längre att diskutera kring.  Manliga och kvinnliga 

könsorgan är något man föds med, det biologiska, medan genus är det man formas till via 

samhället, kulturen och individens eget självtänk.15 Hirdman fortsätter att diskutera 

genussystemet som en ordningsstruktur av kön. Hon menar att denna ordningsstruktur är basen 

för andra för andra sociala och politiska ordningar. Utifrån genussystemets ordning går det att 

urskilja två strukturbegrepp  

1. Dikotomin – Isärhållandets tabu om att manligt och kvinnligt inte bör blandas.  

2. Hierarkin: Mannen som norm. 

För att bryta denna norm är det viktigt att frånskilja sig från historien. Tänk er historien om 

elefanten och de tre blinda männen. De tre blinda männen står vid olika sidor av elefanten och 

därför upplever dem olika saker från samma djur. Mannen som står vid elefantens snabel blir 

livrädd att det är en orm framför honom, den andra mannen som står vid elefantens skrovliga 

ben påpekar att det är en stubbe medan den tredje mannen som står vid elefantens svans säger 

att det är en kvast. Beroende på vart människor står i ett samhälle så ser man en och samma sak 

                                                 
15 Hirdman, Y (1988) Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s49  
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från olika synvinklar. Mannen ser från ett perspektiv av historien medan kvinnan har en helt 

annan synvinkel. 16 

Hirdman syftar även på att översätta ordet kön från engelskans gender är ingen lätt uppgift. 

Detta är även något som kvinnliga norska författaren Nina Lykke stämmer in på. Det svenska 

begreppet kön har i likhet med engelskans ”sex” medan gender oftast knyter an till det sociala, 

alltså genusperspektivet. 17 

3.2. FÖRESTÄLLNINGAR OM KVINNLIGT OCH MANLIGT I MEDIA 

Madeleine Kleberg är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och var mellan åren 

1975–2009 lektor och forskare vid institutionen journalistik, medier och kommunikation vid 

Stockholms Universitet. Kleberg har ägnat sig sin forskning kring frågor om kön och medier. 

En av hennes publikationer heter Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. 

Eftersom min studie behandlar hur de olika könen framställs i medier blir hennes publikation 

relevant för min kommande forskning.  

Kleberg syftar på att medier allt för sällan tar ansvar för sin journalistik och att försvaret oftast 

blir att de bara speglar verkligheten i samhället. Det är inte mediernas fel att deras vinkel är 

som den är, eftersom vinklingen bara är en spegel av den reella verklighet som vi exciterar i. 

Felet här blir att medierna är redan en del av verkligheten och bidrar till varför föreställningarna 

om hur man bör vara och bete sig för att bli en del av den verklighet som värderas så högt i 

medierna.18 Likt genusforskningen menar Kleberg att medieforskningen strävar efter 

förklaringar till varför våra föreställningar om världen är som de är. Forskare inom 

genusperspektivet försöker analysera hur vi skapar och formar ordet kön. En del av skapandet 

sker genom våra medier. När forskningen anknyter både till medie- och genusperspektivet 

betraktas det hur olika medier väljer att framställa de olika könen, vilka roller de framträder i 

och vilka egenskaper de får. Kleberg tar fram ett exempel över att vi möts oftast av fler leende 

kvinnor än leende män i utbudet. Har kvinnan en större anledning till att vara glad än mannen? 

Kleberg fortsätter att analysera hur kvinnor och män bli betraktade i journalistik. Hon utgår 

ifrån den amerikanska forskaren Gaye Tuchmans begrepp om symbolisk utplåning. Symbolisk 

utplåning syftas med hur medier väljer att beskriva och framställa kvinnan i nyheterna. Oftast 

                                                 
16 Hirdman, Y (2014) Vad bör göras? s73 
17 Lykke, N (2009) Genusforskning – En guide till feministisk teori, metodologi och skrift, s11 
18 Kleberg, M (2008) s7 
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framställdes kvinnan bara med sitt förnamn och oftast var hon drabbade av någon katastrof, 

t.ex. en skilsmässa. De flesta bilder tas utifrån ett sammanhang där kvinnan i fråga ler och att 

hon oftast framställdes för att tillfredsställa ”det vanliga” folket, med andra ord läsaren. 19 

Kleberg och Hirdman fortsätter diskussionen om kön och medier i deras bok Mediers känsla 

för kön. Författarna diskuterar där om hur kvinnans kropp gestaltas i bilder. Över hela världen 

säljs medier och dess innehåll med hjälp av kvinnokroppen, antingen som kroppar att åtrå och 

betrakta eller att bli förskräckta av. Med hjälp av stora rubriker som ”paniksvält”, ”chockbilder” 

och ”cellulitkrig” kan tidningarna välja att forma kvinnan som visas på bilden. 20  

Författarna tar upp hur männen gestaltas som hårda och tar initiativ medan kvinnorna gestaltas 

som mjuka och osäkra. I dagens media finns det ett förkrympt kvinnoideal som dominerar 

veckopressen.  

3.3. TILLTALANDE BILDER  

De tidningsmagasin som ska analyseras i min studie är Amelia och Café. Ett magasin för 

kvinnor och ett magasin för män. Frågan om hur kvinnor presenteras för kvinnor och män för 

män är något som den svenska medieforskaren och författaren Anja Hirdman svarar på i sin 

publikation Tilltalande Bilder. Hon tar även upp frågan hur vi förväntas att se på varandra och 

oss själva.  

Hirdman analyserar tidningarna Veckorevyn och FIB aktuellt. Veckorevyn är ett magasin som 

främst riktar sig åt kvinnor, medan FIB aktuellt började som en reportagetidning med 

utvecklades att bli en herrtidning med pornografiska inslag. Även om de olika tidningarna har 

två olika grunder och riktar sig åt två olika typer av läsare finns det gemensamma drag i hur de 

vill tala till läsaren. Hirdman syftar på att veckotidningarna i sig är en del av vår miljö vare sig 

vi köper dem eller inte så stöter vi oftast på deras omslag i mataffärer, skyltfönster, pressbyråer 

osv. 21 

Hon tar även upp hur genus konstrueras, inte bara i tidningarnas innehåll utan även i relation 

till deras tänkbara läsare. När tidningarna riktar sig åt olika kön menar Hirdman att detta kan 

spä på de redan formade normerna i samhället. Utifrån deras specifika publikriktningar skapar 

                                                 
19 Ibid, 33 
20 Hirdman, A & Kleberg, M (2015) Mediers känsla för kön – Feministisk medieforskning, s57 
21 Hirdman, A (2001) Tilltalande bilder, s18 
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tidningarna, framförallt tidningar som riktar sig åt kvinnor, intima rum av egenskaper. Hirdman 

menar att detta rum är mellan tidningen och läsaren för att skapa en ”vi känsla och en 

igenkänningsfaktor. Hon tar upp ordet homosocialitet och menar att detta är ett s.k. band mellan 

personer av samma kön och är knutet till föreställningarna om gemensamma nämnare. 22 

Det som Hirdman tar upp är att de både tidningarna har en del gemensamt, bl.a. synen på den 

nakna kvinnokroppen. Hon menar att oavsett om kroppen är påklädd eller naken är den fylld 

med olika betydelser. Hirdman tar upp och definierar skillnaden om vad som räknas som naket 

(naked) och vad som räknas som avklätt (nude). I Veckorevyn användes den nakna kroppen, 

medan det var den avklädda kroppen som kom fram i FIB aktuellt. Hirdman menar att den 

nakna kvinnokroppen blir tydligt objektifierad. Kvinnan blir tydligt avskild från det maskulina 

eftersom hennes kropp blir en symbol för det sexuella och dels för att kvinnan kropp blir som 

en ”vara” för konsumtion.  

Kvinnan i Veckorevyn spelar också på det sexuella men inte i lika hård framtoning som i FIB 

aktuellt. I Veckorevyn gestaltas kvinnans kropp som en ”vara” för skönhet och en förbättrad 

kropp en som en ”vara” för det sexuella. Om man bortser från graden av avkläddhet är likheten 

mellan de olika magasinen när det kommer till blickar, poser och gester väldigt lika mellan 

tidningarna. 23  

3.4. GENUSMEDVETEN JOURNALISTIK 

Medieforskaren och professorn Gunilla Jarlbro nämner i sin bok Genusmedveten journalistik 

hur män och kvinnor blir gestaltade i media. Det sista steget i ett färdigt reportage menar Jarlbro 

är valet av bilder. Vad är det som gör att en viss bild blir vald av de alla hundra bilder som 

tagits. Som exempel tar hon en bild på den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt och den 

dåvarande näringsministern Annie Lööf. Bilden på Reinfeldt visar när han står vid talarstolen 

och skyltar med handen på ett sätt som skänker en pondus till bilden. Bilden på Lööf är i ett 

helkroppsperspektiv och i bakgrunden kan man skymta ett arbetsrum med tillhörande blommor. 

Till bilderna ställer hon fyra frågor: Vem av ministrarna verkar veta vad hen pratar om? Vem 

inger mest förtroende? Om du inte visste vem de var, vad skulle du säga de hade för yrke? Vem 

verkar ligga i och ta sitt jobb på allvar? 24  

 

                                                 
22 Hirdman, A (2001) s19 
23 Hirdman, A (2001) s245  
24 Jarlbro, G (2013) Genusmedveten journalistik, s66 
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Jarlbro har som åsikt att även om det är två högt uppsatta ministrar tolkar man bilderna utifrån 

hur gestaltas. Hon tar upp hur Lööf nästan reflexmässigt ler in i kameran som de flesta andra 

kvinnor på bild. Eftersom bilden på Lööf kommer från regeringskansliet har Lööf med högsta 

sannolikhet godkänd bilden själv men ändå kan man inte undkomma skillnaden mellan 

ministrarna fortsätter Jarlbro att diskutera. Skillnaden är omfattande även rent miljömässigt. 

Män på höga positioner fotograferas ofta så de se kraftfulla ut medan en kvinna på en hög post 

ofta hamnar i en mer nedtonad miljö där hon inte ser alltför dominant ut. Den offentliga sfären 

är mannens, och den privata sfären tillhör kvinnan menar Jarlbro. Även om kvinnan själv inte 

är medveten över hur hon själv gestaltas leder denna omedvetenhet till en förstärkning av de 

genusstereotyper som redan finns. 25  

Jarlbro menar att i veckotidningar finns detta ideal genomgående. Männen visas ofta på sin 

arbetsplats, de gestikulerar med händerna och är på den offentliga arenan. Förutom att kvinnan 

oftast gestaltas med ett leende, är hon ofta privat och har en blick som beskrivs som både 

inåtvänd som kontaktsökande, långt ifrån den dominanta manliga blicken. 26 

Jarlbro belyser även en annan bild. På bilden visas de tre ministrarna Maria Wetterstrand, 

Gudrun Schyman och Mona Sahlin tätt omslingrande runt en stor kungamantel. Under bilden 

finns en stor text där det står ”Mmm.. MAKT! Hur gott smakade den egentligen?” 

Jarlbro tar upp och hon menar att bilden menar väl men att det ändå blir så himla fel. Alltifrån 

komponenter som bilden i helhet till texten ”Mmm… Makt! Hur gott smakande den 

egentligen?” Hon menar att om det hade varit tre manliga politiker hade bilden aldrig sett ut 

som den gör på bilden. Om fallet hade varit så hade antagligen de känt sig förminskade och 

sagt ifrån. Detta är något som Jarlbro lägger stor tyngd på – att kvinnor inte säger nej. Hon 

menar att kvinnor som är offentliga måste ta på sig sina genusglasögon och vägra posera i 

situationer där kvinnans roll blir förminskad. Dock är det tidningarna som från början ska 

försöka ändra om sina ideal om vad de vill visa i sina tidningar och inse att de själva har en stor 

roll i hur de gestaltar olika kön. Därav bidrar tidningarna till att fortsätta sprida gamla normer 

och stereotyper. 27 

                                                 
25 Ibid, s68 
26 Ibid, s69 
27 Ibid, 71 
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3.5. LÄROMEDELSSTUDIER I TEORI OCH PRAKTIK 

Ett av målen för alla som arbetar inom skolan arena är att kontinuerligt arbeta i demokratiska 

former. Tanken att med en demokratisk skola är att vi ska fostra aktiva och demokratiska 

medborgare som lär sig de värden som vi värnar om i vårt svenska samhälle. För att få reda på 

hur vi förmedlar dessa värden är det viktigt att vi även analyserar de läromedel som vi ger till 

våra elever. I min studie kommer jag analysera två läromedelsböcker inom ämnet 

samhällskunskap och just ämnet samhällskunskap har fått en särskild tyngd när det kommer till 

ämnen som handlar om jämställdhet, genus och demokrati. 28 

När det kommer till hur man studerar läroböcker kan en analys gå till på olika sätt. Agneta 

Bronäs är universitetslektor inom humaniora och samhällsvetenskap på Stockholms Universitet 

nämner en specifik analysmodell utifrån ett semiotiskt-didaktiskt perspektiv. Grundtanken 

inom semiotiken är att analysera tecken, hur de används och uppfattas. Hon nämner tre 

grundpelare för en bra analys – Komposition, uttrycksform och innehåll.  

Kompositionen ska tala om för läsaren vilken information som är viktig. Det är textens 

komposition ska förmedla för läsaren vilka de viktiga elementen är. Det kan även handla om 

hur vissa ord förmedlas i texten, t.ex. är de skrivna i en kursiv eller fet stil får läsaren en känsla 

att dessa ord har en större innebörd en resten av texten. Det kan även fungera tvärtom, står det 

i texten att i Sovjetunionen rådde det ”demokrati” får läsaren en känsla att så var inte fallet. 

Nyckelbegrepp i kanten är även ett sätt förmedla till läsaren att något är extra viktigt i en text.  

Bronäs tar även upp att punktlistor är ett bra sätt att ta upp olika fenomen för sin läsare. En 

punktlista ger även läsaren en känsla av en rangordning att det som nämns först är det som är 

mest betydelsefullt och sedan dalar de nedåt. 29 

En annan grundpelare Bronäs nämner är uttrycksform. Uttrycksform handlar om ifall texten är 

monologisk eller dialogisk. Med andra ord om texten är övertalande eller övertygande Den 

dialogiska texten inbjuder läsaren till en dialog genom att den problematiserar texten och ger 

läsaren en undran. Bronäs tar upp ett exempel från en tysklärobok hur en dialogisk text kan se 

ut. Temat heter ”Är båten full” och i texten får man följa två personer som diskuterar hur de ser 

på flyktingfrågan. Den ena personen menar på att Tyskland kan ta emot fler flyktingar medan 

                                                 
28 Bronäs, A. Samhällskunskapsböcker och demokrati i Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och 

praktik; Ammert, N (red). (2011) s177   
29 Ibid, s180-181 
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den andra personen menar på att båten är full. Efter innehållet där de båda personerna fått ge 

sin syn på flyktingfrågan kommer läroboksförfattarna med sin syn på frågan och därefter bjuds 

läsaren in för att kunna skapa sin egna syn på frågan. Den monologiska texten visar bara en 

sida kring det som läsaren får ta del av i texten. Bronäs tar upp att svenska läromedelsböcker 

oftast är monologiska eftersom den röst som visas i bokens är statens röst via författaren av 

boken i fråga. 30  

Bronäs tar även upp bildens vikt i läromedel, stödjer bilden det som skrivs eller inte. En text 

som handlar om fattigdom kan visas antingen genom diagram och staplar men även genom 

bilder som förmedlar känslor till läsaren. Det kan vara på fattiga barn i Afrika som är så magra 

att revbenen sticker ut. 31 

Professorn Ann-Sofie Ohlander har skrivit en rapport för Delegationen för jämställdhet i skolan 

som heter Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap. Författaren har 

granskat fyra böcker som behandlar ämnet samhällskunskap, två för grundskolans senare år och 

två för gymnasiet. Ohlanders utgångspunkt är lik utgångspunkten jag har i min studie, att 

studera jämställdhetsperspektivet i läroböckerna. Hennes utgångspunkt undersöker om 

böckerna har ett könsneutralt perspektiv, det ska handla om människor och inte specifikt män 

och kvinnor. Samt att hon analyserar hur definieras jämställdhet mellan könen. 32  

 

Ohlanders resultat påvisar att det finns brister i samtliga läromedel när det kommer till 

utrymmer som ges till kvinnor vs det utrymme som ges till männen. Hon berättar vidare att det 

knappt finns några problematiseringar gällande kön och jämställdhetsaspekter. Den största 

brister ser Ohlander när det kommer till historia påvisningar och kapitlet som anknyter till 

massmedia och internationella förhållanden. Men det finns även brister mellan olika kapitel, 

varför det är så knyter Ohlander till att en och samma lärobok kan ha flera författare som har 

olika inriktningar i olika ämnesområden. 33 Ohlander menar att det är viktigt att flickor och 

pojkar får samma utrymme i läromedelsböckerna och att själva jämställdhetsaspekten bör 

presenteras och diskuteras ytterligare. 34 Frånvaron är synlig även gällande arbetsuppgifterna i 

                                                 
30 Ibid, s187 
31 Ibid, s188 
32 Ohlander, A-S (2010) Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap - En granskning på 

uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan, s7 
33 Ibid, s67 
34 Ibid, s68 
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böckerna, i en av de granskade böckerna finns det 550 uppgifter varav endast 18 rör kvinnor 

och jämställdhet.  

De böcker som Ohlander klarade sig sämst i sin undersökning är de två böckerna för 

gymnasieskolan. Hon tar upp att när det kommer till historiska rörelser får kvinnorörelsen 

mycket mindre plats än t.ex. nykterhetsrörelsen och fackföreningsrörelsen. Men när det 

nämndes menar Ohlander att beskrivningen är felaktig. Kvinnorörelsen ligger under ”Övriga 

folkrörelser” och påvisar att rörelsen i sig inte handlade om kvinnors rätt till rösträtt utan riktade 

in sig på att föra upp kvinnofrågor i den politiska dagordningen. 35 

Ohlanders slutgiltiga konstaterade är att grundskoleböckerna klarar sig bäst eftersom böckerna 

i sig utgår ifrån två personer, en flicka och en pojke. Eftersom böckerna för gymnasiet var de 

som klarade sig sämst menar Ohlander att det finns en sjunkande ”jämställdhetstrend” från de 

första klasserna till de sista. 36  

                                                 
35 Ibid, s72 
36 Ibid, s77 



 22 

4. TEORI   
 

I kapitlet teoretiska perspektiv kommer jag presentera de teorier som är relevanta för studiens 

resultat. Eftersom studien belyser genus och jämställdhet kommer den feministiska teorin att 

presenteras tillsammans med den hegemoniska maskulinitets teorin och genusteori i 

journalistiken. Den vetenskapliga grunden i studien  

__________________________________________________________________________ 

4.1. FEMINISTISK TEORI  

Den feministiska teorin utgår ifrån tanken att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i 

samhället. Och detta är ju något som alla anser är bra och något som vi ska ha. Sveriges regering 

uttrycker sig starkt som världens första feministiska regering. Regeringen ska se till att 

jämställdhetsperspektivet är något som frodas och därmed finns med i det nationella och 

internationella arbetet. Kvinnor och män ska få samma makt att forma samhället och sina liv. 

Regeringen påpekar även att lösningen till de utmaningar som finns i samhället är just 

jämställdhet. 37  

Inom den feministiska teorin finns det två huvudkategorier. Essentialistisk feminism och 

konstruktivistisk feminism. Kategorierna är väsentliga när man diskuterar den feministiska 

teorin. Essentialistisk feminism går även under namnet särartsfeminism och har sin grund i 

tanken att män och kvinnor föds med ett biologiskt kön och de egenskaper som kommer med 

könet. En tanke kan vara att en kvinna föds med moderliga egenskaper och inte är något man 

utvecklar i samhället. Även om tanken grundar sig i de biologiska egenskaperna anser 

särartsfeminismen att de egenskaper en kvinna föds med är lika mycket värda som de 

egenskaper som männen föds med. 38 En känd förespråkare inom särartsfeminismen var Ellen 

Key som ansåg att kvinnorna borde arbeta inom yrken där deras biologiska egenskaper kommer 

tillfreds, t.ex. yrken inom vård och barnomsorg. 

Konstruktivistisk feminism delar in män och kvinnor som individuella personer och skiljer sig 

från tanken att man föds med biologiska egenskaper. Enligt denna tanke är det istället samhället 

                                                 
37 Feministisk regering; Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/ 

(Hämtad 2019-04-04)  
38 Särartsfeminism, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/s%C3%A4rartsfeminism. (Hämtad 

2019-04-04) 



 23 

och historien i sig som skapar dessa skillnader, och inte biologin. Detta tankesätt går även under 

namnet likhetsfeminism. 39 

En annan viktig tanke inom feminismen är den liberalfeministiska och kanske den som är idag 

är den som är allmänt känd. Kärnan är att kvinnor och män ska ha samma grundläggande 

demokratiska rättigheter som män. Eftersom kvinnan i ett historiskt perspektiv har blivit 

utesluten från politiska och lagliga rättigheter och även hindrats från arbetslivet skapades det 

en norm om att kvinnan ska stanna hemma i familjens privata sfär. Att kvinnor och män har 

ungefär lika rättigheter i vårt svenska samhälle idag kommer inte som en slump även om det är 

lätt att glömma att det inte var allt för länge sen som kvinnan inte ens hade rösträtt. Rösträtten 

kan man beskriva som den viktigaste kampen att vinna eftersom med rösträtten växte även 

kvinnan inom den politiska arenan. 40 Efter vinsten om kvinnors rösträtt kom en ny feministisk 

våg, denna gång handlade det om lika villkor i arbetslivet och politiska områden. Det som blev 

det problematiska när kvinnan kom ut i arbetslivet var inte endast att de fick en sämre lön än 

männen utan att de ofta dubbelarbetade. Det vill säga förutom att kvinnan arbetade inom 

yrkeslivet fick hon även arbeta utan lön i hemmet. Liberalfeministerna utgår även efter tanken 

om likhetsfeminism. När liberalfeministerna talar om det utopiska samhället syftar de på att de 

enda olikheter de olika könen har är de kroppsdelar vi föds med, det fysiologiska, med de 

kommer inte förknippas med de egenskaper och normer om vad som är manligt vs kvinnligt. 41 

4.2. HEGEMONISK MASKULINITETSTEORI  

Maskulinitetsteori har sin grund i en tanke om uppdelningen i biologiskt och socialt kön, med 

andra ord kön och genus. Att könen ses som dikotoma, dvs. motsatta till varandra är en av 

grundtankarna, den andra tanken är att kroppen är relativt oformbar medan det sociala könet 

ses som kulturellt, historiskt och socialt föränderligt.  

Den australiensiska forskaren Raewyn Connell (f.d. Robert) lanserade under 1980-talet en teori 

som gick under namnet hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet kan definieras 

som:  

                                                 
39 Likhetsfeminism, NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/likhetsfeminism (Hämtad 2019-04-

08)  
40 Gemzöe, L (2010) Feminism, s36 
41 Ibid, s39 
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”Det idealiserade sätt att vara man på vilket kräver att andra män positionerar sig i 

relation till idealet och som legitimerar ”genusordningen”, dvs. mäns underordning 

av kvinnor.” (Connell & Messerschmidt 2005)  

Själva ordet hegemoni har sitt ursprung från Antonio Gramscis analys av klassteorier. Grunden 

utgår ifrån ett tankesätt att det finns en speciell dynamik i samhället. Denna dynamik gör att en 

specifik grupp i samhället kan upprätthålla en ledande position. Connell menar att det finns ett 

idealiserade sätt att vara man på och att andra män strävar efter detta ideal. Enligt Connell själv 

är det detta ideal som ger männen sin dominanta position i samhället.  

Hur männen fått sin dominanta position har inget med våld och tvång att göra, utan positionen 

har snarare blivit hävdad utan att bli ifrågasatt. Eftersom Connell anser att hegemonisk 

maskulinitet är allmänt accepterad i samhället och blir därav inte hotat av oliktänkande män 

eller feministiska teorier. 42 Dock betyder inte detta att villkoren är skrivna i sten. Det kan alltid 

komma nya grupper som utmanar den gamla hegemonin och därefter kan det skapas en ny 

hegemoni och ett nytt ideal. Den hegemoniska maskuliniteten är en föränderlig relation. Det 

finns flera olika faktorer som stärker mäns fördelar av en icke jämställd ordning, ett av Connells 

exempel på detta är mediers förlöjligande av genusrörelser. En annan faktor är att männen drar 

fördelar av kvinnors obetalda arbete när de är mammalediga. Det finns även negativa exempel 

på den hegemoniska maskuliniteten, det är t.ex. att män ofta dominerar i riskfyllda yrken och 

kan känna ett socialt tvång att behålla jobbet. 43  

4.3. GENUSTEORI I JOURNALISTIKEN   

I genusteorin ställs genuset i fokus, det vill säga att det manliga och kvinnliga ses 

sociokulturella konstruktioner. Prioriteringen med genusforskningen är att den vill motsäga 

tanken om att det är mannen som är normen och kvinnan är det avvikande könet. Genusteorin 

är på sitt sätt en väldigt bred teori eftersom den fungerar utifrån tre olika karaktärer – 

förändrande, kompletterande och emancipatorisk. Forskningen vill belysa områden som varit 

försummande, omtolka den kunskap av området som redan finns samtidigt som forskningen 

även ska förändra villkoren mellan könen, främst kvinnans gamla ideal. 44  

                                                 
42 Connell, R.W. (2008) Maskuliniteter, s115 
43 Ibid, s259 
44 Genusforskning. NE. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genusforskning 

Hämtad: 2019-04-17 
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När det diskuterar om genusteori inom journalistiken kommer frågan upp hur de olika könen 

gestaltas och beskrivs. Den svenska medieforskaren och professorn Gunilla Jarlbro diskuterar 

om detta i sin bok Genusmedveten journalistik. Män är ofta expert och talespersoner medan 

kvinnan ofta presenteras som mamma eller någon maka. Jarlbro diskuterar att i en jämförelse 

mellan män och kvinnor i bild måste man ta in flera komponenter. Varje reporter och bildchef 

på en redaktion kan genom dessa komponenter välja att förstärka dessa normer och ideal. 

Komponenterna som Jarlbro diskuterar är objektets (personen i fråga) vinkel, pose, kroppsspråk 

och hållning. Det är även komponenter som färg, ljus, miljö och från vilket avstånd bilden tas. 

45 Dessa komponenter är även något som jag diskuterar i kapitlet metod och material. 

 

  

                                                 
45 Jarlbro, G (2013) Genusmedveten journalistik, s65 
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5. METOD OCH MATERIAL  
 

I det här kapitlet kommer jag presentera det material som har valts att analysera i studien samt 

valet av metod som ligger till grund för kommande analys. Anledningen till att studien utgår 

ifrån ett kvalitativt perspektiv är för att jag vill finna en djupare förståelse i det undersökta 

materialet.  

___________________________________________________________________________ 

 

5.1. VAL AV MATERIAL   

Det material som kommer analyseras är som tidigare nämnt de två svenska tidningsmagasinen, 

Amelia samt Café samt två läromedelsböcker inom samhällskunskap. Tidningarna valdes efter 

deras publiceringsdatum. Båda tidningarna är de senaste utgåvorna då studien påbörjades. I 

valet av läromedelsböcker valde jag de böcker som jag mest kommit i kontakt med under mina 

VFU-perioder under min lärarutbildning på Högskolan i Halmstad.  

Nedan kommer en kort presentation av varje granskat material:  

TIDNINGEN CAFÉ 

Café beskriver sig själva som Sveriges ledande mode- och livsstilsmagasin för män mellan 

åldrarna 16–35 år och ges ut av Egmont Publishing AB. Den stora nyheten 2019 var att Café 

gick ihop med tidningen King, även det ett magasin främst riktat åt män. Bästa läsningen och 

snyggaste modet är Cafés egna motto och enligt magasinet själva arbetar de med Sveriges 

skickligaste skribenter och fotografer.  

Av Cafés läsare är 85% män och 15% kvinnor.  

TIDNINGEN AMELIA  

Amelia är ett livsstilsmagasin som riktar sig mot kvinnor i åldern 25–50 år och utges av Bonnier 

Magazines & Brands. Enligt Amelia själva är tidningen till för att stärka och coacha kvinnor på 

alla plan i livet.  

Av Amelias läsare är 11% män och 89% kvinnor. 

REFLEX 123  

Reflex 123 omfattar kurserna 1,2 och 3 i samhällskunskap. Boken ska fungera som ett flexibelt 

och inspirerande läromedel till ämnet. Boken har tre författare, Ulf Almgren, Stefan Höjelid 
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och Erik Nilsson. Författarna beskriver att boken ska fungera som en återspegling av samhället 

och ge eleverna de kunskaper som krävs för att verkligheten ska bli mer begriplig.  

ARENA 123  

Läroboken ARENA 123 är skriven av Lars-Olof Karlsson och omfattar kurserna 1,2, och 3 

inom samhällskunskap. Boken ska även fungera som ett komplement till kurserna Internationell 

ekonomi och Internationella relationer. Läroboken ska ge eleverna de verktyg som krävs för att 

de ska kunna skapa ett kritiskt tänk och självständigt kunna reflektera över fakta och 

värderingar.  

5.2. VAL AV METOD  

Beroende på vad man forskar om och vad man vill få fram är det viktigt att man använder sig 

av rätt metod till din forskning. En kvalitativ metod vill få fram en helhetsbeskrivning av det 

som undersöks är även den metod som används främst inom områden inom samhällsvetenskap. 

Den kvantitativa använts främst inom områden där statiskt är en viktigt grund för kommande 

resultat.  

I mitt arbete kommer jag använda mig av det först nämnda, en kvalitativmetod genom en text 

och bildanalys.  

5.3. KVALITATIV TEXTANALYS 

Den kvalitativa textanalysen går fram på att få fram det väsentliga i det analyserade materialets 

delar, helhet och kontext. Som forskare är man ute efter att finna en helhet. Frågor som kan 

ställas här är; Vad är textens poäng? Stöd poängen av det som sägs? Vilka är argumenten? På 

vilka premisser vilar slutsatserna?  

För att visa metodens användningsområden kan man ta fram två olika textanalytiska 

frågeställningar. Den ena frågeställningar kan om sådant som handlar om att systematisera 

innehållet, och en annan kan vara att kritiskt granska innehållet. 46 I min studie kommer jag 

använda mig av både systematisera texterna och kritiskt granska texterna.  

 

                                                 
46 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H & Wängmerud, L. (2012) Metodpraktikan – Konsten att studera 

samhälle. Indvid och marknad, s211  
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Den systematiserade undersökningen är en variant på en beskrivande analys. Det handlar om 

ett syfte att klargöra aktörer. Aktörer i det här fallet kan vara allt från historiska personer som 

Platon och Machiavelli till politiska partier och organisationer som t.ex. Socialdemokraterna 

och EU-kommissionen. I en större utmärkelse kan det även handla om hur svenska statsmakter 

har agerat för att skapa en svensk identitet. Som det märks är aktörbegreppet väldigt diffust för 

att vara kort och konkret uttrycker sig den systematiserade undersökningen av att lyfta fram 

och begripliggöra innehållet i de analyserade texterna. Som modellen ovan visar handlar det 

även om att ordna logiskt. Detta märker sig i att man formaliserar om innehållet i lätta 

kategorier. Den tredje typen av systematiserade undersökningar är klassificera. Det handlar om 

att ta innehållet i texten i lämpliga sammanfattade rubriker. 47 

När de kommer till att kritiskt granska texter går dessa undersökningar ett steg längre. Den 

idékritiska analysen utgår ifrån en tanke att ta ställning till den analyserade texten lever upp till 

bestämda normer, rationella eller moraliska. Idelogikritiken å andra sidan handlar om att lyfta 

fram de samhälleliga konflikterna som avspeglas i en text. Genom att studera en utvald text ska 

texten i fråga användas som ett hjälpmedel för att upptäcka olika förhållanden i samhällslivet. 

Mitt syfte är att undersöka hur kvinnor och män framställs i olika tidningsmagasin och utifrån 

metoden kan man då utgå ifrån att belysa olika maktförhållanden. I en diskursanalys är språket 

med och formar texten, hur människor t.ex. uppfattar världen är en avgörande betydelse när det 

kommer till diskursanalys. Även detta begreppet är enormt stort och diffust och oftast svårt att 

greppa eftersom det finns många olika ställningstagande här. I min användning kommer jag 

utgå ifrån en undersökningsfråga om vad som räknas som normalt i ett samhälle. T.ex. de 

manliga och kvinnliga normerna. 

I tidigare kapitel presenterade jag Agneta Bronäs och hur man studerar läromedel. När det 

kommer till min textanalys av läromedel kommer jag utgå ifrån Bronäs läromedelsanalys som 

presenteras i förgående kapitel. Bronäs tar upp tre grundpelare för en semiotisk-didaktisk analys 

som utgår ifrån tre grundpelare, komposition, uttrycksform och innehåll. 

5.4. SEMIOTISK BILDANALYS 

Alla vet vad en bild är, eller för att uttrycka sig mer korrekt – hur en viss bild ser ut. Som 

betraktare stöter vi dagligen på olika bilder i samhället, det kan vara allt ifrån väggmålningar, 

reklambilder, skivomslag, tidningsomslag, teckning etc. Givetvis går det även att analysera 

                                                 
47 Ibid, s211 
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levande bilder, det vill säga från t.ex. en film. Jag kommer fokusera på tidningsomslag och 

reportagebilder i min studie. Detta går under namnet stillastående bilder. 48 

 

Det som är viktigt att ha i åtanke när man gör en bildanalys är att alla bilder som finns i olika 

tidnings och reklamuppslag är en lång process, allt ifrån vad bilden ska spegla till dess 

redigering och utrymme. För semiologierna ses bilden som ett kommunikationsobjekt; att 

bilden är ett språkligt meddelande.  

Från grunden är semiologi inte ett namn på en analytisk metod när det kommer till att analysera 

bilder utan har sin grund från språkvetenskapen och betyder egentligen läran om tecken. Terje 

Borgensen och Hein Ellingsen diskuterar i sin bok Bildanalys om att den nyare formen inom 

semiologin kom till genom att det fanns en önskan skulle finnas en vetenskap som studerar alla 

former och tecken. 49 Både bild och text blir därför ett kodat språk. För att konkret klargöra 

skillnader mellan dessa kan man säga att det visuella tecknet för t.ex. ”kanin” är en avbildning 

det lilla söta djuret medan det verbala tecknet är ett ord som är sammansatta av bokstäverna K-

A-N-I-N.  

Avsikten med att studera bilder är att hitta det bilden vill förmedla. Vilka känslor eller 

upplevelser vill bilden visa? Första intrycket av en bild styr oftast den fortsatta tolkningen. 

Borgensen och Ellingsen fortsätter att diskutera två olika dimensioner när det kommer till 

tolkningen av tecken – Den denotativa och den konnotativa nivån. Bildens grundbetydelser 

kallas för denotationer. Vad är det som får mig att reagera av den studerande bilden, med andra 

ord den specifika bildytan. När man talar om bildens konnotationer talar man istället om bildens 

tolkningar. Bildens konnotationer är även ett kulturarv, de är både gemensamma med många 

människor men kan även skiljas åt. I Sverige kan vi t.ex. förknippa färgen röd med både kärlek 

och Socialdemokraterna medan den röda färgen kan ha en helt annan innebörd för en person 

med ett annat kulturarv. 50 

Två centrala begrepp i min studie kommer bli denotation och konnotation. Denotation kommer 

utgå ifrån bildernas färg, bildvinkel, skärpa, miljö, placering osv. Konnotationen är vad som 

gör bilderna intressant, vilka associationer får jag när jag ser de studerande bilderna, vilka 

känslor framkallar bilderna osv.  

                                                 
48 Borgensen, T. Ellingsen, H (1994) Bildanalys – Didaktik och metod, s11 
49 Ibid, s167 
50 Ibid, s25 
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5.5. GESTALTNINGSCHEMA  

I studien kommer jag även använda mig av ett schema som jag tänker kalla för ett 

gestaltningsschema över olika normer som anses vara manliga och kvinnliga.  

Schemat i sig baserar sig på Mara Nikolajevas schema om vad som är de typiska manliga och 

kvinnliga egenskaperna. Nikolajeva syftar på att tankarna om maskulint och feminint handlar 

om våra egna förutfattade meningar om hur samhället ser ut. Det som Nikojeva tar upp i hennes 

schema är att de manliga och kvinnliga normerna oftast bygger på varandras motsatser. Hennes 

schema är från början uppbyggt för att visa hur de olika normerna framträder i litteratur, främst 

inom barnlitteratur. Men eftersom schemat är baserat på tidigare kvinnostudier anser jag det är 

relevant för mig att använda i min studie för att få fram hur män och kvinnor gestaltas i de olika 

magasinen och vilka normer som kommer fram. 51 

Metoden kommer används för att se vilka normer som framträder i de olika magasinens 

reportage angående deras föreställningar om genus.  

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 
 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla / hårda 

Aggressiva  

Tävlande  

Rovgiriga  

Skyddande  

Självständiga  

Aktiva  

Analyserande  

Tänker kvantitativt 

Rationella  

Osv.  

 

Vackra 

Agressionshämmade 

Emotionella / milda  

Lydiga  

Självuppoffrande  

Omtänksamma / omsorgsfulla  

Sårbara 

Beroende  

Passiva  

Syntetiserande  

Tänker kvalitativt  

Intuitiva  

Osv.  

 
 

         Nikojeva, M (2004) Barnbokens byggklossar, s129 

 

5.6. STUDIENS RELIABILITET OCH VALIDITET   

Metoderna som beskrivs ovan är noga utvalda för att resultaten i studien ska bli så trovärdiga 

som möjligt. Begrepp som ofta nämns i studier är reliabilitet och validitet. Validitet grundar sig 

                                                 
51 Nikojeva, M (2004) Barnbokens byggklossar, s129-130  
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i om studien mäter det som den avses att mäta. Passar innehållet frågeställningarna? 

Frågeställningarna grundar sig i konkreta begrepp angående kön och genus. För att svara på 

dessa frågeställningar har jag använt mig av relevanta teorier som knyter an både till forskning 

inom medier och kön. Eftersom studien inte grundar sig i svar från t.ex. intervjuer utan mer om 

sociala konstruktioner kan givetvis studiens reliabilitet ifrågasättas. Eftersom olika personer 

kan tyda en och samma sak på olika sätt.  

För att få så hög reliabilitet som möjligt i studien ligger stort fokus på Nikojevas 

gestaltningsschema när det kommer till analysen av magasinen. När det kommer till analysen 

av läroböckerna ligger fokusen på Bronäs analysmed som specificerar sig just på läroböcker.  

Jag har gjort mina val i studien genom tydliga anvisningar varför jag gjort som jag gjort. Därför 

anser jag att om en annan person utförde studien, utifrån mina metoder och den forskning som 

presenterats skulle resultatet bli detsamma.   
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6. RESULTAT OCH ANALYS – AMELIA OCH CAFÉ  
 

För att underlätta analysen och upplägget av studien har jag valt att dela in mina resultat i två 

kapitel. I första kapitlet kommer jag att analysera de två olika tidningsmagasinen, i andra 

resultatdelen kommer jag analysera de två olika läroböckerna. I den slutgiltiga diskussionen i 

nästa kapitel kommer jag väva samman alla de material som har analyserats i studien.  

 

6.1. AMELIA  

Presentation Carolina Gynning  

Kvinnomagasinet Amelias analyserade omslag och reportage kretsar kring profilen Carolina 

Gynning. Carolina Gynning fick sitt genomslag i den svenska dokusåpan Big Brother men har 

sedan dess släppt ”dokusåpa-stämpeln” bakom sig då hon idag har debuterat som författare och 

konstnär.  

Omslaget  

Omslaget av Carolina Gynning pryds med ljusa färger med en ljusrosa bakgrund. Gynning sitter 

naken i en skräddarställning på golvet med ett stort leende som nästan går från öra till öra. På 

hennes nakna kropp står tre budskap med svarta bokstäver – LOVE, POWER och FREE. 

Hennes hållning döljer väl diskret både underliv som bröst och texten som pryder omslaget står 

det ”Carolina Gynning, om separationen, ångesten och nya kärleken”. Annan text som präglas 

på omslaget är en stor text där det står ”Ge dig själv en nystart! Hej Då sötsug – Kom igång 

med träningen – 10 smarta tips”  

Bildanalys  

I metodkapitlet utgick jag ifrån Borgensen och Ellingsens bok som heter just Bildanalys. 

Författarna nämner att de bilder vi ser i tidningarna är en lång process från start till mål. 

Avsikten är att hitta vad bilderna vill förmedla. Förutom framsidan finns det ett reportage i 

tidningen med sammanlagt sex sidor där Gynning har fått berätta om allt som pågår i hennes 

liv. Genom dessa sidor finns det även sex bilder av Gynning, likt framsidan har hon här även 

inga kläder på sig. För att skyla hennes privata delar håller Gynning i olika plakat med orden; 

power, ångest, free, kvinnosymbolen och två bilder med två hjärtan på.  

Det jag ska analysera i bilderna är bildens denotationer och konnotationer. Bildernas 

denotationer är bildens grundbetydelser, såsom färg, bildvinkel, miljö, placerings osv är det 
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som är det första jag analyserar av bilderna på Gynning. Bildernas konnotationer är vad som 

gör bilderna intressant, vilka känslor framkallar bilderna osv.  

Det som är genomgående av alla bilder är att de är väldigt ljusa i sin framtoning och färg och 

alla bilder är tagna under ifrån utifrån ett helkroppsperspektiv. I kapitlet teoretiska perspektiv 

beskriver Jarlbro att kvinnan oftast sätts in i miljöer som anses vara typiskt kvinnliga. Bilden 

som användes som som ett exempel i kapitlet teoretiska perspektiv visade en bild på Annie 

Lööf i en lugn och nedtonad miljö. Bilderna på Gynning är även de väldigt nedtonade och 

”miljön” här är en ljusrosa bakgrund som genomsyrar hela reportaget. Även här ser vi de 

komponenter som Jarlbro beskriver är de stora skillnader mellan män och kvinnor och hur de 

porträtteras. Att män visas i sina arbetsmiljöer där de kan se kraftfulla ut medan kvinnan ska 

tillhöra den privata sfären där hon inte ser dominant ut utan snarare oftast visas med ett leende 

och en privat blick som Jarlbro menar är både inåtvänd och kontaktsökande medan mannen har 

den typiska ”manliga dominanta” blicken. 52 Bilderna på Gynning talar för det som Jarlbro tar 

upp.  

På alla bilder ler Gynning mot kameran, förutom bilden när hon poserar med skylten där det 

står ”ångest” då Gynning med ett ledsamt leende tittar skamset ner i golvet. Tidigare nämnde 

jag att konnotationer i bilder är även ett kulturarv och kan skilja sig från olika länder, t.ex. att 

färgen röd för oss i Sverige kan förknippas både med kärlek och Socialdemokraterna. 53 Dock 

skulle jag säga att färgen rosa som pryder Gynnings reportage är internationellt känd för att 

förknippas just med det kvinnliga könet.  

Varför använda den typiska kvinnofärgen i en tidning som riktar sig mot kvinnor kan man fråga 

sig? Är det inte dags att försöka bryta på normerna? Jarlbro tar upp att medier oftast väljer att 

använda sig av en stereotypisering för att vi lättare ska känna igen oss. Eftersom vi är vana att 

se färgen rosa i ett kvinnoperspektiv är det ett förenklat sätt för medierna att spara både tid och 

kraft. När man är en av Sveriges ledande tidningar för kvinnor är det viktigt att de har ett 

förstånd i sin egna roll angående könstereotyper och att de kanske borde ta sig en fundera över 

hur bilderna gestaltar personen i sammanhanget. Jag förstår att tidningen vill rikta sig till sina 

läsare och att tidningen vill påpeka att även offentliga kvinnor som Gynning kan vara svaga 

och ledsna och få ångest.  

                                                 
52 Jarlbro, G (2013) s69 
53 Borgensen, T. Ellingsen, H (1994) s11 
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Som jag nämnde i introduktionen kring Gynning är hon en s.k. mångsysslare och idag är hon 

väldigt känd för sin konst som pryds på alltifrån koppas och tallrikar och till bord och kuddar. 

Är detta något som framträder i själva texten i reportaget? Nej. 

Textanalys  

När det kommer till studiens textanalys är det som jag nämner i metodkapitlet att klargöra texten 

strukturer och kritiskt granska texterna. Texten handlar om hennes separation från sin ex-man, 

rubriken till hela reportaget lyder ”Att skiljas var som att ramla ner i en avgrund”. I det stora 

hela var inte Gynning intressant som person och hennes karriär utan att hon hade gått igenom 

en skilsmässa. I tidigare forskning tar jag upp hur Madeleine Kleberg nämner att detta är väldigt 

vanligt i mediers värld. Att männen får oftast berätta om deras karriärer och sällan om deras 

privatliv, medan kvinnan oftast får framträda när hon drabbats av en katastrof, i det här fallet 

en skilsmässa. 54  

Som jag nämner i metodkapitlet kommer jag analysera texterna utifrån olika kategoriseringar 

för att kunna se om det finns skillnader i hur män och kvinnor gestaltas i tidningarna. Att kritiskt 

granska texter handlar om att se om texterna lever upp till bestämda normer och om man kan 

se de samhälleliga konflikterna avspeglas i en text. I praktiken fungerar detta som ett hjälpmedel 

för att belysa de olika förhållanden som finns i samhällslivet. I min studie är detta förhållandet 

och skapandet av män och kvinnors olika identiteter. Hur vi uppfattar världen i en text har en 

avgörande betydelse i min studie. Dock är en diskursanalys ett som jag tidigare nämnde väldigt 

diffust begrepp eftersom det finns många olika ställningstaganden i vad man analyserar, därför 

är det viktigt att vara konkret i vad det är man ska urskilja i en text. Som jag nämnde i min 

metod kommer är det viktigt att utgå ifrån att se helheten.  

De tre stora frågorna som Gynning ställs inför i sin intervju är bl.a. ”Hur känns det att vara utan 

barnen?”, ”Hur hanterar du saknaden?” samt ”Vad är din största lärdom?”. Samt får hon 

diskutera kring orden på plakaten. När jag analyserat texten har jag även använt mig av Agneta 

Bronäs tre grundpelare inom den semiotiska bildanalysen – komposition, uttrycksform och 

innehåll. Textens komposition kan man se genom att analysera textens form. Finns det kursiv 

eller fet text eller vilka nyckelbegrepp i kanten kan man se. 55 

                                                 
54 Kleberg, M (2008) s33 
55 Bronäs, A. Samhällskunskapsböcker och demokrati i Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och 

praktik; Ammert, N (red). (2011) s177 
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I Gynnings reportage finns det tre nyckelbegrepp i kanterna. Den ena texten lyder ”Carolina 

kommer aldrig ändra på sig själv för en man igen” Varav de under citerar Gynning – Jag duger 

som jag är! Den andra texten är även den ett citat som berättar om när Gynning fick panikångest 

på ett flygplan och det tredje citat lyder om hennes tid innan hon hittade en ny man och att ”det 

är skönt med unga män som orkar mycket”. Trots att texten ska kretsa kring Gynnings liv är 

det fortfarande mycket fokus på mannen och att hennes både nedgång och uppgång i livet hur 

berott på männen i hennes liv.  

Vikten med genusteori i journalistiken är att se vilka sociala konstruktioner vi har i samhället 

men samtidigt vill forskningen förändra de villkor som finns mellan könen. Det som är 

framträdande i tidningen, förutom reportaget med Gynning, är texterna på framsidan. ”Ge dig 

själv en nystart, Kom igång med träningen och Hej Då sötsug!” är inga rubriker som skulle 

pryda en tidning till män.  

Men magasinet blir på något sätt ironisk. Gynning ska gestalts som en symbol för starka och 

självständiga kvinnor, dock som tydligen inte får gilla socker. Det kanske inte fungerar om man 

nu ska gå runt och le hela tiden.  

6.2. CAFÉ 

Presentation Adam Lundgren 

Cafés analyserade omslag och reportage utmärks av den svenska skådespelaren Adam 

Lundgren som bl.a. är känd från svenska tv-serier som Torka aldrig tårar utan handskar och Vår 

tid är nu.  

Omslag 

Omslaget med Adam Lundgren är taget i ett halvkroppsformat, i bakgrunden finns det ballonger 

i olika nyanser av rött. På sig har Adam Lundgren en svart kostym med tillhörande svart fluga. 

Texten till omslaget lyder ”Meningen med livet är att ha kul – Adam Lundgren – En fomo-

filosof i framgångskostym”  

Bildanalys  

Omslagsbilden på Adam ger ett intryck av makt och pondus. Bilden är tagen rakt framifrån och 

kostymen tillbringar ett intryck av makt. Jarlbro menar på att hur bilden är tagen hur bilden är 

tagen kan förstärka eller förändra stereotyper i samhället. Aspekter som hållning, pose och gest 
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är tre saker som påverkar bildens betydelse. Jarlbro fortsätter att diskutera att männen oftast gör 

någonting på bilden, de talar, de gestikulerar eller är t.ex. på sin arbetsplats. Adam kollar rakt 

in i kameran, med ett halvleende medan hans händer knäpper sista knappen på kostymen. 56 

Leendet är inte ett glatt leende utan tyder mer på en beslutsamhet som förespråkar makt och 

den manliga dominansen. 57 

I reportaget finns det sammanlagt fem bilder på Adam. Likt föregående analys kommer jag 

även här analysera bildens denotationer och konnotationer. Det som är de framträdande 

denotationerna i bilderna på Adam är att han visas i olika miljöer och bilderna är tagna i olika 

vinklar. Antingen är bilderna i ett halvkroppsformat eller så är bilderna tagna endast från hans 

axlar och uppåt. Även på dessa bilder bär Adam en kostym, fyra av de sex bilderna är i en 

svartvit mörkframtoning.  

Bilderna på Adam i reportaget är fotade lite underifrån, detta är enligt Jarlbro ett sätt att visa en 

typisk dominans och makt. Just miljön är ett sett att uttrycka hur man vill att personen i fråga 

ska gestaltas. Att sätta kvinnor i mer kvinnliga miljöer som exempelvis hemmet och fotografera 

bilden underifrån ger betraktaren ett övertag. 58 

Miljön tillsammans med den mörka svartavitafärgen och Adams posering får skådespelaren att 

gestaltas som hård. Vilket enligt Kleberg och Hirdman inte är ovanligt när det kommer till hur 

män vanligtvis framställs i media. Män ska oftast anses vara attraktiva medan kvinnan ska vara 

sexuell eller en vara för skönhet och hälsa. 59 

De två bilder som utmärker sig i mängden är de två bilder som är i färg (Figur 7+8). Under 

bilderna står det en stor text ”Två sidor av Adam”.  Tillskillnad från de svartvita bilderna så ler 

skådespelaren på en av bilderna. Om han blir tillsagd att le av fotografen låter jag ha osagt. 

Över Adam ringlar det konfetti för att förstärka texten om ”hans makalöst framgångsrika år”.  

Trots att han ler, ger bilden fortfarande ett intryck av pondus eftersom bilden som helhet 

framställer honom som en framgångsrik man.  

När man analyserar bilder är det viktigt att fokusera på vad personen på bilden har på sig. 

Eftersom kläder är i sig en slags förmedlare. Att visa en fotbollsspelare i en ”uniform” är i sig 

en tanke att visa personen utifrån sitt yrke. Trots att Adams kostym i sig inte förmedlar hans 

                                                 
56 Jarlbro, G (2013) s69 
57 Ibid, s69 
58 Ibid, s69 
59 Hirdman, A (2001) s245 
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yrke som skådespelare ligger det en aura kring kostymen som påvisar en typisk manlighet. På 

en av bilderna ser det ut som Adam sitter på en bar med en drink i handen. Om vi räknar bort 

den färgglada bilden där Adam ler som ska visa ”två sidor av Adam” förmedlar resten av 

bilderna inga känslor alls. 

Textanalys  

Tillskillnad från reportaget med Carolina Gynning handlar Adams reportage om hans karriär 

som skådespelare. Han beskrivs som makalös framgångsrik, en fomo-filosof i 

framgångskostym och att alla älskar honom, både publik och kollegor. Med andra ord väldigt 

starka ord. I Adams fall är det hans karriär som är i fokus, och det ställs knappt inga frågor om 

hans privatliv. I tidigare forskning tar jag upp Gave Tuchmans begrepp om social utplåning, att 

kvinnor oftast framställs i media när hon blivit drabbad av en katastrof men att männen oftast 

visas som en offentlig person med en framträdande yrkesroll. 60  

Som jag nämner i min metod är utgångspunkten i min textanalys att få fram helheten. Vad är 

texten poäng? Vilka är argumenten? Och vilka grunder vilar slutsatserna på? Likt Gynnings fall 

kommer jag att systematisera och kritiskt granska texterna. Reportaget sticker ut från 

föregående reportage. Det är inga typiska frågeställningar som ställs utan texten förmedlas som 

det är en diskussion mellan den skrivande journalisten och skådespelaren. Förutom ett kort 

stycke om hans barndom ligger fokusen på Adams karriär som skådespelaren och inte på 

skådespelarens privatliv. Om Adams privatliv berättar han själv:  

Det senaste tiden har jag nog känt att jag inte bryr mig lika mycket, Men jag går 

sällan på galapremiärer och sådana saker. Och har definitivt ett behov av att skydda 

det privata. 61 

Likt bilderna på Adam där han ser mystiskt ut talar han ofta i gåtor och gör utdrag om vad som 

är meningen i livet.  

Vi människor bygger upp samhällssystem och röstar om vilken ideologisk grund 

landet ska styras på, men vi vet inte slutdestinationen. Som att spela fotboll utan att 

göra mål. (…) Man förstår det är en boll och man ska sparka på den, men sedan har 

man ingen aning om vad man ska göra. Helt absurt egentligen. 62 

                                                 
60 Kleberg, M (2008) s7 
61 Café, 2018-2019, s56 
62 Ibid 
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Resten av reportaget handlar om hans yrkeskarriär, som jag nämnde finns hela hans 

skådespelare-CV med i slutet och utdrag från olika kritiker som alla har gett 

skådespelaren ofantligt bra med beröm för de roller han spelat i. Aktörerna i Adams 

reportage är ingenannan en honom själv. Även om skådespelaren nämner sin familj 

lite kort blir det inget som tar över reportaget eller tar fokusen ifrån Adam. Den 

idékritiska analysen ska ta ställning till om texten lever upp till bestämda normer.  

Texten som helhet tillsammans med bilderna ger Adam den typiska manligheten, och 

lever upp till de normer som vi har i samhället kring maskulinitet. Tidigare nämnde 

jag att könen ses som dikotoma, alltså motsatt till varandra. Den hegemoniska 

maskulinitets teorin betyder att män har den ledande positionen i samhället och att det 

finns ett idealiserade sätt att vara man på och att andra män strävar efter detta ideal. 

Den ideologikritiska analysen tar avstamp i vilka samhälleliga konflikter som 

återspeglas i en text. Samhällsproblemet i min studie är hur män och kvinnor blir 

gestaltade i de två olika magasinen. En tydlig skillnad mellan de två huvudpersonerna 

i reportagen visar att män likt forskningen visar vill framstå som den manliga mannen 

utan känslor, medan kvinnan oftast ska le och visa upp känslor.  

6.3. RESULTAT GESTALTNINGSSCHEMA   

Män/pojkar Kvinnor/flickor 
 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla / hårda 

Aggressiva  

Tävlande  

Rovgiriga  

Skyddande  

Självständiga  

Aktiva  

Analyserande  

Tänker kvantitativt 

Rationella  

Osv.  

Offentlig sfär  

Svartvita  

Avsaknad av accessoarer  

 

 

Vackra 

Agressionshämmade 

Emotionella / milda  

Lydiga  

Självuppoffrande  

Omtänksamma / omsorgsfulla  

Sårbara 

Beroende  

Passiva  

Syntetiserande  

Tänker kvalitativt  

Intuitiva  

Osv.  

Privat sfär 

Ljusa / rosa  

Smycken  
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I metodkapitlet presenterade jag ett gestaltningsschema som tar upp de normer som beskriver 

de olika könen.  Ovan har jag fyllt i schemat utifrån text och bildanalyserna ovan. Eftersom 

Nikolajevas eget schema slutade på osv. anser jag det finns en öppenhet till fler aspekter att 

fortsätta schemat på. Därför la jag till tre (motsatta) punkter i slutet som skiljer de olika 

magasinen markant åt.  

Gynning gestaltas med de typiska kvinnliga normerna. Genomgående i reportaget så är hon 

både aktör och huvudperson men eftersom fokus riktas även mycket åt män och hur hon mår 

efter skilsmässan och hur bra hon mår nu med hennes nya kille blir även männen i hennes 

berättelse huvudpersoner. Hon blir beroende av andra medan Adam istället framställs som 

självständig.  Där kommer även det aktiva och passiva in, samt kan de sammankopplas med 

den offentliga och privata sfären som jag valde att lägga till själv.  

Som tidigare nämnt är Gynning naken på alla bilder med olika plakat framför sig, detta är något 

som aldrig skulle ske om det var en man reportaget handlade om. Gynning framställs utifrån 

hennes feminina sida och skönhet medan Adam i sin kostym framställs som hård och 

känslokall. På en av bilderna på Adams reportage visar han ett leende medan Gynning visar 

känslor på alla hennes bilder. På fem av de sex bilderna visar hon ett stort tandkrämsleende 

förutom på bilden där hon håller upp skylten där det står ångest då hon visar sig känslig och 

ledsen när hon osäkert tittar ner på golvet. Även språket i texterna skiljs åt. Språket i Gynnings 

reportage används åt att diskutera hennes känslor och hennes liv efter separationen.  Språket i 

Adams reportage handlar om hans framgång som skådespelare. Inte en gång under Gynnings 

intervju får hon en fråga om hennes yrkeskarriär.  

Även om föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt har ändrats genom tiderna, att 

kvinnan inte längre anses som en hemmafru är de två olika intervjuerna väldigt normativa i sina 

handlingar. Kvinnan ska vara privat och visa sina känslor medan mannen får diskutera sin 

offentliga roll som yrkesman. Man kan med andra ord säga att Adam Lundgren och Carolina 

Gynning framstår enligt de typiska könsstereotypiska kraven för vad som är maskulint och 

feminint utifrån Nikolajevas gestaltningsschema.  
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7. RESULTAT OCH ANALYS – REFLEX 123 OCH 

ARENA 123  
 

I analysen av läroböckerna har jag valt att dela in min analysering i olika kategorier för att 

förenkla upplägget av analyseringen. Begrepp som jag valt att ta ut från läroböckerna är kön, 

jämställdhet, diskussionsfrågor och nyckelord. Reflex 123 får även en rubrik som heter 

genusforskning eftersom läroboken tar upp och belyser begreppet.  

___________________________________________________________________________ 

 

7.1. REFLEX 123 

Reflex 123 är en läromedelsserie som omfattar kurserna 1, 2 och 3 i samhällskunskap. Serien 

finns både som tryckta elevböcker men även som digitala läromedel. Boken beskrivs som ett 

läromedel som ska bjuda in på elever och lärare till olika ”case” som diskussionsfrågor. 

Läroboken är skriven av författarna Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid och Erik 

Nilsson och deras ambition med serien är att spegla samhället och uppmuntra till eftertanke. 

Kapitlet jag har analyserat i min studie heter Individ och Identitet och består av 16 sidor. 

Eftersom min studie handlar om genus och kön har jag därför valt bort sidor som är irrelevanta 

för min studie, det vill säga begrepp som handlar om etnicitet, nationalitet, mångkultur, klass 

osv. Kapitelrubriken jag har valt att utgå ifrån heter Kön och kretsar kring fem sidor, plus en 

sjätte sida med diskussionsfrågor.  

Kön 

Kapitlet inleder med att man får följa en flicka som heter Mirela som går samhällsprogrammet 

på gymnasiet. Enligt SCB:s På tal om kvinnor och män 2010 påvisar att mer än 60% av eleverna 

som går samhällsprogrammet är flickor därför kan man göra ett antagande att även Mirelas 

klass består till mesta dels av flickor. Berättelsen om Mirela fortskrider och Mirela börjar 

studera på universitet, även där är majoriteten kvinnor. Efter sin examen börjar Mirela att 

doktorera, men skillnaden nu är att 53% är män. Hon hoppas på att få en lärar- eller 

forskningstjänst på högskolan och hon lyckas få en. Nu märker Mirela att männen på hennes 

avdelning har 9000 kronor mer i månaden än henne. Berättelsen om Mirela avslutas med att så 

här kan nästan varje sektor i det svenska samhällslivet beskrivas och bilden skulle fortfarande 

se likadan ut.  
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Kapitlet om Mirela avslutas med texten;  

Det finns en genomgående skillnad i kvinnors och män möjligheter och chanser att 

göra skillnad i samhället idag. Vinnarna är männen och förlorarna är kvinnorna. 63 

Efter kapitlet med Mirela kommer ett kapitel som heter Kön, genus och genusforskning. 

Kapitlet tar upp skillnaden mellan kön och genus.  

Med kön avses oftast den biologiska skillnaden mellan man och kvinna. Den 

biologiska skillnaden har ofta använts för att motivera skillnader i andra 

sammanhang mellan könen. Med hjälp av den har man förklarat och bevarat 

maktordningen med mannen som överordnad och kvinnan som underordnad. Genus 

används för att betona att skillnaden är socialt konstruerad. Vi har fostrats in i våra 

könsroller och våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 64 

Boken tar upp den huvudsakliga skillnaden mellan kön och genus. Vilket i sig är bra men något 

större fokus än det finns inte. Dock nämns det att det är männen som är vinnarna och förlorarna 

är kvinnor. Detta är emellertid mest redovisat utifrån tabeller som visar att männen tjänar mer. 

Faktorer som t.ex. våld mot kvinnor utelämnas helt. Författarna till boken har valt att fetmarkera 

ord som kön och genus. En fetmarkerings innebörd betyder att något är extra viktigt, i det här 

fallet vill författarna påvisa eleverna till de fetmarkerade begreppen och dess betydelse.  

Att boken tar upp skillnaderna i lön är givetvis bra, men det är inte den enda faktorn till att 

männen räknas som ”vinnare” i samhället. Eleverna får heller ingen möjlighet att själva 

reflektera  

Genusforskning  

I studiens läromedelsen analys har jag utgått ifrån Bronäs grundpelare kring en semiotisk-

didaktiskt läromedelsanalys. Att påvisa att det finns en extra tyngd i en text har att göra med 

utformningen, t.ex. texter med fetstil. Ord som har fet stil i kapitlet är; genusforskningen, 

genusordning, genussystemet. Kapitlet avslutas med att berätta kort om genussystemets 

innebörd: 

1. Principen om könens isärhållande. Det visar sig bland annat i 

könsuppdelningen på arbetsmarknaden som grundläggs redan i valet av 

                                                 
63 Almgren, H. Höjelid, S. Nilsson, E. (2012) Reflex 123 – Samhällskunskap för gymnasieskolan, s58 
64 Ibid, s59, fet stil i original.   
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utbildning. Vissa utbildningar dominerats helt av kvinnor, andra domineras av 

män.  

2. Principen om mäns överordning och kvinnor underordning. Den manliga 

överordningen visar sig att män tjänar mer och har mer makt över sina liv. Allt 

det som kvinnor är och gör värderas lägre än det som mannen är och gör. Mannen 

är norm, kvinnan är avvikelsen. 65 

Reflex 123 är den enda av de studerade läroböckerna som tar upp ordet genus och 

genusforskning. Den tjocka texten markerar för eleverna att texten i fråga har en extra stor 

betydelse. Bronäs menar att hur texten är uppbyggd är ett sätt att förmedla värden till eleverna, 

en slags informationsstruktur som gör att läsaren förstår att texten är viktigt.66 Även om texten 

tar upp begreppen saknas det en vidare innebörd och förtydligande av begreppen för att eleverna 

ska kunna reflektera vidare.  

Jämställdhet  

Kapitlet Att arbeta för lika rättigheter och möjligheter låter som det ska vara hur man kan arbeta 

som individ för ett mer jämställt samhälle, men så är inte fallet. En kort beskrivning ges i boken 

om diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannen;  

En myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, har tillsyn över att lagen följs och 

ingriper mot aktörer som inte fullgör sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.67 

Det ges inte mycket utrymme till själva begreppet jämställdhet utan fokusen ligger istället på 

att skapa ett jämlikt samhälle för alla individer oavsett kön, bakgrund osv. 

Diskrimineringslagen gäller inte endast för diskriminering mellan kön utan det gäller för alla 

människor som bor och lever i Sverige.   

Kapitelrubriken Att arbete för lika rättigheter och möjligheter blir i sig väldigt luddig eftersom 

den inte ger konkreta exempel på vad man som enskild individ kan göra eller tänka på när det 

handlar om just lika rättigheter och möjligheter, utan istället riktar sig fokus på den statliga 

myndigheten och de lagar som har trätt i kraft för att förhindra diskriminering. Eftersom 

huvudkapitlet heter Individ och Identitet borde det finnas ett fokus på just vad den enskilde 

individen kan göra i ett jämställdhetsperspektiv istället för statliga myndigheter.  

                                                 
65 Ibid, s60, fet stil i original.  
66 Bronäs, A. Samhällskunskapsböcker och demokrati i Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och 

praktik; Ammert, N (red). (2011) s180   
67 Ibid, s62 
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Nyckelord & diskussionsfrågor  

Kapitlet avslutas med åtta diskussionsfrågor och 13 nyckelord. Två av åtta diskussionsfrågor 

och tre av de 13 nyckelorden som finns i kapitlet handlar om kön och genus.  

Diskussionsfrågorna handlar om vad man kan göra i samhället för att det ska bli mer rättvist 

samt vilken faktor eleven tycker är viktigast av kön, klass eller etnicitet. Det finns inga generella 

frågor som handlar konkret om kön och jämställdhet att diskutera vidare. Nyckelorden som 

nämns är genus, genussystem och kön. Jämställdhet finns inte som ett begrepp av nyckelorden 

i listan. 68 Ett nyckelbegrepp är enligt Bronäs ett lätt sätt att förmedla viktig information på. Ett 

nyckelord kan enkelt sammanfatta ett stycke och är oftast det som även tas med på ett förhör. 

Det som gör Reflex 123 annorlunda från Arena 123 är att Reflex sammanfattar alla nyckelord 

i slutet av kapitlet. 69 

7.2. ARENA 123 LÄROMEDELSANALYS  

Arena 123 är skriven av Lars-Olof Karlsson och beskrivs som basen till undervisningen i 

samhällskunskap för elever som läser studieförberedande program. Läroboken ska omfatta 

kurserna 1,2 och 3 inom ämnet. Eleverna ska genom boken få de rätta verktygen för att skapa 

ett kritiskt tänk angående frågor som belyser både fakta och värderingar.  

Kapitlet jag har analyserat heter Individen i samhället och omfattar 21 sidor. Även här har jag 

sorterat bort irrelevanta delar och väljer att fokusera på innehåll som kretsar kring genus och 

jämställdhet, sammanlagt blir det fyra sidor plus en femte sida med diskussionsfrågor.  

Kön 

Likt Reflex 123 finns även här en kapitelrubrik som heter Kön. Bokens introduktion av 

kapitlet börjar;  

Inom kategorin kön har ”man” länge varit normen och är så fortfarande, även om 

det inte är längre lika påtagligt som i ett land som Sverige. (…) Samhället var ett 

tydligt patriarkat, dvs. ett samhälle där män har makt över kvinnor, där män 

kontrollerar kvinnor. 70  

                                                 
68 Ibid, 63 
69 Bronäs, A. Samhällskunskapsböcker och demokrati i Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och 

praktik; Ammert, N (red). (2011) s180   
70 Karlsson, L-O (2011) Arena 123 – Samhällskunskap för gymnasiet, s25, fet stil i original.  
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Kapitlet fortsätter att diskutera könens roll i samhället och vad det är som har hänt i 

samhällslivet i Sverige fram tills idag och problematiserar även frågan om ett jämställt 

samhälle;  

 I vårt land har mycket hänt under de senaste hundra åren. Kvinnor har i mångt och 

mycket nått samma positioner som män i det offentliga livet och många män 

engagerar sig i hemmet och barnens uppfostran nästan lika mycket som kvinnor, 

men skillnader finns fortfarande. Det ser man t.ex. i statistik över kvinnors andel av 

chefsjobb och styrelseposter i näringslivet och i hur föräldraledigheten fördelas. (…) 

Företeelser som prostitution, sexuellt våld och annan misshandel mot kvinnor visar 

att ett jämställt förhållande mellan könen ännu är långt borta. 71 

Boken väljer att sedan att konkretisera sig ytterligare;   

Vad är egentligen skillnaden mellan män och kvinnor? Varför är flertalet 

lastbilschaufförer män och flertalet sjuksköterskor kvinnor? Varför sminkar sig 

kvinnor mer än män? Varför ifrågasätts kvinnor med många sexuella kontakter mer 

än män? 72 

Vad är då bokens slutsats om vad skillnaden är? Det följande svaret tyder: 

Många menar att en del, eller kanske alla, sådana skillnader är konstruerade. Att man 

lär sig skillnaderna när man växer upp. Vi behandlas olika av de vuxna vi har runt 

omkring oss beroende på om vi är flickor eller pojkar. Vi får en bild av vad som 

förväntas av oss och dessutom ofta förstärks av media och reklam. Skillnaderna är 

alltså inte en effekt av naturen utan av kulturen.  

Arena 123 ger tillskillnad från Reflex 123 en djupare förklaring till varför det finns skillnader 

och hur de skapas. Här kunde även Arena 123 använt sig av skillnaden mellan kön och genus 

men den skillnaden definieras inte. Dock trycker boken på att skillnaderna är skapta av vår 

kultur och inte naturen. Arena 123 nämner även att skillnaderna förstärks genom reklam och 

medier vilket är något som Reflex 123 helt utelämnar.  

För att visa att skillnaderna mellan könen är något som samhällen skapat, främst i moderna 

samhällen, visar läroboken ett konkret exempel på detta: 

                                                 
71 Ibid, s25 
72 Ibid, s26, fet stil i original.  
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Antropologer som undersökt isolerade samhällen med liten påverkan från andra 

kulturer har sett att vad som uppfattas som manligt och kvinnligt varierar kraftigt. 

Det stärker tanken att skillnaderna är konstruerade. Antropologer har letat efter 

samhällen som är motsatsen till patriarkala samhällen, så kallade matriarkat där 

kvinnor har makten över män.  

Att boken tar upp ytterligare exempel på att skillnaderna är konstruerade för eleverna ett eget 

förhållningssätt att kritiskt tänka och reflektera över vad som faktiskt står i boken. Reflex 123 

valde att endast definiera skillnaderna mellan kön och genus men de konkreta skillnaderna på 

hur de faktiskt skapades utelämnades helt. Som jag nämnt innan handlar min textanalys i mångt 

och mycket att studera en text som ett hjälpmedel till att upptäcka olika förhållanden i 

samhällslivet. Arena 123 belyser problem och gör det s.k.  abstrakta konkret när de förtydligar 

de samhällsproblem de tar upp med reella exempel. 73 

Jämställdhet  

I frågor om genus och jämställdhet ges det inte mycket utrymme i boken, ordet genus nämns 

inte en enda gång. Dock ges det mycket utrymme till normer och värden. Boken uttrycker sig 

kring normer på följande sätt;  

Majoritetens kultur brukar man säga utgör normen, dvs det normala i betydelsen till 

”det vanliga”, det man först tänker på. (…) Att normen inte skulle vara en 

invandrare, inte en rullstolsburen, inte en homosexuell och inte heller en extremt rik 

person är ganska troligt. Men skulle det vara en man eller kvinna, eller en individ ur 

medelklass eller arbetarklass? Ibland är det inte så enkelt som att normen är 

majoriteten, ibland är snarare normen ”det dominerande”, det som hörs och syns 

mest, det som politik och media fokuserar på. 74 

Tillskillnad från Reflex 123 syftar Arena 123 på att mannen kanske inte längre är normen i 

samhället. Som jag påvisade tidigare skriver Reflex 123 ut att männen är de vinnande i 

samhället medan Arena 123 lämnar den frågan öppen och påvisar att det kanske inte är 

självklart vem som är normen i samhället längre när det kommer till frågan om kön.  

Boken fortsätter med att uttrycka sig kring maktordningar och dess betydelse;  

                                                 
73 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H & Wängmerud, L. (2012) s211  
74 Karlsson, L-O (2011), s20, fet stil i original. 
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Genom att vara medveten om maktordningarnas betydelse kan man delvis titta förbi 

dem och bedöma människor som individer istället för utifrån olika kategorier. Det 

handlar om att inte ha förutfattade meningar om vad människor är utifrån exempelvis 

kön, etnicitet eller sexualitet eller annorlunda uttryckt om att inte betrakta människor 

utifrån stereotyper. 75 

Även i Arena 123 nämns myndigheten DO och radar upp flera punkter utifrån en punktlista på 

olika typer som kan behandla vad som är diskriminering. En punktlista är enligt Bronäs ett bra 

sätt att förmedla viktig information till läsaren. Esaiasson, Gilljam och Wängmerud betonar hur 

språket är med och formar texten. En viktig del av språket är hur det är uppbyggt i en text, t.ex. 

genom en punktlista. Bronäs tar upp att punktlistor ger en fördel till läsaren att rangordna vad 

som är viktigt. Att läsaren uppfattar det som kommer först som mest betydelsefullt och att det 

sedan dalar nedåt. I den här punktlistans kommer begreppet klass först, följt av kön, de begrepp 

som ligger sig på punktlistan är ålder och funktionsnedsättning.  

Nyckelord och diskussionsfrågor  

I kapitlets slut finns det 30 uppgifter som ska omfatta hela kapitlet av dessa är det två frågor 

som belyser genus och kön. Frågorna som ställs är ”Vad innebär påståendet att man är norm 

inom kategorin kön?” och ”Ge exempel på företeelser som bryter mot vad som betraktas som 

manligt och kvinnligt?”.  

De få frågor som finns bjuder in eleverna till djupare reflektioner men som sagt är det betydligt 

få frågor som kretsar kring jämställdhetsaspekter till kapitlet som helhet. Författarnas 

beskrivning av läroboken är att den ska ge eleverna verktyg till ett kritiskt tänk och för att skapa 

ett kritiskt tänk måste eleverna själva lära sig att självständigt kunna reflektera och för det krävs 

det nog mer frågor än två som inbjuder till diskussion.   

7.3. KORT SAMMANFATTNING AV LÄROMEDELSBÖCKERNA 

I metodkapitlet nämnde jag att jag skulle utgå ifrån Agneta Bronäs läromedelsanalys. Hennes 

modell utgick ifrån ett semiotisk-didaktiskt perspektiv och de tre grundpelarna var komposition, 

uttrycksform och innehåll.  

Som jag nämnt tidigare är kompositionen det som är lättast att se i böckerna. Kompositionen 

talar om för läsaren vad som är viktigt i en text. Är texten fet, kursiv, finns det nyckelbegrepp 

                                                 
75 Karlsson, L-O (2011), s20-21, fet stil i original.  
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osv. Detta är det jag har diskuterat mest i analysen eftersom jag har analyserat hur boken 

förmedlar viktiga begrepp inom jämställdhetsaspekten. Nu tänkte jag kort gå in på bokens 

uttrycksform och innehåll. Detta handlar som tidigare nämnt om boken är monologisk eller 

dialogisk.  

När det kommer till de begrepp som jag har analyserat är läroböckerna monologiska. Det vill 

säga de visar bara en sida kring begreppen. Hade böckerna istället varit dialogiska hade det 

funnits två sidor av samma mynt. Exempelvis hade det visats två sidor av en 

jämställdarbetsmarknad. En person hade diskuterat fördelarna med att män och kvinnor tjänar 

lika mycket av samma arbete medan en annan person hade argumenterat för fördeldelarna av 

olika löner mellan könen. Detta är något som inte skulle ske i en svensk lärobok eftersom 

böckernas ”röster” är statens röster. Eftersom vi i Sverige har våra värderingar om hur samhället 

ska se ut blir det en självklarhet att det inte visas fler sidor kring begreppen i fråga.  
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8. AVSLUTNING 
 

I det avslutade kapitlet kommer slutsatserna och slutdiskussionen att vävas samman. Kapitlet 

kommer kretsa kring tankar om magasinens skillnad när de kommer till hur de gestaltar kön 

och varför denna skillnad kan uppstå. För att få fram skillnaden mellan magasinen så tydligt 

som möjligt kommer frågeställning 1 och 2 att vävas samman. Sedan kommer frågeställnings 

angående läroböckerna att tas upp. Kapitlet avslutas med förslag om vidare forskning.  

___________________________________________________________________________ 

 

8.1. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION RÖRANDE 

FRÅGESTÄLLNING 1 OCH 2.  

Vi i Sverige lever i ett demokratiskt samhälle dock fortfarande med rådande normer. Även om 

normerna har ändrats genom vår historia, att det är mannen som ska dra in pengarna till 

hushållet medan kvinnan ska ta hand om hemmet och barnen finns det fortfarande stora 

skillnader i vad som är maskulint och vad som är feminint.  

Det som framgår tydligt är att magasinen skiljer sig markant åt beroende på vilket kön tidningen 

i fråga ska rikta sig åt. Att det är normer som styr tidningarnas riktningar är väldigt 

framträdande. Kvinnan i studiens fall Gynning, beskrivs som känslig, hon pratar om utseende 

och vad hon gillar och inte gillar med sig själv. Hon får öppna upp sig om skilsmässan och hur 

det är att vara utan sina barn. Dessa är frågor som inte skulle ställas till en man som gått genom 

en skilsmässa, eftersom mannens norm är det motsatta.  Mannen ska vara kall, hård och inte 

visa känslor överhuvudtaget. Normen om att vara maskulin och samtidigt kunna visa sig svag 

och visa sina känslor framträder inte. De frågor som ställs till Adam Lundgren är mer åt hans 

yrke och profession än hans privatliv. Det som kommer fram om Adams privatliv är lite om 

hans uppväxt och att han har bra aptit och ”älskar mat”.  

På något sätt blir det hela sorligt att en så framgångsrik person som Carolina Gynning inte får 

en enda fråga om sitt yrke utan fokusen hamnar ändå på männen och hur det är att vara mamma. 

På det sättet blir det både männen och Gynning som blir aktörer i hennes fall, eftersom det är 

det som är fokusen i tidningen, inte Carolina själv, men eftersom det är Carolina som intervjuas 

är hon en redan självklar aktör. Gynning gestaltas på ett sätt som det är väldigt osannolikt att 

en av det manliga könet skulle visas på. Orden hon har på sin kropp och på plakaten (free, 

power, osv) är egenskaper som redan är självklara hos mannen. Trots det är 2019 kan en kvinna 
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inte i egenskap av ses själv gestaltas som fri eller stark utan att man är tvungen att skriva det på 

hennes nakna kropp.  

Trots att de båda tidningarna riktar sig åt olika kön finns det fortfarande förställningarna i hur 

tidningarna är upplagda kring vad som är intressant för läsaren. Att Carolina Gynning förväntas 

prata om sin stora sorg efter skilsmässan, fotograferas naken med olika plakat med orden free, 

power och love är något som aldrig skulle infalla om det var en man i fokus. För en man behöver 

inte ord på sin kropp, utan indirekt har han redan dessa egenskaper.  

Det jag vill förtydliga är att jag inte menar att förminska eller låta negativ över de personer som 

har analyserats i studien. Utan jag vill istället belysa hur olikt en man och en kvinna blir 

gestaltade i våra medier. Medier som ungdomar kan bli så lätt påverkade av. Att vi försöker 

arbeta för ett jämställt samhälle på olika alla plan i vårt samhällsliv men på något sätt kommer 

medierna undan. Det är inte personerna som väljer att ställa upp på olika reportage som gör fel, 

utan det är medierna. Studien påvisar endast att tidningar som riktar sig till olika kön väljer att 

gestalta deras framträdande personer på skilda sätt. Svaret om det är positivt eller negativt går 

inte att svara på. En slutsats man kan dra är att normer är det som säljs. Män vill läsa om starka 

män, och kvinnor föredrar att läsa om skvaller och skilsmässor. Eftersom vi har vuxit upp i en 

värld kring dessa normer är det inte konstigt att magasinen utgår ifrån dessa.  

Även om Café utgår utifrån manliga normer så anser jag att reportaget med Adam får fram hans 

yrkesroll och hans framgång. Utifrån bilderna och texten framstår skådespelaren som den 

maskulina starka mannen och som Connell även fortsätter att beskriva kommer detta inte bara 

med positiva fördelar utan även negativa. Genom att männen inte får eller ska visa känslor så 

kan detta leda till ett socialt tvång att man måste följa strömmen. Men i slutet är det tidningen 

Amelia som gör mig som kvinna personligt besviken. Att Amelia som är en av Sveriges ledande 

kvinnotidningar inte tänker ett steg längre är bara att beklaga. Jag längtar till att leva i en värld 

där det finns starka yrkesarbetande kvinnor som varken behöver ett tandkrämsvitt leende eller 

klä av sig kläderna för att visa sig stark. Vad vi behöver nu är bara någon som tar på sig ett par 

”genusglasögon” och vågar säga ifrån.   

Vi behöver bara någon som är först.   
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8.2. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION RÖRANDE 

FRÅGESTÄLLNING 3 

När det kommer till problemet med läroböckerna är problemet inte kapitlet i sig eller hur ofta 

olika begrepp nämns eller tas upp. Istället blir problemet hur liten bredd av boken som kretsar 

kring dessa begrepp.  

Jämställdhet och kön benämns endast i kapitlet i sig och kommer inte fram i övriga kapitel 

därav är det lätt att det glöms bort. Som framtida samhällskunskapslärare är jag högst medveten 

om att det ligger en extra tyngd hos mig att förmedla dessa begrepp. Även om all undervisning 

ska ske genomsyras av jämställdhettankar blir det en självklarhet att en lärare inom 

samhällskunskap fokuserar mer på ämnet i sig en t.ex. en lärare inom matematik. Eftersom 

kapitlet i sig är väldigt isolerat kring övriga kapitel känns det lite som att författarna tvunget 

lagt in ämnet i boken, sen är det upp till varje lärare att se till att innebörden följs upp i resterande 

undervisning.  

Eftersom samhällskunskapsböcker sällan tar upp enskilda personer utan snarare handlar om 

samhälleliga begrepp blir det svårt att avgöra om det finns någon skillnad hur ofta en man eller 

kvinna nämns. Om jag hade analyserat en lärobok i ämnet historia kan jag nästan redan nu dra 

slutsatsen att resultaten skulle bli annorlunda. Säkerligen skulle mer fokus ligga på män i både 

text och bilder. I de analyserade böckerna finns det inga bilder och därför har endast en text 

studerats och denna text i sig är könsneutral utom när Reflex 123 reflekterar över att ”männen 

är vinnarna”.  Om jag själv ska utse en vinnare av böckerna är det Arena 123 så går ledande ur 

striden. När det kommer till att uttrycka sig i flera dimensioner, ge exempel, öppna för tankar 

och reflektioner gör Arena det bättre än Reflex i det som har studerats i böckerna.  

8.3. VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning kan vara att studera både text och bild i läroböcker, dock är det svårt med en 

bildanalys i böcker i samhällskunskap eftersom ämnet i sig inte handlar om historiska personer 

utan snarare olika fenomen i den verklighet vi lever i. Att studera medier ger en uppfattning om 

hur normer fortfarande genomsyrar vårt dagliga liv.  Även om det endast är två magasin som 

har studerats i studien kan en snabb ”googling” se att andra magasin inte är bättre. Kanske är 

det så att det är normer som säljer, eller att vi måste tänka ett steg längre och vara normkritiska 

i det som säljs. Uttrycket en bild säger mer en tusen ord är något som verkligen stämmer in. Vi 
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behöver att folk i offentligheten tar på sig sina genusglasögon och vägra posera i situationer 

som är förminskade.  
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9. DIDAKTISKA IMPLIKATIONER  
 

Min studie kommer att avslutas med ett kort kapitel om didaktiska implikationer som belyser 

hur man kan använda sig av medier i undervisning gällande jämställdhet och normer.  

 

9.1. ANVÄNDNINGEN AV MEDIER I 

SAMHÄLLSKUNSKAPSUNDERVISNINGEN 

Att använda sig av tidningsmagasin för att belysa samhällsproblem är ett bra sätt för att eleverna 

ska lära sig betydelsen och förståelsen för andra människor och våra demokratiska värderingar 

vi har i vårt svenska samhälle. I ämnets syfte står det tydligt;  

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 

miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. (…)  

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och 

studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från 

olika källor. 76 

Samhällskunskapsämnet är i sig är stort och komplext och bygger i helhet på att bygga upp en 

förståelse till olika frågor och strukturer. Att låta eleverna använda sig av tidningsmagasin är 

ett bra sätt att använda sig av elevernas vardag i ett undervisningssammanhang. Eleverna får 

lära sig att bygga upp en förståelse till att förstå hur könsmönster kan skapas genom medier och 

även lära sig att vara kritiska till det som de läser. 

I Samhällskunskap 1b står det i det centrala innehållet:  

Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att 

påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. 77 

Vi lever i ett samhälle där vi dagligen kommer i kontakt med någon form av medier. Genom 

våra datorer, mobiler eller tidningar får vi någon slags information. Denna information måste 

vi bearbeta på ett eller annat sätt och det är själva bearbetningen som är viktig i sig. Att eleverna 
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får kunskapen att reflektera över olika medier, är i sig att de lär sig att bearbeta den information 

de kommer över. För även om vi inte tror att vi blir påverkade av medier blir vi nog påverkade 

mer än vad vi tror. Detta är något som även forskningen genom studien har påvisat.  

Tidningar måste ofta locka till sig sina läsare genom chockerade rubriker som gör att man vill 

köpa just deras tidning. Som jag nämnde i min slutdiskussion är resultat tydligt i min studie. 

Tidningar gestaltar fortfarande människor utifrån deras könstillhörighet. Hur ska vi kunna prata 

om jämställdhet i skolan om samhället fortfarande ser ut som det gör? Förutom att eleverna ska 

få en inblick i medier och hur olika medier väljer att gestalta kön och könsmönster går det att 

koppla in begreppen till olika ideologier, demokrati och andra stora begrepp som kretsar kring 

ämnet samhällskunskap. Genom att eleverna får fakta bakom olika begrepp får de sedan 

förståelsen så att de kan reflektera själva.  

I boken Ämnesdidaktik – En undervisningskonst finns meningen; Ett ämne är aldrig något 

statiskt utan det är alltid en möjlighet. 78 Det som är viktigt att förstå är att samhällskunskap är 

ett av de största och bredaste ämnena i skolan. Med detta syftar jag på att det sällan finns ett 

rätt eller fel som det t.ex. är inom matematiken. Det räcker inte med att eleverna endast lär sig 

fakta utan de måste bygga upp en förståelse. En förståelse kan vara att inte lita på allt som står 

i olika medier, utan att de lär sig vikten av att reflektera och tänka själva över den information 

de kommer över. Om eleverna får arbeta med medier i olika former får de reflektera över hur 

dessa medier gestaltar kön och värderingar.  

Det viktiga är inte hur man vänder sig av medier i ett undervisningssammanhang utan snarare 

varför man använder sig av det. Att använda sig av medier kan man göra på flera olika sätt för 

att lyfta många olika begrepp. Det behöver inte endast vara begrepp om kön utan man kan lyfta 

begrepp som psykisk ohälsa, hur politik framkommer osv.  

Att ta elevernas vardag och göra de synlig är viktigt för att vi i framtiden ska få våra 

samhällskritiska medborgare. Och jag kan bara hoppas att de framtida medborgarna är mer 

normkritiska än oss. För vi behöver en förändring.   
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