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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar 
om kvinnligt och manligt i medier som finns bland 
elever i årskurs 4–6. Detta eftersom det i och med 
den senaste läroplanen, Läroplan för grundskolan, för-
skoleklassen och fritidshemmet 2011, i samhällskun-
skapsämnets kursplan inte längre enbart handlar 
om att fostra demokratiska samhällsmedborgare. 
Samhällskunskapsläraren ska nu även undervisa om 
”hur könsroller och sexualitet framställs i medier 
och populärkultur” (Skolverket, 2011b, s. 201). 
Den teori som inspirerat studien är hermeneutisk 
fenomenologi. Dessutom är genusteori och norm-
kritisk teori relevanta för att stödja studiens resultat. 
I studien deltar tjugotre elever som går i årskurs 4–
6 på tre olika kommunala skolor. Genom fokus-
gruppsintervjuer har studien resulterat i att norma-
tiva förståelser av genus delas av deltagarna i stu-
dien och att de är medvetna om skillnaderna i hur 
kvinnor och män framställs i medier. De ger även 
uttryck för att normer kan vara begränsande. Slut-
satsen som dras i studien är att det är viktigt med 
representation av olika samhällsgrupper i medier 
och att normer begränsar. Därför förespråkas ett 
normkritiskt förhållningssätt i skolan. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine which percep-
tions of women and men in media occurs among pu-
pils in the school years 4–6. This is because the latest 
curriculum in Sweden, Läroplan för grundskolan, för-
skoleklassen och fritidshemmet 2011, the subject civics no 
longer only includes to educate democratic citizens. 
The teacher in civics is now obliged to teach about 
how gender roles and sexuality is presented in media 
and popular culture. The theory which has inspired 
this study is hermeneutic phenomenology. Further-
more gender theory and normative criticism theory 
are relevant theories to support the study’s result. 
Twenty-three pupils from the school years 4–6 from 
three different local schools participated in the study. 
Through interviews in focus groups the study’s result 
show that normative understandings of gender is 
shared by the participants of the study and that they 
are aware of the differences between how women 
and men are presented in media. They also give ex-
pression to how norms can be limiting. The conclu-
sion that can be drawn from the study’s result is that 
it is important with representation of different soci-
ety groups in media and that norms are limiting. 
Therefore a normative criticism approach in school 
is recommended. 

Sökord: genus, norm, normkritik, samhällskun-

skap, medier, sexualitet  

Key words: gender, norm, normative criticism, civ-
ics, media, sexuality 
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1 Inledning  

Ett av målen med det svenska utbildningsväsendet är att det ska vara likvärdigt. En likvärdig ut-

bildning oberoende av var du bor, varifrån du kommer eller vem du är. En tanke som är god, men 

svår att uppnå. Kan skolan vara likvärdig om inte samhället är det? Det är svårt att blunda för att 

det finns maktförhållanden i samhället som har med klass, etnicitet och kön att göra. För att under-

visning om samhället ska kunna ske på rätt sätt, bör det finnas kännedom om hur samhället är 

strukturerat och hur dessa strukturer har bestått, men också förändrats, genom århundraden. För 

att förmedla dessa kunskaper har samhällskunskapsläraren en viktig roll. Samhällskunskapsämnets 

huvudsyfte har under årtionden handlat om att fostra demokratiska samhällsmedborgare. Detta är 

hela skolans uppdrag, men det är i samhällskunskapsämnet eleverna ska utveckla kunskaper om 

demokratiska processer och förhållningssätt och det är här de mänskliga rättigheterna i huvudsak 

förmedlas (Långström & Virta, 2011). Istället för att samhällskunskapsämnet enbart behandlar de-

mokratifostran har den nya läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

[Lgr 11] nu tagit med centralt innehåll som berör könsroller och sexualitet i medier. Medier kan 

vara allt från sociala medier och dagstidningar till radio och TV. I undervisningen för årskurs 4–6 

ska ”Hur könsroller och sexualitet framställs i medier och populärkultur” (Skolverket, 2011b, s. 

201) behandlas. Vidare menar Skolverket (2011a) att undervisningen om hur könsroller och sexu-

alitet framställs i medier ska ”belysa hur medierna kan bidra till att skapa och upprätthålla – men 

också ifrågasätta och utmana – stereotypa skildringar av könsroller och sexualitet” (Skolverket, 

2011a, s. 24).  

Kursplanens innehåll ställer högre krav på samhällskunskapsläraren som nu måste ha en bredare 

ämneskunskap i ämnet, allt ifrån demokratifostran till medier och könsroller. Hur medier framstäl-

ler kön och sexualitet på olika sätt, kan vara något allmänt vedertaget som ”man bara vet”. Det 

räcker med att gå in på en dagstidnings hemsida, låta bli att zappa i reklampauserna eller se en 

spelfilm för att förstå att män och kvinnor framställs på olika, stereotypa vis. Det allmänt veder-

tagna i detta saknar vanligtvis vetenskapligt belägg. Det vetenskapliga i dessa frågor är dock en 

förutsättning att ha kunskap om för att de ska kunna tillämpas i undervisningen, då denna ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2011b; Halvardsson & Östlund, 2014). 

Med detta som underlag vill vi i studien undersöka vilka uppfattningar elever har av hur kvinnor 

och män framställs i medier och om detta på något vis kan ligga till grund för hur undervisningen 

kring ämnet bör struktureras. I studien undersöks genom fokusgruppsintervjuer med flick- och 

pojkgrupper hur elever resonerar kring och vilka uppfattningar de har av kvinnligt och manligt i 

medier. Vi har valt att koncentrera oss på tidskrifter som riktar sig till barn i mellanstadieåldern. De 

två tidskrifterna Goal Junior och Julia diskuteras tillsammans med eleverna. Dessa valdes eftersom 

vår analys av tidningsomslagen tydliggjorde att den ena tidningen riktade sig främst till pojkar och 

den andra främst till flickor. I undersökningen deltog totalt tjugotre elever på tre kommunala sko-

lor. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Skolverkets styrdokument som infördes 2011 ställer krav på utökade kunskaper hos samhällskun-

skapsläraren som i årskurs 4–6 nu ska undervisa om ”hur könsroller och sexualitet framställs i 

medier och populärkultur” (Skolverket, 2011b, s. 201). Studiens syfte är att undersöka elevers upp-

fattningar om kvinnligt och manligt i medier. 

 Hur resonerar de deltagande eleverna i årskurs 4–6 kring genus och kön utifrån fotbolls-

magasinet Goal Junior? 

 Hur resonerar de deltagande eleverna i årskurs 4–6 kring genus och kön utifrån livsstils-

tidningen  

Julia? 

3 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för det som kan vara av betydelse för att förstå resultatet i föreliggande 

studie. Inledningsvis förklaras genusteori och normkritisk teori och därefter diskuteras läroplanens, 

Lgr 11:s, genusperspektiv som grund för varför ett genusperspektiv kan vara viktigt att ha i skolans 

undervisning. Det följande avsnittet om samhällskunskapsämnets utveckling ger en förklaring till 

att den nya läroplanen ställer krav på utökade kunskaper, om bland annat medier och könsroller, 

hos samhällskunskapsläraren. I avsnittet Genus och medier förklaras hur könsroller skildras i diverse 

medier. Slutligen görs en analys av de tidskrifter som är utgångspunkt för studien, fotbollsmagasinet 

Goal Junior och livsstilstidningen Julia. 

3.1 Genusteori och normkritisk teori 

Genusteori och normkritisk teori redogörs i detta avsnitt. Begreppen genus, normer och normkritik 

är återkommande i studien och kommer här definieras.  

I denna studie är begreppen kön och genus åtskilda. Kön definieras som det rent biologiska, hur 

den fysiska kroppen ser ut. Baserat på det nyfödda barnets biologiska kön tilldelas ett juridiskt kön, 

som i Sverige antingen är man eller kvinna (RFSL, u.å.). Genus är det sociala och kulturella könet, 

det som anses vara kvinnligt och manligt, något som inte är medfött utan som ständigt formas i 

samhället. I takt med att samhälleliga strukturer förändras, förändras även föreställningarna om vad 

som är kvinnligt och manligt. Föreställningarna skiljer sig åt i olika delar av världen, i olika tider 

genom historien och i olika kulturer (Wedin, 2009). Det biologiska könet behöver inte vara det-

samma som det sociala könet (Wahlgren, 2011). Därför görs skillnad mellan transpersoner1 och 

cis-personer2.  

                                                      

1 Transpersoner är ett paraplybegrepp. Oftast är transpersoner de som avviker från könsnormen i sina könsuttryck 
och/eller könsidentiteter (RFSL, u.å.). Det är personer som ifrågasätter den könstillhörighet hen tilldelades vid födseln 
och överskrider de sociala könsgränserna (Nationalencyklopedin, u.å.b.)  
2 Cis-personer är de vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop med varandra och 
med normen. Exempelvis är en person som folkbordfördes som man vid födseln, som har en penis, som ser sig själv 
som man och som uppträder med ett manligt genus en cis-person (RFSL, u.å.). 
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En viktig aspekt inom genusteorin är relationen mellan könen som kan uttryckas med skillnader, 

isärhållande och makt. Historieprofessorn Yvonne Hirdman har utvecklat genusteorin genom det 

som kallas genusordningen. Med genusordningen menas att genus delas upp i två delar, i den första 

hålls kvinnligt och manligt isär. De som uppträder eller visar på könsöverskridande tendenser kan 

väcka obehag hos oss människor, då vi föredrar att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara 

manliga för att passa in i normen. I den andra delen värderas det manliga högre än det kvinnliga. 

Det är en naturlig över- och underordning där mannen har mer makt än kvinnan. Att hålla isär det 

kvinnliga och manliga samt att överordna det manliga är en mer eller mindre omedveten process 

hos alla människor som tillsammans skapar och upprätthåller genusordningen (Hirdman, Y., 2001).  

Precis som att genusteori innehåller en maktdimension handlar även normer om makt. En norm 

kan definieras som en informell och osynlig regel för hur vi bör vara och bete oss mot varandra. 

Människor använder normer som en social kontrollmekanism där vi ordnas i kategorier där det 

finns ett ”rätt” beteende. Så länge ingen bryter mot normen är den osynlig, när någon bryter mot 

normen delas den in i två delar – det avvikande och det normala. Normer är föränderliga och hur 

de ser ut beror på sammanhanget, tidpunkten och situationen (Wedin, 2009). För att upprätthålla 

det som anses vara normalt krävs det en aktiv upprepning och imitering i människors tänkande 

(Martinsson & Reimers, 2008).  

En normkritisk teori i skolan innebär att försöka motverka de rådande normerna som kan leda till 

större makt för de elever som uppfyller normen och ett utanförskap för de elever som inte passar 

in i normen (Martinsson & Reimers, 2008). Att använda sig av ett normkritiskt förhållningssätt kan 

jämföras med att använda sig av ett verktyg som gör det möjligt att förändra rådande maktstruk-

turer. Med hjälp av ett normkritiskt tänkande kan de strukturer som finns i samhället och i skolan 

idag identifieras och förändras. Ett normkritiskt förhållningssätt i skolan handlar om att få syn på 

hur makten är fördelad då det finns elever som inte kan leva upp till normen som råder vilket kan 

leda till lidande och utanförskap i skolan. Den som hamnar under kategorin avvikande kan bli utsatt 

av den som har makt att bestämma normen (Wedin, 2009). 

Normkritisk teori är tätt sammankopplat med kön och sexualitet. Det är alla lärares uppdrag att 

arbeta mot diskriminering av elever med könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell lägg-

ning. Ändå är heteronormativitet3 en av de starkast befästa normerna i samhället och så även i 

skolan. Läromedel befäster ofta tanken om att heterosexualitet är det normala och förväntade och 

beskriver homosexualitet som en sexuell avvikelse istället för ett jämbördigt alternativ till hetero-

sexualitet (Lundgren, 2008). Traditionella könsroller motverkas genom att ifrågasätta varför vissa 

kroppar könas på vissa sätt. Det bör ifrågasättas varför och hur kvinnligt och manligt tolkade krop-

par förväntas ha specifika gemensamma intressen och varför deras begär förväntas riktas mot det 

motsatta könet. När det talas om kvinnligt och manligt görs det ofta till varandras motsatser och 

dessa motsatser förväntas komplettera varandra (Martinsson & Reimers, 2008). Gällande medier 

                                                      

3 Heteronormativitet är återkommande i studien och definieras på följande vis: ”Med begreppet heteronormativitet 
åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexu-
alitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande. Heteronormativitet grundar sig på en binär könsuppfattning 
och en hegemonisk heterosexuell norm. Heteronormativitet är aktivt normerande, och allt det som faller utanför 
stämplas som avvikande och är/blir därmed fel” (Rosenberg, 2004, s. 183f). 
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bör det normkritiska förhållningssättet innefatta ifrågasättande av stereotypa gestaltningar av kvin-

nor och män. Det kan handla om beteenden i böcker och film, reklambilder av sexistisk karaktär 

eller nyhetsmedier som skildrar män med makt och kvinnor med fokus på familjebildning istället 

för på karriär (Halvardsson & Östlund, 2014). 

3.2 Läroplanens genusperspektiv 

I avsnittet redogörs Lgr 11:s övergripande perspektiv på genus, kön och jämställdhet. Visst fokus 

ligger i slutet av avsnittet på hur ett genusperspektiv ska införlivas i årskurs 4–6 och även i sam-

hällskunskapsämnet. 

De första kapitlen i Lgr 11 handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål 

och riktlinjer som alla verksamma inom skolan är ålagda att följa och verka för. Inledningsvis be-

skrivs de sju diskrimineringsgrunderna4 och att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller 

annan kränkande behandling. Könsdiskriminering ska aktivt motverkas och skolan ska även aktivt 

och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Lgr 11 förutsätter att det 

finns en skillnad i hur personal i skolan bemöter och bedömer flickor och pojkar då det tydligt 

förklaras vad skolans ansvar för att motverka traditionella könsmönster innebär. De olika krav och 

förväntningar som ställs på pojkar respektive flickor bidrar till att de skapar sig uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och manligt och eleverna ska därför få pröva och utveckla sin förmåga och 

sina intressen oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2011b).  

Hur skolans personal ska införliva värdegrunden och ett genusperspektiv förklaras i Lgr 11. Alla 

som arbetar i skolan ska se till att ingen elev begränsas av exempelvis kön. Läraren ansvarar för att 

flickor och pojkar ska få lika inflytande över och utrymme i undervisningen. Rektorn är ytterst 

ansvarig för att undervisningen ska vara ämnesövergripande där läroplanen ger jämställdhet som 

ett exempel på ett kunskapsområde som kan genomsyra alla ämnen (Skolverket, 2011b). 

I flera av ämneskursplanerna i Lgr 11 nämns jämställdhet, kön eller könsroller som något som 

undervisningen i ämnet ska behandla.5 Denna kunskap om hur könstillhörighet påverkar våra liv 

behandlas främst inom de samhällsorienterande ämnena, och framförallt i samhällskunskapsäm-

nets kursplan. Eleverna ska få tillgång till en samhällskunskapsundervisning som behandlar indivi-

der och gemenskaper. I detta område ska undervisningen bland annat handla om ”Familjen och 

olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet” och ”Informationsspridning, re-

klam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och 

populärkultur” (Skolverket, 2011b, s. 201).6  

                                                      

4 I Sverige finns sju diskrimineringsgrunder vilka är; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 
5 De kursplaner som på något vis nämner jämställdhet är Hem- och konsumentkunskap, Biologi, Samhällsorienterade 
ämnen för årskurs 1–3, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap. Ytterligare finns det kursplaner där under-
visning ska behandla frågor om kön och könsroller vilka är Idrott och hälsa, Musik, Biologi, Historia, Samhällskunskap 
och Teknik (Skolverket, 2011b). 
6 Dessa går att finna under det centrala innehållet i samhällskunskapsämnets kursplan för årskurs 4–6 (se Skolverket, 
2011b). 
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Syftet med samhällskunskapsämnet är att eleverna ska få möjlighet att utveckla en helhetssyn på 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eftersom samhällskunskapsämnet är mångfasetterat är strä-

van för lärare att belysa samhällsfrågor och samhällsstrukturer7 utifrån flera perspektiv. Skolverkets 

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 2011a) ger genusperspektiv som för-

slag på hur samhällsfrågor kan diskuteras. Vidare förklaras att uppmärksamhet redan i årskurserna 

4–6 kan riktas mot genusfördelning i exempelvis familjen8 och om hur arbetsfördelningen och in-

flytande över beslutsfattande ser ut i hemmen. Eleverna ska även genom undervisningen utveckla 

förmågan att ha ett kritiskt förhållningssätt till mediers budskap. Även här framförs genusperspek-

tivet som fördelaktigt att utgå ifrån. Innehållet gällande hur könsroller och sexualitet framställs i 

medier och populärkultur låter undervisningen belysa hur stereotypiska skildringar av könsroller 

och kön kan upprätthållas och skapas men även hur dessa kan ifrågasättas och utmanas (Skolverket, 

2011a). 

3.3 Samhällskunskapsämnets utveckling 

I detta avsnitt redogörs hur samhällskunskapsämnet har förändrats under årens gång för att ge en 

förståelse till varför könsroller och medier är aktuellt inom samhällskunskapsämnet. Fokus ligger 

även på hur ämnet har kommit att se ut idag. 

Samhällskunskapsliknande skolämnen har funnits länge. En föregångare till dagens utformning av 

samhällskunskapsämnet är införandet av skolämnet statskunskap vid lärosätena 9 på 1800-talet 

(Långström & Virta, 2011). Ytterligare en föregångare var medborgarkunskapen som infördes un-

gefär 100 år senare, under 1918–1919 års skolreform. Det var regeringen som efterfrågade ett sko-

lämne som skulle vara allmänbildande, yrkesförberedande och förbereda eleverna för deras skyl-

digheter och rättigheter som samhällsmedborgare (Nationalencyklopedin, u.å.a.). Försök gjordes un-

der 1900-talets början att förändra ämnets innehåll men det var först efter andra världskrigets slut, 

år 1945, som förändringar på riktigt kunde börja ske (Långström & Virta, 2011).  

Efter andra världskriget skapades Förenta Nationerna [FN], vars huvuduppgift var att verka för 

demokrati. Detta krävde en inrikespolitisk reformation i Sverige som kom att beröra skolorna. Det 

gamla skolsystemet skulle ersättas av ett nytt där demokratiskt tänkande var i fokus. Det tillsattes 

år 1946 en skolkommission med uppdraget att reformera skolan. Två år senare, år 1948, lämnades 

betänkandet in där det framgick att samhällskunskap skulle bli ett eget ämne (Långström & Virta, 

2011). Detta ämne skulle vara utökat med demokratifostran i fokus tillsammans med att tillföra 

objektiv kunskap. Det kom att dröja nästan femton år innan detta blev verklighet för alla stadier i 

skolan. Redan år 1951 infördes en försöksverksamhet i att införa samhällskunskap som ämne i de 

lägre stadierna. Ytterligare några år senare, 1962, bröts samhällslära ut från historieämnet och blev 

ett självständigt ämne även på läroverken. Samma år bildades även de samhällsorienterade ämnena 

                                                      

7 Med samhällsstrukturer menas exempelvis Sveriges politiska system och rättsväsende men även mindre greppbara 
strukturer som socialisationsprocesser, könsroller och medier (Skolverket, 2011a).  
8 Kommentarmaterialet är noga med att förtydliga att undervisningen inte avser att behandla ”kärnfamiljen” utan olika 
typer av familjer och att ingen typ av familjebildning är mer angelägen att ta upp än någon annan (Skolverket, 2011a). 
9 Motsvarighet till dagens gymnasieskola (Långström & Virta, 2011). 
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i grundskolan, som innefattade historia, geografi, kristendomskunskap10 och det dominerande äm-

net samhällskunskap (Nationalencyklopedin, u.å.a).  

Sedan 1960-talet har ett antal skolreformer genomförts, den senaste år 2011. Samhällskunskapsäm-

net har alltid varit ett tvär- och mångvetenskapligt ämne (Långström & Virta, 2011). I Lgr 11 fram-

går ämnets omfattande innehåll tydligare än i föregångaren, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94]. Identitetsutveckling och grupptillhörighet har blivit en större 

del av kursplanens innehåll precis som medier och deras roll och betydelse. Samtidigt har även 

skrivningarna om de mänskliga rättigheterna fått större utrymme. Kursplanernas likheter består i 

att det fortfarande handlar om att eleverna ska tillägna sig grundläggande demokratiska värden, ha 

kunskaper om ekonomiska frågor, det svenska styrelsesättet och samhällssystemets uppbyggnad 

samt norm- och rättssystem i Sverige. Eleverna ska även ges förutsättningar att tillägna sig ett käll-

kritiskt förhållningssätt. De inslag av normöverföring och fostran som finns i samhällskunskaps-

ämnets kursplan i Lpo 94 har tonats ned i uppföljaren Lgr 11, eftersom detta istället har getts ett 

större utrymme i den senaste läroplanens första kapitel, som handlar om skolans värdegrund och 

normer (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Trots att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra 

hela samhällskunskapsundervisningen är det först i och med Lgr 11 och dess kursplan i samhälls-

kunskap som jämställdhetsarbete lyfts fram under det centrala innehållet för årskurs 4–6 (se Skol-

verket, 2011b).  

3.4 Genus i medier 

I detta avsnitt redogörs för framställningar av kvinnor och män i medier. Med begreppet medier 

avses massmedier, som riktar sig till en stor publik. Att främst redogöra för TV, tidningar och 

reklam är en avgränsning som har gjorts eftersom dessa medier är de som vi anser vara vanligast 

förekommande. 

Genusvetarna Eva Lundgren och Renita Sörensdotter (2004) menar att medier är ett av de största 

områdena där föreställningar om kön och sexualitet produceras och reproduceras. Dessa föreställ-

ningar är ofta stereotypa och spelar på förväntningar av mäns och kvinnors utseenden, beteenden 

och personligheter (Lundgren & Sörensdotter, 2004). Stereotyper beskrivs som en schablon eller 

en mall som utgår från generella klichéer och förutfattade meningar om exempelvis kvinnor eller 

män. Dessa generaliseringar kan i många fall upplevas som kränkande eftersom många inte känner 

igen sig av bilden som målas upp av hur de förväntas vara (Fagerström, 2008). Denna generella, 

stereotypa kategorisering av människor kan bidra till att upprätthålla diskriminering och göra en 

uppdelning i ”vi” och ”dem” (Allt är möjligt, 2004). 

Ann-Sofie Lönngren (2010) som är forskare i genusvetenskap menar att de bilder som förmedlas i 

medier ofta uppfyller de skönhetsideal som medierna själva har skapat. Mäns och kvinnors utseen-

den är ofta normativt anpassade vilket skapar men även upprätthåller normerna för ett eftersträ-

vansvärt utseende där kvinnor helst ska ha långt, böljande, blont hår medan männen ska vara kort-

klippt mörkhåriga. Klädseln som är att föredra för kvinnor som porträtteras i medier är klänningar 

med smakliga urringningar medan män ska bära skjorta, kavaj och slips (Lönngren, 2010). Det finns 

                                                      

10 Kristendomskunskap har efter år 1969 kallats för religionskunskap (Nationalencyklopedin, u.å.a). 
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flera skillnader mellan hur kvinnors och mäns kroppar framställs och bedöms i olika medier. Det 

som dock är utmärkande för alla medier är att mannen i nästan alla fall är mer påklädd än kvinnan 

samtidigt som han är kraftfull och symboliserar makt (Lundgren & Sörensdotter, 2004). Mannen 

ses ofta som aktiv, medan kvinnan ska vara passiv vilket bidrar till att män och kvinnor ses som 

varandras motsatser vilket förutom skönhetsideal är det som stereotypt förmedlas i medier. De ska 

vara motpoler till varandra och dessutom åtrå varandra. Detta är stereotyper som ofta gestaltas i 

mediala sammanhang i den västerländska kulturen (Lönngren, 2010). Universitetslektorn Kerstin 

Engström (2008) undersökte i sin avhandling Genus och genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i 

dagspress hur journalisters ordval och vinklingar i nyhetstexter förstärker skillnader mellan könen. 

Hon konstaterar att mannen oftast är den normativa utgångspunkten som kvinnan ska jämföras 

med. Eftersom det är kvinnan som avviker från den manliga normen ses hon som svag och mannen 

ses som stark. På detta sätt används motsatspar i journalisters ordval, som exempelvis bra – dåligt 

eller friskt – sjukt, där en hierarki skapas mellan olika former av normalitet och avvikelser. Detta 

kan i förlängningen leda till att ett hierarkiskt förhållande skapas mellan könen (Engström, 2008).  

Lundgren och Sörensdotter (2004) menar vidare att tidningsmedier ofta försöker ringa in läsaren 

som man eller kvinna, därefter får den rådande normen via medier förmedla vilka idéer det finns 

om kön och vilka olika behov och intressen män eller kvinnor har. Normativt ses kvinnor och män 

som olika och medier ser därför också olika ut beroende på om de är riktade till män eller till 

kvinnor. Medier som producerar sitt innehåll till män påstår ofta att män är intresserade av vapen, 

sprit, sport och sex. I motsats till detta är medier som riktar sig till kvinnor fokuserade på relationer, 

smink och skönhet. Likheten som finns mellan medier oavsett vilket kön de riktar sig till förklaras 

av en elevs tankar om tidningsmediet ”För tjejer… är kanske mer intresserade av utseendet på sig 

själva, hur dom ska se ut. Och killarna kanske inte bryr sig om hur dom ska se ut, dom bryr sig mer 

om hur… tjejerna ser ut” (Peter, elev, i Lundgren & Sörensdotter, 2004, s. 110). Medieforskaren 

Gunilla Jarlbro (2006) menar att ett genusperspektiv på medier är av största vikt för att kunna 

upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Eftersom medier är en plattform där olika åsikter ska fram-

föras och att alla röster ska få höras och vara lika mycket värda är det viktigt att alla medborgartyper 

representeras i medier. Representation bör då ske av människor i olika åldrar, av olika kön och med 

olika etnicitet (Jarlbro, 2006). 

 

Även barn har tidigt en uppfattning om vilka bilder som riktar sig till flickor eller till pojkar. I en 

studie som genomförts på uppdrag av Statens Medieråd har det visat sig att bilderna som uppfat-

tades vara riktade mot flickor ofta är mer symboliska och emotionella medan de som är riktade till 

pojkar mer är av dokumenterande och konkret art (Forsman, 2014). En annan studie gjord av 

Margareta Rönnberg (2008), som är professor i filmvetenskap, visar att barn så tidigt som vid två 

års ålder helst tittar på filmer eller bilder där de känner igen situationerna eller som skildrar männi-

skor de kan identifiera sig med. Flickor tittar enligt denna studie helst på filmer med andra flickor 

i, medan pojkar helst kollar på filmer bestående av andra pojkar. Barnen identifierar sig i de roller 

de tidigare är bekanta med exempelvis syskonrelationer, föräldrarelationer och relationer mellan 

morföräldrar och barnbarn (Rönnberg, 2008).  

 

Hur mycket människor påverkas av de kroppsideal eller könsroller som förmedlas av medier är 

svårt att avgöra eftersom påverkansfaktorerna är många. Det är inte enbart inom medier som kön 
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och sexualitet kan formas, det sker även kulturellt, socialt och historiskt i samhället. Skapande av 

köns- och sexualitetsnormer är en ständig process och de normer som presenteras i medierna är 

en del av detta konstruktionsskapande (Lundgren & Sörensdotter, 2004). Däremot finns det annan 

forskning som pekar på att medier har ett stort inflytande på oss eftersom genomsnittsmänniskan 

i Sverige konsumerar sex timmar medier om dagen. Det är bland annat ifrån medier värderingar 

och uppfattningar om världen och samhället förmedlas. Därför är medier ett stort inslag i demo-

kratiska samhällen när det kommer till vilka rättigheter och skyldigheter varje individ har. Skild-

ringar av kvinnor och män är därför centralt och det påverkar våra värderingar och vår förståelse 

för vad vi anser vara manligt och kvinnligt. Utifrån detta kan det konstateras att medier kan påverka 

hur normer, värderingar och synsätt skapas (Fagerström & Nilson, 2008). En enkätundersökning11 

som Sveriges Kvinnolobby12 genomförde år 2013 bland unga vuxna visar att reklam påverkar, 

framför allt unga flickor och kvinnor, på ett negativt sätt. Reklam skildrar ofta män och kvinnor på 

ett stereotypt sätt vilket kan få konsekvenser för individen och samhället eftersom den upprätthåller 

och förstärker maktordningen mellan könen och skapar på så sätt ett hinder för jämställdhet. De 

rådande skönhetsidealen och objektifieringen av kvinnor kan leda till dålig självbild och självkänsla 

samt en snedvriden kroppsbild vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa (Sveriges Kvinnolobby, 

2013).  

3.5 Analys av tidskriftsomslagen till Goal Junior och Julia 

I detta avsnitt kommer analyser av studiens utvalda tidskrifter göras. Som utgångspunkt för ana-

lyserna har inspiration hämtats från sociologiprofessorn Simon Lindgrens bok Populärkultur – teorier, 

metoder och analyser (2009). Modellen rör sig på tre olika analysnivåer då det utvalda objektet ska 

analyseras. Den första nivån är den textuella nivån där en tolkning av hur ett givet uttryck är upp-

byggt. Nivå två handlar istället om den kontextuella nivån där det studerade objektets uttryck sätts 

i ett större sammanhang och det relateras till andra uttryck. Den tredje och sista nivån är den so-

ciohistoriska13 där det analyserade uttrycket sätts i ett ännu vidare sammanhang, nämligen den so-

ciala och historiska kontexten. De nivåer som ligger till grund för vår analys är den textuella och 

den kontextuella. Den textuella analysen avser analysera meningsfulla, kulturella uttryck. En text är 

uppbyggd av tecken som i sin tur utgörs av ett innehåll och även ett uttryck. Det är texter och de 

tecken som ligger i innebörden av texten som kommer analyseras. Den kontextuella analysen sam-

manför texten med en kontext för att visa på hur språkbrukets sociala, historiska, kulturella och 

politiska sammanhang påverkar betydelser och innebörder (Lindgren, 2009). 

                                                      

11 I undersökningen deltog 1000 personer 83 % kvinnor och 17 % män från flera orter över hela Sverige under tidspe-
rioden maj–augusti 2013 (Sveriges Kvinnolobby, 2013). Trots att den största andelen som svarat är kvinnor anser vi 
denna studie vara relevant eftersom de tar upp frågor som är passande för denna studie. 
12 Sveriges Kvinnolobby är en organisation som arbetar ideellt och partipolitiskt obundet för svensk kvinnorörelse 
(Sveriges Kvinnolobby, u.å.a.). Tillsammans med Allt är möjligt genomför de nu en kampanj kallad Reklamera för att 
motverka könsdiskriminerande reklam (Sveriges Kvinnolobby, u.å.b.).  
13 Sociohistoriskt definieras av Lindgren (2009) som det som betecknar de sociala och historiska sammanhang i vilka 
texterna ingår. 
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Förutom Lindgrens analysmodell kommer paralleller till medieforskaren Anja Hirdmans (2001) 

komparativa studie mellan Veckorevyn14 och Fib aktuellt15 att dras. Hirdman (2001) jämförde tidning-

arna med varandra men också ur ett historiskt perspektiv för att se hur medier som riktar sig till 

kvinnor respektive män förändrats under tiden. Centrala begrepp för analysen och även för studi-

ens resultat kommer vara denotation16 och konnotation17. De tolkningar och slutsatser som dras i 

analysen är godtyckliga. De nivåer och steg som Lindgren (2009) redogör för i sin analysmodell 

kommer ligga till grund för resultatet när elevernas analyser av tidningsomslagen ska tolkas.  

3.5.1 Goal Junior 

Fotbollsmagasinet Goal beskriver sig på sin hemsida som:  

Sveriges främsta tidning om internationell fotboll med tyngdpunkt på de största ligorna i Europa 

som Pemier League, La Liga och Serie A. Varje nummer innehåller närgångna intervjuer med de 

största stjärnorna och de hetaste talangerna, experternas analyser av de bästa lagen, rankinglistor, 

exklusiva fakta och actionfyllda posters (Goal, u.å.) 

Goal Junior (se Bilaga 1) riktar sig till yngre läsare och i den andra utgåvan år 2015 står ”Robert 

Lewandowski” som benämns som ”Bayerns superanfallare” för den stora rubriken på tidningsom-

slaget. Han har kortklippt, mörkt hår och bär fotbollskläder. Han har enligt en pratbubbla ”bara 

mål i sikte”. Det framgår av sammanhanget att han är en fotbollsspelare. På en textuell nivå och 

rent denotativt är det tydligt att det är ett tidningsomslag eftersom det finns en stor rubrik längst 

upp och en streckkod med kostnad för tidningen i det högra hörnet. Även placeringen av bilderna 

och layouten gör det tydligt att det är ett tidningsomslag som vill locka konsumenter att köpa tid-

ningen. Längst upp på omslaget förstås det att köparen av tidningen kommer bjudas på posters av 

”Cesc Fabregas”, ”Thomas Müller”, ”Thiago Silva”, ”Harry Kane” och ”Manchester United”. Ett 

ytterligare förtydligande görs på mitten av omslaget där det står ”Massor av POSTERS!”. Tidningen 

innehåller en lagspecial där läsaren får bekanta sig med fotbollslaget ”Juventus”. Utöver detta in-

nehåller tidningen även en ”Champions League-special” där man får läsa mer om lagen, spelarna 

och turneringen. Det kommer finnas tips inuti tidningen om hur man kan skriva till sin idol och 

även ”coola supporterprylar” som går att köpa. I bakgrunden av denna textinformation finns bilder 

på fotbollsspelare från olika lag.  

Längst ner på omslaget finns en textremsa med ytterligare information om vad numret kommer 

innehålla, bland annat en serie, fotbollspyssel och senaste nytt. Typsnittet för tecknen är rundade 

och det används gott om utropstecken. I den kontextuella analysen kan detta tolkas som att tid-

ningen riktar sig åt unga läsare istället för till vuxna. Det är enbart bilder av män och det är även 

endast män som är namngivna på framsidan. Detta kombinerat med färgvalet, mörka och starka 

färger, kan konnotativt tolkas som att tidningen främst riktar sig till unga pojkar. De fotbollsspelare 

vars fotografier pryds på omslaget är alla aktiva. De flesta bilder ser ut att vara tagna under en 

pågående fotbollsmatch. I vår kulturella kontext är maskulinitet förknippat med aktivitet och vi får 

                                                      

14 Tidning med tydlig riktning till kvinnor som startade år 1936 (Hirdman, A., 2001). 
15 Den första svenska, moderna herrtidningen som lanserades år 1963 (Hirdman, A., 2001). 
16 Denotation handlar om den analyserade textens mest stabila och objektivt verifierbara betydelser (Lindgren, 2009). 
Det är alltså en förklaring av vad vi ser utan att lägga någon värdering eller tolkning i förklaringarna. 
17 Konnotation står för en process av meningsskapandet där det denotativa tecknet blir uttryck för ytterligare ett inne-
håll (Lindgren, 2009). Det är i och med konnotation tolkningar och värderingar av texten sker. 
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ofta se och läsa om vad män gör eller har gjort. Ingen av männen tittar in i kameran vilket enligt 

Anja Hirdman (2001) utgör normen för hur män porträtteras i tidningar för män. De riktar sin 

uppmärksamhet mot något annat än mot läsaren och skapar på så vis ingen personlig relation till 

betraktaren. Blicken bör inte dröja kvar vid männens ansikte eller kropp utan ska istället riktas mot 

deras handlande för att undvika några homosexuella antydningar (Hirdman, A., 2001). 

3.5.2 Julia 

Livsstilsmagasinet Julia (se Bilaga 2) beskrivs som en tidning som:  

[…] är fylld av rolig och tänkvärd läsning om allt ifrån självkänsla, kärlek, pepp, kroppen och själv-

förtroende till kändisar, webben, musik, skolan, smink, kompisar, appar, tv-serier, hobbies och pin-

samheter... Ja, kort och gott allt vad det innebär att vara ung i dag (Julia, u.å.) 

Textuellt och denotativt framgår det även här tydligt att det är ett tidningsomslag som är aktuellt 

med hänsyn till rubrikens placering, pris med tillhörande streckkod och layouten. Mest framträ-

dande på bild är en ung kvinna med långt, brunt hår, bruna ögon och med putande läppar, likt en 

pussmun. I handen håller hon en klubba. Placeringen av rubriken ”Zendayas 40 favoriter!” gör att 

det framgår att den unga kvinnan är ”Zendaya”, men inte vilken sysselsättning hon har. Förutom 

att läsa om hennes favoriter kommer tidningen erbjuda ett test där man kan testa huruvida man är 

avundsjuk eller inte. Modeinslag finns i tidningen i form av ”kompis-styling”. Tillhörande denna 

text finns tre bilder på flickor som förmodligen har testat denna typ av styling. Det finns även ett 

inslag av ”Julia testar: Makeup-tutorials”. Tillsammans med denna text finns logotypen för 

YouTube och två bilder av samma unga kvinna med blått hår, lätt särade läppar och ett finger 

mellan läpparna. Läsaren får även lära sig om ”cool Insurgent-nailart”. Det framgår dock inte vad 

Insurgent är. I hörnet kan man läsa om någons historia där hen tappade allt sitt hår. Det kommer 

handla om att alla älskar ”PewDiePie” och en bild på en man som antas vara ”PewDiePie”. Även 

här ingår flera posters på ”Christina Perri”, ”Troye Sivan”, ”Nicki Minaj”, ”Zendaya”, ”Louis Tom-

linson” och ”kattunge”.  

Typsnittet på texten på omslaget är här varierande, både med smal text, fetstil text och med rundade 

kanter. Den är rikt utsmyckad med stjärnor, rubriken är rosa och underrubrikerna använder sig av 

ljusa färger. Med detta som grund för en kontextuell analys tror vi att tidningen Julia avser att rikta 

sig till unga flickor. Den kontext tidningen relaterar till kan vara den om kvinnlig skönhet, i och 

med modeinslagen, ”Makeup-tutorials” och ”nailart”. ”Zendaya” som pryder en stor del av tid-

ningsomslaget kan tolkas spela på förförande oskuldsfullhet (jfr Hirdman, A., 2001). Med godis-

klubban som attribut är det tydligt att konnotativt dra kopplingar mellan barn och den oskuldsfull-

het det ofta karakteriserar. Den andra unga kvinna som skildras på tidningsomslaget har ett finger 

på sina lätt särade läppar, vilket gör att blicken lätt dras till hennes erotiserade läppar.  

4 Metod  

I föreliggande kapitel förklaras inledningsvis studiens valda metod fokusgruppsintervjuer, därefter 

vilka urval och avgränsningar som gjorts, kritik och motivering av den valda metoden samt den 

vetenskapsteoretiska ansats studien inspirerats av. Därefter redogörs för hur materialet och studi-

ens insamlade data tolkades. Slutligen beskrivs de etiska riktlinjer studien utgått ifrån och hur dessa 

har tagits tillvara under studiens gång. 
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4.1 Fokusgruppmetod 

Fokusgruppsintervjuer är en metod som används då ett tema eller välavgränsat område ska under-

sökas. Ofta är det socialt eller kulturellt relevanta frågor som diskuteras. Grupperna består vanligt-

vis av 4–12 deltagare som ges diskussionsfrågor av forskaren. Det är viktigt att i fokusgrupper 

skapa en avslappnad atmosfär så att det känns som att deltagarna diskuterar forskningsfrågorna på 

ett så naturligt sätt som möjligt (Marková, Linell, Grossen & Salazar Orvig, 2007). Fokus ligger på 

samspelet mellan gruppdeltagarna och hur de gemensamt skapar betydelse i sammanhanget. Me-

toden har blivit populär för forskare som vill undersöka hur människor i grupp diskuterar och 

resonerar kring ett aktuellt forskningsämne (Bryman, 2011). Det karakteristiska för fokusgrupper 

är en nondirektiv intervjustil med öppna frågor där forskaren vill ha ett rikt underlag för åsikter 

eller synpunkter i en viss fråga. Huvudsaken med denna typ av metod är inte att enighet ska nås 

utan att olika uppfattningar kring en företeelse ska framföras (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför 

har vi i studien använt oss utav en intervjuguide (se Bilaga 3) där möjligheter till avvikande från 

ämnet och öppna svar har getts. I fokusgrupper kan forskaren tillsammans med deltagarna utforska 

skälen för att vara av en viss åsikt inom gruppen och även hur svaren på frågorna utökas och ändras 

efter att deltagarna tagit del av andras tankar. I fokusgruppssamtal är ifrågasättanden och argument 

mer vanligt förekommande än i individuella intervjuer. Den argumentation som sker kan leda till 

att deltagarnas yttrande om känslor och tankar blir mer realistiska då de måste reflektera över och 

i vissa fall även ändra sina uppfattningar. Denna sociala interaktion och samspelet människor emel-

lan är intressant för forskare att studera eftersom meningsskapandet i en viss fråga sker i interaktion 

med andra (Bryman, 2011). Eftersom vår studie har som avsikt att undersöka hur elever resonerar 

kring kön och genus är denna metod användbar, då resonemangen ofta fördjupas och tydligare 

utvecklas i fokusgruppintervjuer än i individuella intervjuer. 

4.2 Urval och avgränsningar 

De grundval av kriterier studien har på fokusgruppsdeltagare har varit att de ska gå i årskurs 4–6 

och att hälften av deltagarna ska identifiera sig som flickor och hälften som pojkar. Vi använder 

oss av tre olika kommunala skolor där vi intervjuar två grupper med fyra elever i varje18, totalt sex 

stycken fokusgrupper. Skolorna har i studien getts pseudonymerna Bergsskolan, Stadsskolan och 

Skogsskolan. Deltagare har valts ut av respektive ansvarig klasslärare. I en fokusgruppsintervju är 

det inte grundvalet av deltagare som är det viktiga utan målet är att istället försöka urskilja en sys-

tematisk variation i hur grupperna diskuterar frågan (Bryman, 2011). När det kommer till fokus-

gruppsintervjuer med barn har studier visat att det är fördelaktigt att använda sig av könshomogena 

grupper. Detta eftersom yngre barn känner sig mer bekväma att diskutera känsliga ämnen med de 

av samma kön (Hennessy & Heary, 2005). Fokusgruppsintervjuer ska helst genomföras i så natur-

liga miljöer som möjligt, och forskning visar att elever oftast umgås i enkönade grupper under fri 

tid i skolan och att elever då ibland har svårt att samarbeta över könsgränserna (SOU 2010:99). 

Därför har vi gjort bedömningen att dela in eleverna i könshomogena grupper. Vi har också valt 

                                                      

18 I en utav intervjuerna var det en deltagare som inte hade möjlighet att närvara vilket resulterade i enbart tre deltagare 
i fokusgruppen. 
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att göra en avgränsning i studien i och med det relativt begränsade antalet deltagare i varje fokus-

gruppsintervju eftersom vi vill försäkra oss om att alla elever ska få komma till tals.  

De avgränsningar som är nödvändiga i genomförandet av studien är att begränsa elevers uppfatt-

ningar om kvinnligt och manligt i medier till uppfattningar om genus och kön i tidskriftsmediet. 

Vid intervjutillfällena kom det dock även att handla om andra typer av medier och dessa kommer 

också redogöras för i resultatdelen. Detta därför att medier innefattar oerhört mycket, allt från 

sociala medier och TV till reklam och nyhetsartiklar. Undersökningens två utvalda tidskrifter valdes 

eftersom vår analys av tidningsomslagen tydliggjorde att den ena tidningen riktade sig främst till 

pojkar och den andra främst till flickor. 

4.3 Kritik och motivering av metodval 

Alan Bryman (2011) framför att forskaren har mindre kontroll över fokusgruppsintervjun än vid 

en individuell intervju, vilket kan vara metodens svaghet. Det är deltagarna själva som äger inter-

vjun och därmed även forskningsprocessen på ett annat plan än vid andra sorters intervjuer. Dess-

utom kan den stora datamängd som fås av fokusgruppsintervjuer vara svåra att analysera. Detta 

eftersom fokusgrupper både fokuserar på deltagarnas svar kring ett ämne men även hur samspelet 

i gruppen fungerar. Ljudupptagningen kan ha sina begränsningar och det kan vara svårt att identi-

fiera vem som säger vad eftersom deltagare gärna talar i mun på varandra. De fördelar som dock 

kan framhävas med ljudupptagningar vid fokusgruppsintervjuer är att det finns möjlighet att upp-

fatta språkliga nyanser i deltagarnas språkanvändande, hur dynamiken i fokusgruppen är, hur kol-

lektiv mening skapas vid intervjutillfällena och för att kunna återge exakt det deltagarna svarat. 

Gruppdynamiken kan också skilja sig markant från grupp till grupp, där det i vissa fall kan finnas 

några tystlåtna deltagare och några dominanta deltagare som inte låter andra komma till tals. Del-

tagarna kan också uppleva att det som diskuteras kommer med kulturellt förväntade eller accepte-

rade åsikter och svara det som de tror att andra vill höra (Bryman, 2011). Trots detta ger fokus-

grupper rika möjligheter för att åsikter kring sociala och kulturella fenomen kan komma till uttryck. 

I fokusgruppssamtal är ifrågasättanden och argument mer vanligt förekommande än i individuella 

intervjuer vilket är av stort intresse för vår studie. Thomas Harboe (2013) påpekar ytterligare nack-

delar i användningen av fokusgrupper, bland annat den risk för grupptryck som finns. Detta kan 

göra det svårt för deltagarna och för forskaren i analysen att avgöra vad som är individuella åsikter 

och vad som enbart är upprepade åsikter. Det finns också en risk för att frågorna behandlas något 

ytligt eftersom det inte finns utrymme för att diskutera en fråga djupgående med en enskild delta-

gare (Harboe, 2013). 

Användning av fokusgrupper har blivit allt vanligare inom samhällsvetenskapen och även inom 

medieforskningen. Då fokus ligger på samtidskultur finns ett behov av att undersöka hur publiken 

uppfattar det som förmedlas i radio, TV, filmer och tidningar (Bryman, 2011). Eftersom denna 

studie i stor grad fokuserar på samtidskultur i mediala sammanhang är fokusgruppsintervjuer en 

aktuell och passande metod för att undersöka det studien avser att undersöka. De fördelar som 

finns med att arbeta med fokusgrupper är även gynnsamt för att kunna uppfylla studiens syfte 

(Harboe, 2013). 
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4.4 Vetenskapsteoretisk ansats 

I avsnittet redogörs för den teori som studien inspirerats av. Den vetenskapsteoretiska ansats som 

studien har som grund är hermeneutisk fenomenologi. Inledningsvis redogörs generellt för teorin 

och därefter hur vi har valt att tolka den. 

Hermeneutik kallas läran om tolkning där syftet är att förklara fenomen genom att sätta in dem i 

yttre sammanhang och på så vis öka förståelsen. Enligt den hermeneutiska traditionen finns det 

ingen absolut sanning utan allt vi ser och allt vi vet beror på hur vi upplever och tolkar vår världs-

bild. Text, individ och samhällets historia är tätt sammanflätade med varandra. Det är individen 

som skriver texter som i sin tur är en del av samhället som de skrivs i. En text ges snart ett eget liv 

oberoende av individen som skrivit den och oberoende av samhället och tiden den är skriven i 

(Selander & Ödman, 2004). När en text eller bild tolkas sker detta i en cyklisk process där helhets-

bilden beror på den mening som kan fås ut av de enskilda delarna. Därför måste de olika delarna 

tolkas innan en vidare tolkning av texten eller bilden kan motiveras. Däremot är även delarna be-

roende av helheten vilket innebär att helheten måste tolkas och därefter delarna vilket innebär att 

tolkningar alltid bygger på andra tolkningar (Bjurwill, 1995). Hermeneutisk fenomenologi handlar 

om förståelse och tolkning av viktiga fenomen och används som en hjälpvetenskap när tolkning 

sker. Inom hermeneutiken talas om fördomar och förförståelse och med det avses de kunskaper 

som blir bakgrunden för tolkningen av fenomenet som görs. Syftet med den hermeneutiska tradit-

ionen är att sätta sig in i fenomenets ursprung och därefter tolka det förutsättningslöst (Selander & 

Ödman, 2004).    

 

Utgångspunkten och tolkningen som gjorts i förhållande till studien är att använda teorin i det 

sammanhang som handlar om hur ett fenomen uppfattas i en kontext. De vars uppfattningar vi är 

intresserade av att få ta del av är elever i årskurs 4–6 där fenomenet är könsroller och hur de fram-

ställs i medier. Studien har försökt sätta in samtalen som vi har haft med eleverna i så naturliga 

sammanhang som möjligt, med sina kamrater i skolan där de spenderar mycket av sin tid varje 

vecka. Inom fenomenologin talas ofta om sju steg som används i analysen av ett fenomen. Det steg 

som Bjurwill (1995) redogör för som kommer användas i studien är att identifiera elevers upplevelser 

av ett fenomen vilket görs genom att observera, analysera och beskriva de uppfattningar eleverna 

som medverkat i studien har. 

4.5 Tolkning av material 

Materialet som ligger till grund för studien är tillgängligt via ljudupptagningar som har transkribe-

rats. Ljudupptagningarna transkriberades på så vis så att all nödvändig information som sagts skrevs 

ut. Transkriberingen fokuserade på vad deltagarna i studien sade och inte hur det sades. Därför har 

ljudupptagningarna transkriberats till skriftspråk istället för till talspråk, för att underlätta för läsarna 

och även för tematiseringen som låg till grund för tolkningen av materialet. Vi har även valt att inte 

transkribera vissa stycken där deltagarna helt avvikit från ämnet (jfr Bryman, 2011). I transkript-

ionen används hakparenteser vid olika tillfällen och på olika sätt. Hakparentes med tre punkter 

[…], används då eleverna bortfallit från ämnet, då de sa något som inte gick att uppfatta eller då de 

använde sig av talspråkliga uttryck såsom ”eh”. Hakparenteser används också för att förtydliga när 

deltagarna uttryckt sig med kroppsspråk, exempelvis [pekar på Goal Junior]. Vi har även använt 
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hakparenteser då vi har ändrat elevernas grammatiska felsägningar, exempelvis [fastknuten] då del-

tagaren egentligen sa knyt fast. 

Vid tolkning av studiens resultat hämtades inspiration från det matrisbaserade redskapet Framework. 

Med detta sätt att genomföra en tolkning identifieras centrala teman och underkategorier till dessa 

teman i en matris. Dessa teman med underkategorier är återkommande i det insamlade data som 

fås fram efter flera noggranna genomgångar av materialet (Bryman, 2011). Eftersom den hermene-

utiska fenomenologin är beroende av helhetsbilder och delar vid tolkning av ett fenomen kunde vi 

inte förutbestämma vilka teman och underkategorier fokusgruppsintervjuerna skulle resultera i. De 

teman som slutligen framkom efter tolkningar och genomarbetande av studiens insamlade material 

var Medier och Genus. Dessa teman diskuterades vid flertal tillfällen av samtliga grupper och vi anser 

dem vara relevanta för att kunna svara på studiens frågeställningar och uppfylla syftet med studien.  

4.6 Etik  

Studien har i största mån utgått från de etiska principer som enligt Bryman (2011) är grundläggande 

i forskning; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informat-

ionskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och vilka moment som 

ingår i undersökningen. För att uppfylla detta krav har ett brev med information gått ut till elever 

och vårdnadshavare (se Bilaga 4) samt ett annat till berörda lärare och skolans rektor (se Bilaga 5)19. 

Inledningsvis vid varje intervjutillfälle förklarades syftet med studien ytterligare för deltagarna. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska få bestämma om de vill vara med i undersök-

ningen eller inte (Bryman, 2011). Det är uppfyllt på så sätt att de lärare som ansvarar för eleverna 

har valt ut de som frivilligt ville ställa upp i studien. Även vårdnadshavares godkännande har krävts 

och underskrift från samtliga deltagares vårdnadshavare har samlats in. För att uppfylla kravet om 

konfidentialitet har alla deltagares namn i studien fingerats, och även skolorna har getts pseudony-

mer. Det är av största vikt att det inte ska gå att avslöja deltagarna i undersökningen och att delta-

garnas privata integritet skyddas (Kvale & Brinkmann, 2009). Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

som har samlats in i samband med studien enbart får användas för forskningsändamålet, vilket är 

avsikten med studien (Bryman, 2011). 

5 Resultat 

De två övergripande teman som framkom av studiens empiriska material är Medier och Genus. Båda 

dessa teman har tillhörande underkategorier som har fått utgöra egna underrubriker i denna resul-

tatdel. Vi är medvetna om att svaren och diskussionerna deltagarna har försett oss med vid inter-

vjuerna i vissa fall är svåra att definiera under vilken kategori de bör placeras vid. Trots detta har vi 

valt att kategorisera för att få en så tydlig struktur som möjligt i resultatdelen. I kapitlet kommer 

paralleller till tidigare forskning att dras för att förtydliga, styrka eller jämföra elevernas tankar med 

uppfattningar som delas eller har bevisats av andra. Eleverna som deltagit i studien kommer att 

                                                      

19 Detta brev skrevs tillsammans med Sara Evaldsson och Jens Jörnborn inför deras studie ”Det är mest om Norden, för 
det var ju där allt hände” (2015). 
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benämnas som ”deltagare” eller vid sina fingerade namn medan vi som genomfört studien benämns 

som ”moderatorer”. 

5.1 Medier 

”Fast det kommer ju vara fler som köper den [pekar på Goal Junior] om det är både tjejer och killar 

på den och tjejer och killar på den [pekar på Julia]” (Maja, Bergsskolan). 

I detta avsnitt kommer de intervjuade elevernas uppfattningar om hur kvinnor och män framställs 

i medier föras fram. Fokusgruppsintervjuerna som genomförts har alla på något sätt berört medier, 

deras innebörd och syfte. Vid den tematiska tolkningen framkom slutligen temat Medier följt av fyra 

underkategorier; Deltagarnas resonemang utifrån tidningsomslagen, Skönhetsideal, Påverkan och normer samt 

Reklam. Dessa kommer redogöras för i detta avsnitt.  

5.1.1 Deltagarnas resonemang utifrån tidningsomslagen 

Deltagarna kom att diskutera utifrån de båda tidningsomslagen, Goal Junior och Julia, och det fanns 

en samstämmig förståelse av att omslagen försöker rikta in sig till en viss målgrupp för att öka 

försäljningen, ”dom försöker ju göra så att folk ska köpa” (Molly, Skogsskolan). En deltagare ut-

tryckte att ”det första en kund ser är ju uppslaget liksom själva bilden här och det är det som väcker 

intresset” (David, Stadsskolan). Det fanns deltagare som uttryckte att det är därför det görs ”kill-

tidningar” respektive ”tjejtidningar” för att det kommer öka försäljningen. Samtliga grupper var 

överens om att Goal Junior riktar sig till pojkar och Julia till flickor. Detta eftersom pojkar ”kanske 

gillar lite mer sport och sånt och tjejer gillar lite mer mode” (Bella, Bergsskolan). Trots att delta-

garna vid vissa tillfällen uttryckte att tidningsförlagen gör tidningar som riktar sig åt antingen män 

eller kvinnor ändrade deltagarna efter diskussioner åsikt om att försäljningen istället hade ökat om 

det hade varit både män och kvinnor på tidningarnas omslag. En deltagare uttryckte även att Julia 

är mer rättvis eftersom det finns med en man på omslaget. Däremot förklarar Sidney på Stadsskolan 

att eftersom ”killfotboll är större än tjejfotboll” har Goal Junior enbart manliga fotbollsspelare por-

trätterade på omslaget.  

Deltagarna fick under intervjun beskriva tidningsomslagen. Det vi kan utläsa av deltagarnas deno-

tativa analyser är att de beskrev färger. De konstaterade att det är mörka färger på Goal Junior såsom 

svart, brunt och orange. I motsats till detta är det ljusa färger som rosa, vit och gul på Julia. Kon-

notativt värderar deltagarna detta och uttryckte det som att det är ”killfärger” på Goal Junior och 

”tjejfärger” på Julia. När de beskrev människorna som medverkar på omslagen beskrev grupperna 

dem på Goal Junior-omslaget denotativt som ”fotbollsspelare”, att de har fotbollskläder på sig och 

att de ser olika ut. Det är inte någon utav deltagarna som benämnde dem på Goal Junior-omslaget 

som ”killar”. Flera deltagare i pojkgrupperna kände igen de medverkande vid namn och även vilka 

lag de spelar i. Flickorna kände igen ”Zlatan” och även vissa lag. De som medverkar på Julia-om-

slaget beskrivs som ”tjejer”, ”stjärnor” och ”artister”. De medverkande kvinnornas utseende besk-

revs som ”duckface” vilket innebär att det ser ut som att det är ”en tjej som tror att [hon kysser] 

en kille” (Alexis, Bergsskolan). Kvinnan som tar upp störst plats på omslaget, ”Zendaya”, beskrev 

deltagarna som att hon tar kort på sig själv och att hon håller i en smiley eller i en klubba. När det 

kommer till att beskriva människorna på Julia-omslaget är den första alla pojkgrupper uppmärk-

sammade YouTube-stjärnan ”PewDiePie”, den enda mannen som figurerar på det omslaget.   
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En deltagare påpekade att männen på omslaget till Goal Junior visas med hela kroppen medan ”Zen-

daya” på Julia-omslaget enbart visas till och med under bröstet; ”här visar dom bara till tuttarna och 

här visar dom ända ner till fötterna” (Jacob, Bergsskolan). I och med att mannen på omslaget 

porträtteras med hela kroppen i en rörelse visar det på att han är aktiv. Kvinnan på omslaget till 

Julia är däremot passiv och porträtteras i en stillastående pose. Denna typ av framställning av kvin-

nor och män är vanlig i alla typer av medier, att kvinnan framställs som passiv medan mannen är 

aktiv och symboliserar kraftfullhet (Lönngren, 2010). Många deltagare konstaterade att männen på 

omslaget till Goal Junior är i full gång med att spela match, medan kvinnorna på omslaget till tid-

ningen Julia istället står framför spegeln eller tar kort på sig själva. Eftersom männen spelar match 

är blicken fäst på bollen och kvinnorna som speglar sig har blicken riktad mot betraktaren. Likt 

Anja Hirdmans (2001) jämförelse mellan två tidskrifter är det tydligt att männens blickar sällan är 

riktade mot publiken eftersom de hellre ska göra något annat än att skapa en relation till betrakta-

ren. Hirdman menar att i tidningar som riktar sig till män ska läsarens blick fokuseras på deras 

handlande och inte deras ansikte och kropp. Kvinnor som porträtteras i tidningar ska istället ”mö-

tas” med betraktaren och skapa en sorts relation där hon ska vara tillgänglig. De avbildas rakt 

framifrån med blicken mot kameran för att skapa denna relation (Hirdman, A., 2001). 

5.1.2 Skönhetsideal 

Medier är med i skapandet av skönhetsnormer att förhålla sig till och de förmedlar bilder som ofta 

uppfyller de skönhetsideal som är eftersträvansvärda (Lönngren, 2010). Deltagarna i studien ut-

tryckte ofta medvetenhet kring hur medier arbetar för att skapa dessa skönhetsideal.  I en fokus-

grupp, flickorna på Skogsskolan, diskuterades mycket kring utseende och även hur medierna 

”fixar” dem som syns i medier.  

Mm, att dom inte, för väldigt mycket innan dom gör en film, dom tar kort eller någonting sånt så 

sminkar dom flesta upp sig, dom fixar ögonbryn, dom fixar mascara, sminkar sig och håller på och 

fixar håret, färgar det kanske och gör det starkare och fixar sen när dom tar kort och så, att dom 

förstärker själva slingorna eller att dom gör [ögonen] större, läpparna mindre eller att dom fixar 

ögonen mörkare och fyller i dom (Alice, Skogsskolan) 

Detta ledde till diskussioner som enligt vår tolkning berör både makt och påverkan. Medier har 

makten att påverka konsumenter och skapar ett ofta ouppnåeligt ideal att försöka sträva efter. Det 

var enbart flickgrupperna som pratade om påverkan och hur de upplevde att de borde vara och se 

ut. Sveriges Kvinnolobbys enkätundersökning (2013) pekar på att det främst är flickor och kvinnor 

som upplever att de blir påverkade av reklam och mediers budskap. Nio av tio av de kvinnliga 

respondenterna i undersökningen uppgav att reklam har fått dem att vilja ändra på något hos sig 

själva, har fått dem att må dåligt över hur de ser ut och/eller hur mycket de väger. Det var bara tre 

av tio män som uppgav att de upplever samma känslor och budskap av reklam (Sveriges Kvinno-

lobby, 2013). Hur flickor redan tidigt påverkas av de skönhetsideal som förmedlas i medier, och 

kanske framförallt i reklambilder, förklarades av Alice på Skogsskolan: 

Lite så för man tar ju till sig om ’åh, hon där var jättefin, jag kanske ska göra likadant så jag också 

blir så fin’ om för alla gillar ju inte sitt utseende själv, så då kanske man tycker att hon var fin och 

då tror man att, man kan ju vara likadan men det är ju bara fusk som dom egentligen har gjort, dom 

har bara fixat till henne så hon ska se ut så (Alice, Skogsskolan) 
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I Sveriges Kvinnolobbys undersökning (2013) framgick att det oftare är kvinnor än män som sex-

ualiseras i reklam. Det är även vanligt att kvinnor och män tillskrivs attribut och egenskaper som 

förknippas med respektive kön. I vår studie framkommer detta främst då flickor förknippas med 

läppstift, smink och annat som rör utseendet medan pojkarna förknippas med sport och ”fights”. 

Vanligtvis kombineras män med aktivitet och makt och kvinnor med sex och passivitet (Allt är 

möjligt, 2004). De deltagare som i vår studie berörde samtal om utseende hade dock fortfarande 

uppfattningen att flickor bryr sig mer än pojkar om sitt utseende. En grupp uppmärksammade att 

män brukar porträtteras i reklam för hårprodukter, men att de då står i bar överkropp framför 

spegeln. Kvinnorna står istället i duschen vilket är ett exempel på att både manskroppar och kvin-

nokroppar sexualiseras, dock på olika sätt. 

Flera av deltagarna i studien uttrycker att medier borde sluta att ”fixa” de medverkande i reklam-

bilder och filmer eftersom de inte ser ut som de gör på riktigt och kanske även tvingas till att se ut 

på ett sätt de själva inte har valt, vilket kan kopplas till det maktinflytande som medier har över 

konsumenter och skapande och upprätthållande av normer. En deltagare uttrycker en önskan om 

att visa olika kroppstyper i reklam och film, eftersom alla inte är likadana.  

Alltså varför kan det inte vara en tjej som har lite, lite mer mage eller så? Tjejer som är splittersmala 

och killar har värsta musklerna. Kan det inte vara en kille som inte har muskler […]? (Bella, Bergs-

skolan) 

5.1.3 Påverkan och normer 

I våra intervjuer var det som tidigare nämnt enbart flickgrupperna som berörde påverkan när vi 

diskuterade manligt och kvinnligt utifrån medier. De är medvetna om att det finns skillnader mellan 

hur män och kvinnor framställs i medier och att de som gör reklam ”fixar” med de medverkandes 

utseenden för att sälja. I Sverige konsumerar varje individ ungefär sex timmar medier om dagen, 

vilket gör det rimligt att dra slutsatsen att medier påverkar oss. De kan påverka våra värderingar 

och uppfattningar om världen och samhället och även ge oss kunskap om vilka rättigheter och 

skyldigheter demokratiska medborgare har. Därför är det en central fråga hur medier representerar 

kvinnor och män (Fagerström & Nilson, 2008). Det är svårt att direkt avgöra hur varje individ 

uppfattar och påverkas av medier eftersom vi tolkar dem olika. Det finns en enighet bland forskare 

att massmedier innehar makt över människors liv men vilka konsekvenser dessa har är svåra att 

definiera eftersom den är indirekt och svår att få syn på. Det finns dock en samstämmighet att 

mediernas samhällssyn och värderingar påverkar oss (Allt är möjligt, 2004). Flickgruppen på Bergs-

skolan diskuterade påverkan och när moderatorn ställde frågan om de tror att medier påverkar 

svarar Bella ”[ja], rätt så många tjejer”. Hon fortsätter att prata om påverkan och uttrycker även det 

skönhetsideal medier förmedlar: 

Fast jag tycker att det kanske skulle vara bättre, för varje gång ser man smala tjejer och bulliga killar. 

Alltså liksom alla är ju inte det. Och man kanske blir sån ’titta jag måste också vara så’ och alltså 

man blir så här påverkad, man måste bli så här för att bli då modell kanske, man kanske inte kan bli 

det men man blir påverkad av sånt (Bella, Bergsskolan) 

På frågan vem deltagarna tror köper Goal Junior svarade de flesta grupper att den köps av fotbolls-

intresserade, de som älskar fotboll och de som vill veta mer om fotbollsspelare. En flickgrupp 

svarar istället att det är unga pojkar som köper tidningen. På samma fråga gällande Julia var dock 

samtliga grupper överens om att det är flickor som köper den. Diskussionerna vid intervjutillfällena 
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fortsatte här med hur deltagarna skulle reagera om det var en pojke som köpte Julia. I alla flick-

grupper fanns en förståelse för att han ”kanske är lite intresserad av musik, han gillar ljusa färger 

och att han tycker det är intressant att få veta lite mer om tjejer” (Alice, Skogsskolan). Diskussionen 

i flickgruppen på Skogsskolan ledde till att diskutera att många pojkar gillar nagellack och därför 

skulle kunna vara intresserade utav Julia. Det framgick också att ingen utav flickorna hade brytt sig 

om det var en pojke som köpte Julia. Diskussionen i flickgruppen på Skogsskolan ledde till att 

moderatorn ställde frågan hur Julia borde göra för att fler pojkar ska köpa tidningen. Alice svarade 

då att de ”[…] kanske [kan] byta ut några grejer, kanske till exempel att det inte är en tjej på om-

slaget, kanske någon känd kille istället som sjunger, rappar […] eller att det är någon känd fotbolls-

spelare som gör något oväntat som dom vill ta reda på eller att det är killar istället för tjejer på den 

[Julia] bara” (Alice, Skogsskolan).  

I flickgruppen på Bergsskolan framgick det att de skulle förstå i fall en pojke köpte tidningen för 

att i så fall läsa om ”PewDiePie” eftersom han är intressant för både flickor och pojkar då han 

spelar spel och har flest följare på YouTube. De uttrycker även att pojkar kan vara intresserade 

utav mode om de till exempelvis vill bli designers.  

I pojkgruppen på Skogsskolan fanns inte samma förståelse för att en pojke eventuellt skulle kunna 

köpa Julia. Om detta skulle hända skulle det vara för att han vill ge bort den i present. Pojkarna på 

Stadsskolan säger istället att de inte hade reagerat eller ens brytt sig om de såg att en pojke köpte 

Julia, däremot har de svårt att föreställa sig att någon skulle göra det. En pojke, Jacob på Bergssko-

lan, uttrycker i studien att han har läst Julia eftersom han är intresserad av musik och kändisar. Han 

får då frågan om han är bög. Detta leder till att han säger att han inte är intresserad av att läsa om 

någon av de kvinnliga kändisarna på detta omslag, han vill bara läsa om den manliga kändisen 

”PewDiePie”. Deltagarna kan tolkas uppleva att det är enklare för en kvinna att göra könsöverskri-

dande val än vad det är för män. Detta kan bero på större svårigheter att välja bort det som är 

högre värderat, då det manliga värderas högre än det kvinnliga. Därför kan det vara svårare för en 

pojke att överskrida den manliga normen vilket kan kopplas både till genusordning och könsmakts-

ordning (jfr SOU, 2010:99; Hirdman, Y., 2001).  

Under diskussionerna framgick det att deltagarna hade föreställningar om att det finns stora skill-

nader mellan pojkar och flickor. Detta framgick inte minst när de diskuterar kring vilka det är som 

köper Goal Junior respektive Julia. När vissa grupper gavs den direkta frågan om kvinnor och män 

är olika svarade de flesta istället att det inte finns så stora skillnader mellan könen, men att ”det 

framställs som mer än vad det är” (Sidney, Stadsskolan). Jacob på Bergsskolan hade en annan upp-

fattning och uttryckte med en viss osäkerhet att ”tjejer är tjejer, killar är killar. Eller?” 

5.1.4 Reklam 

De flesta fokusgruppsintervjuerna kom att handla om reklam och det framgick att det är det medi-

ala område där deltagarna främst har uppmärksammat skillnader mellan hur kvinnor och män fram-

ställs. En av grupperna konstaterade att det främst är kvinnor i reklam som visar underkläder och 

bikinis medan män främst är med i reklam om slipsar och kavajer. En deltagare uppmärksammade 

att när reklam för underkläder för män görs är det inte män som har på sig underkläderna utan de 

visas utan att någon bär dem. En annan grupp diskuterade att i hårproduktsreklam står kvinnan 

alltid i duschen medan mannen står framför spegeln. Deltagarnas uppfattningar delas av andra unga 
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människor som påpekar det faktum att bad- och underklädesreklam är vanligare förekommande 

för kvinnor än för män (Sveriges Kvinnolobby, 2013). Skillnader i reklambilder är ofta att kvinno-

kroppen används för att i stort sett sälja vilken produkt som helst. Även män har på senare år börjat 

sexualiseras i reklambilder men då för att sälja kläder, parfym eller schampo. Kvinnor å andra sidan 

kan erotiseras när det görs reklam för bilar, bokhyllor eller lussekatter vilket inte har något med 

kroppen att göra. Manskroppen har ändock börjat granskas på samma sätt som kvinnor vilket har 

lett till att det inte längre bara är unga kvinnor utan även unga män som upplever att utseendet är 

av större betydelse vilket är pressande, påträngande och begränsande (Fagerström, 2008). 

Män som medverkar i reklam ska enligt deltagarna vara snygga, ha brunsvart hår och muskler. 

Kvinnor som medverkar i reklam ska vara smala, långa och ha det perfekta håret och den perfekta 

rumpan. Deltagarna som har uttryckt detta har en klar bild av vilka normer medier återskapar och 

upprätthåller. Tidigare forskning visar just på att män helst ska ha mörkt hår och att kvinnor ska 

vara smala (Lönngren, 2010). Reklam fokuserar mycket på kvinnors kroppar och att dessa kroppar 

generellt sett är smala (Sveriges Kvinnolobby, 2013).  

Reklam som riktar sig åt barn och där barn även medverkar brukar ha en tydlig könsuppdelning 

där flickorna omringas av rosa och där de är omvårdande och gulliga. Pojkarna framträder bland 

mörka färger och är kampinriktade och häftiga. Ett motiv för reklamskaparna att ha det så här är 

för att konsumenterna förväntar sig att det ska vara på ett visst sätt, trots att det inte alltid stämmer 

överens med verkligheten (Allt är möjligt, 2004). En av deltagarna i studien berättar om en katalog 

hon har sett, där flickor lekte med drakar och var riddare och pojkar lekte med barnvagn. Hon 

ställde sig väldigt positiv till detta eftersom det var intressant att se att det finns ”folk som vågar 

visa det och kan säga och tycka vad dom vill och så” (Alice, Skogsskolan). Hon menar att om det 

går att se sådana exempel i medier så kan fler känna sig trygga med att visa sitt rätta jag.  

Eftersom barn tidigt identifierar sig med dem av samma kön är representation i medier viktigt för 

deras identitetsskapande (Rönnberg, 2008). Representation av människor i medier där de som skild-

ras är av olika kön, könsuttryck eller etnicitet är dock något som medier ofta misslyckas med. Me-

dier ger väldigt sällan fullständiga, objektiva framställningar av män, kvinnor, barn eller verkligheten 

utan oftare framställs det stereotypa (Fagerström & Nilson, 2008). Därför går det att ställa sig frå-

gan hur flickors och pojkars självbild påverkas av medier och även hur deras framtidsdrömmar kan 

se ut. Är det exempelvis möjligt för en flicka att vara en superhjälte eller för en pojke att bli räddad 

av en tjej? 

Alltså […] jag tycker alltså det typ är superhjältar då är det mest killar. […] och det är alltid tjejerna 

som ska så här, vänta varför är det alltid tjejerna som blir kidnappade så här […] eller ska bli över-

körda, [fastknutna] i ett tåg eller […] hålla för så kan, så är det alltid killarna som är superhjälte, 

superman (Jacob, Bergsskolan) 
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5.2 Genus 

”Så då känner man att killar är mer värda än tjejer” (Elin, Stadsskolan). 

Elevernas uppfattningar och upplevelser av genus och även kön kommer att behandlas i detta 

avsnitt. Inledningsvis beskrivs deltagarnas uppfattningar om makt mellan könen. Därefter redogörs 

för de normer som deltagarna har upplevt och i vissa fall begränsats av och därefter något som vi 

har valt att benämna Representation, som deltagarna vid ett flertal tillfällen berör i sina diskussioner. 

Slutligen redogörs för hur deltagarna har uttryckt det som vi anser berör sexualitet.  

5.2.1 Makt 

Fokusgrupperna diskuterade kring kön utifrån de båda omslagen, Goal Junior och Julia. Eftersom 

Goal Junior är en sporttidning kom diskussionerna ofta att handla om sport och de var överens om 

att det finns en uppfattning av att pojkar generellt är mer ”sportiga” än flickor. Anledningen till att 

det enbart är manliga fotbollsspelare på omslaget av Goal Junior trodde deltagarna berodde på att 

det inte är lika många flickor som pojkar som gillar fotboll. Deltagarna uttryckte att det är pojkarna 

som får de bästa tränarna till fotbollslagen, att det oftare sänds herrfotbollsmatcher än damfot-

bollsmatcher på TV, att TV-spelet Fifa enbart har manliga fotbollsspelare att välja mellan och att 

det inte finns några fotbollskort med kvinnliga fotbollsspelare. Därför uttrycker Elin på Stadsskolan 

att hon känner att pojkar är mer värda än flickor. Att inte låta kvinnliga fotbollsspelare synas eller 

att inte visa damfotboll lika ofta som herrfotboll är exempel på osynliggörande. Osynliggörande 

sker också när de experter som kommer till tals i medier oftast är män eller när kvinnor inte är en 

lika stor del av nyhetsinslag och rapporter. Genom osynliggörande av en grupp i samhället fråntas 

denne makt och då förstärks könsmaktsordningen (Jarlbro, 2006). 

En deltagare använder under en intervju uttrycket ”han slipar henne upp och ner” då de diskuterade 

”Zendaya” och ”PewDiePie”. Eftersom ingen utav oss moderatorer förstod vad detta innebar fick 

han utveckla vad det betydde och han försökte göra andra liknelser, som till exempel att ”PewDie-

Pie” är en fotboll och ”Zendaya” är en soptunna. En annan deltagare förenklade det genom att 

säga att hon är sämst, och han är bäst. ”PewDiePie” kommenterar datorspel på YouTube och har 

där flest följare i hela världen och ”Zendaya” är skådespelerska och sångerska.  Deltagarna i denna 

intervju värderar det han gör högre än det hon gör vilket kan vara ett exempel på att det manliga 

värderas högre än det kvinnliga och omedvetet tillskrivs mannen mer makt än kvinnan (Hirdman, 

Y., 2001).  

Genusordningen, där det manliga och det kvinnliga hålls isär eller där det manliga överordnas det 

kvinnliga ger eleverna uttryck för vid vissa tillfällen under intervjutillfällena. En deltagare, Jacob på 

Bergsskolan, är till och med så drastisk i sin vilja att hålla isär flickor och pojkar genom en önskan 

att ”man borde ha en mur i skolan, tjejernas flickskola och killarnas killskola”. Ytterligare exempel 

på isärhållande är när färger delas upp i ”tjejfärger” och ”killfärger” eller när de beskriver att pojkar 

är mer fysiska och att flickor uttrycker sig mer genom kroppsspråk. Det manliga överordnas det 

kvinnliga i en skolkontext på Bergsskolan när de beskriver händelser som sker på rasten. Vid rast-

aktiviteten ”King” finns det regler för alla att förhålla sig till, men som pojkarna ofta ändrar och 

anpassar för att de ska gynna dem själva. Trots att lärare varit inblandade och hela tiden uppdaterat 

reglerna ändrar pojkarna dessa och flickorna får foga sig efter vad de bestämmer. På Bergsskolan 
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förväntar sig även pojkarna att deras flickklasskamrater ska ta ett större ansvar och hjälpa dem när 

de har varit ouppmärksamma på lektionerna. Flickorna uttrycker även en oro att svara på lärarnas 

frågor eftersom pojkarna kommenterar eller skrattar om de svarar fel. Det är alltså pojkarna som, 

enligt dem själva, avgör vad som är rätt och fel där deras handlingar är rätt och flickornas är fel (jfr 

SOU 2010:99; Hidman, Y., 2001). 

5.2.2 Normer 

Anledningen till att fler flickor än pojkar, eller enligt deltagarnas uppfattning enbart flickor, köper 

tidningen Julia tror de beror på att tjejer är mer intresserade av smink och ”titta på hur man kan bli 

och vad man vill bli och så” (Alice, Skogsskolan). Deltagarnas upplevelser är även att flickor bryr 

sig mer om hur de ska se ut, att de ska vara snygga och visa upp sig så att pojkarna uppskattar dem 

och att de själva vill känna sig fina. Flickorna bryr sig om sitt smink, medan pojkarna bryr sig om 

sina kläder och sitt hår. Vid jämförelse mellan de båda tidningsomslagen förklarade Josef på Skogs-

skolan att ”hon håller på och fixar sig mycket” medan Alexander fortsatte förklara att ”Lewan-

dowski kommer in där med morgonfrisyr” vilket skulle betyda att män inte alls bryr sig om sitt 

utseende medan det är viktigt för kvinnor. Enligt Forsman (2014) är det tydligt att flickor i större 

utsträckning än pojkar måste förhålla sig till de regler samhället skapat om hur de bör se ut och på 

hur de framställer sig själva då det ingår i att vara kvinna att få sitt yttre värderat både av andra 

kvinnor och av män. Detta leder till att kvinnor i större utsträckning förväntas lägga mer tid på sitt 

utseende och på hur de framställer sig själva än vad män gör (Forsman, 2014).     

Flickorna på Skogsskolan har uppfattningar om att det främst är yngre barn som vill skilja pojkar 

och flickor åt genom att tjejer ska ha klänningar och smink och på så sätt se annorlunda ut än 

pojkarna. Dessutom anser de att yngre barn är mer övertygade om att blå är en ”killfärg” och rosa 

en ”tjejfärg”. Därför bör blå plagg enbart bäras av pojkar och rosa plagg av flickor. En av deltagarna 

berättade om sin lillasyster som blev ifrågasatt huruvida hon var en flicka eller en pojke eftersom 

hon bar ett blått plagg. Deltagarna upplever att ju äldre man blir, desto mer accepterande är man 

då någon gör könsöverskridande val av exempelvis kläder. Flickgruppen diskuterade även att de 

tror att flickor är mer förstående än pojkar när det kommer till andra pojkar som exempelvis vill 

bära nagellack, rosa kläder eller ha långt hår.  

Diskussionen om ”killfärger”, ”tjejfärger” och kläder på Skogsskolan ledde till att flickorna i fokus-

gruppen uttryckte en önskan om att klädaffärer ska sluta ha separata avdelningar för flick- och 

pojkkläder. Det är lättare att ta ett beslut och göra valet att köpa det som man själv anser är fint för 

att så visa sitt rätta jag. Då slipper hänsyn tas till könsnormer om vilka plagg pojkar och flickor 

förväntas bära. Flera fokusgruppsintervjuer kom att handla mycket om att våga, att våga vara sig 

själv utanför begränsande normer. En av anledningarna till att det är svårt att föreställa sig att en 

pojke skulle köpa Julia är för att ”de är fega” (Alexis, Bergsskolan). Deltagarna i flickgrupperna på 

Bergsskolan och Skogsskolan var övertygade om att många pojkar gillar nagellack, smycken och 

smink men att de inte vågar visa detta av rädsla att bli retade. Deras upplevelse var också att ”tje-

jerna tycker det är okej, det är bara andra killar som tycker dom killarna är konstiga för att dom 

gillar det” (Alice, Skogsskolan). Detta kan stämma överens med att pojkarna på Skogsskolan säger 

att de skulle reagera och undra varför en pojke skulle vilja köpa Julia.  
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Båda grupperna på Bergsskolan kom att prata om skillnader mellan pojkar och flickor när det kom-

mer till konflikter. Båda var överens om att när pojkar bråkar är de mer fysiska, som Jacob förkla-

rade ”killarna när dom fightas då är dom så här, vad heter det, fysiskt våld och tjejerna är mer kropp 

och drar i håret”. Vid konflikt visar flickor sitt missnöje med varandra genom kroppsspråk, grima-

ser och gester och många av konflikterna sker via sociala medier. Både pojkarna och flickorna är 

av uppfattningen att flickor kan vara osams med varandra under en väldigt lång tid, medan pojkarna 

inte är lika långsinta. Pojkar å andra sidan ”blir kanske ovänner i tre sekunder och sen dom bara 

’kom hit brorsan’, dom blir inte som vi är” (Maja, Bergsskolan). En deltagare på Bergsskolan ut-

tryckte pojkars konflikter som ”dogfights” och flickors som ”catfights”. I en ”catfight” skriker man 

på varandra och sen hinner lärarna avbryta innan slagsmål utbryter. Därefter är de som har mötts 

i en ”catfight” osams i flera månader. En ”dogfight” å andra sidan innebär att två pojkar slåss och 

därefter ber de inte varandra om ursäkt utan de blir sams ändå. Även flickgruppen på Skogsskolan 

delar denna upplevelse av konflikter och menar att det är enklare att vara med pojkarna eftersom 

flickorna ”tjafsar” så mycket. Molly på Skogsskolan uttrycker även hon att ”tjejerna, om dom brå-

kar, dom mer såhär pratar med varandra men killarna dom slåss mer”.   

Lärarens förväntningar på eleverna utifrån vilket kön de har är för vissa deltagare tydliga. Flickorna 

upplever att deras lärare inte tror att de kan vara ”hårda”, säga ifrån eller stå upp för sig själva. 

Flickorna har i sin tur en större respekt för lärarna än pojkarna. På Bergsskolan upplever flickorna 

att pojkarna vill ha uppmärksamhet av lärarna, fast på fel sätt. 

Till exempel om jag är lärare nu, och så det är en tjej [pekar på Soraya] och det är en kille [pekar på 

Bella] då. Och då pratar jag med killen men han skärper sig aldrig utan dom håller på men om man 

säger en gång till tjejen då håller hon inte på mer men killarna dom fattar aldrig, dom har kanske 

fått trehundra gånger skäll på ett år, nej, vänta, på ett halvår eller någonting alltså jag vet inte men 

dom får jättemycket skäll men dom liksom, dom tar inte till sig, dom håller på fortfarande (Maja, 

Bergsskolan) 

Det finns en uppfattning av att det är skillnader mellan flickor och pojkar, när det bland annat 

kommer till intressen. Alexander på Skogsskolan menar att de flesta killar inte gillar ”att ta läppstift 

och sånt” och Stefano fortsätter med att ”vissa tjejer gillar inte att sporta”. Motsvarande säger Jacob 

på Bergsskolan att pojkar är mer ”fight, tjejer är mer läppstift på”. I flera fokusgruppsintervjuer 

kom det att handla om att bedöma kvinnors utseende på ett annat sätt än hur mäns utseende dis-

kuterades. Vid beskrivning av Julia-omslaget nämndes bland annat ”Zendaya” som ”en ful tjej” 

medan ”PewDiePie” på samma omslag nämns för vad han åstadkommit, att han har flest följare 

på YouTube. Flickornas kläder på omslaget diskuteras också, att de tror att de har fina kläder på 

sig men det har de inte och att de tror att de har fina naglar men att det inte ens passar. 

5.2.3 Representation 

Representation har berörts i föregående avsnitt som handlar om medier, men andra inslag av re-

presentation framgick i andra situationer och diskussioner i fokusgruppsintervjuerna. Många grup-

per uttrycker att en av anledningarna för pojkar att köpa Julia är för att ”PewDiePie” är med på 

omslaget. Vår tolkning är att de uttrycker att det är svårt att tro att pojkar kan vara intresserade av 

vad en kvinnlig kändis har åstadkommit. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar 

att barn helst tittar på och identifierar sig själva med hjälp av människor eller bilder som de kan 

känna igen (Rönnberg, 2008).  
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Vid flera tillfällen uttryckte deltagarna en uppfattning av att flickor och pojkar ska vara varandras 

motsatser. På lektioner är flickorna lugna medan pojkarna är stökiga. ”Och killarna är alltid dom 

här lite manligare och tjejerna är dom här fega” (Jacob, Bergsskolan). Detta är exempel på när 

deltagarna har beskrivit män och kvinnor som varandras motsatser. Flickorna på Bergsskolan ut-

trycker även att de upplever att pojkarna ser sig själva som ”kungar” och att de anser att flickorna 

i klassen är deras ”slavar”, även det tolkas som en sorts motsats. Deras beskrivningar går att hitta i 

medier där män brukar framställas som chefer, politiker eller hjältar medan kvinnan beskrivs som 

inåtvänd eller offer. Genom att använda motsatspar skapas en hierarki där den ena sidan innehar 

makten (Allt är möjligt, 2004).  

En anledning till att pojkarna på Stadsskolan inte hade brytt sig om en pojke köpte Julia kan vara 

för att de går i samma klass som David, en pojke som innan intervjun förklarade att han gillar att 

dansa och sy. David berättade att han brukade bära rosa kläder och Sidney kommenterade förstå-

ende att ”han är som han är”. Även flickgruppen på Stadsskolan nämnde att David förmodligen 

skulle köpa Julia. Pojkarna på Skogsskolan som istället bara kunde föreställa sig att pojkar köper 

Julia i syfte att ge bort i present har kanske inte mött någon som uttryckt sig på annat sätt än det 

förväntade.  

5.2.4 Sexualitet 

Vid vissa tillfällen under fokusgruppsintervjuerna kom elevernas uppfattningar om sexualitet till 

uttryck. Vid intervjun med pojkarna på Bergsskolan uttryckte Jacob att han har läst Julia. Han fick 

då frågan av Alexis ”är du bög, eller?” eftersom han aldrig sett en pojke köpa Julia. Därefter följde 

en diskussion om vad det innebär att vara ”bög”. Jacob ställde då motfrågan ”så om en tjej gillar 

typ fotboll, är hon typ då lebb?” som en undran om ens sexuella läggning är förknippat med ens 

intressen. Antoine var snabb med att påpeka att ”bög är inte om man tar tjejsaker”. Sexualitet är i 

det här fallet tätt sammankopplat med förståelse och upplevelse av genus. En som tilldelas könet 

man vid födseln förväntas uppträda manligt och även attraheras av det motsatta könet, kvinnan. 

Jacobs sexuella läggning blir ifrågasatt då han visar på könsöverskridande tendenser i och med hans 

visade intresse att läsa Julia. När en man uppträder avvikande från den manliga normen ifrågasätts 

direkt hans sexuella läggning. Ifrågasättandet är inte lika starkt om en kvinna uppträder manligt, 

något som Jacob börjar fundera kring. Det är enklare att ifrågasätta en mans sexuella läggning 

istället för en kvinnas eftersom kvinnor oftare gör könsöverskridande val och eftersom det manliga 

överordnas det kvinnliga. Eftersom det manliga är normen är det eftersträvansvärt även för kvinnor 

(Hirdman, Y., 2001). Däremot måste kvinnors överskridande ske i måttliga mängder eftersom män 

och kvinnor i en heteronormativ ordning helst ska vara varandras motsatser (Lönngren, 2010). 

När ”Zendaya” på Julia-omslaget beskrevs uttryckte Alexis på Bergsskolan att det ser ut som att 

hon försöker kyssa en kille. Alexis gav här uttryck för heteronormativitet där kvinnan på bilden 

åtrår en man, det är en man hon hoppas på att få försöka kyssa och inte en kvinna. Vid diskussion 

om reklam på Stadsskolan uttryckte Elin att män som medverkar i reklam brukar vara snygga och 

fick då genast frågan av Jeanette om hon är kär i männen på reklam då. När kvinnors utseende 

beskrivs är adjektiv som ”fin” vanligt förekommande medan mäns utseende beskrivs som ”tuff”. 

Både kvinnor och män beskrivs som ”snygga”. Enligt en heteronormativitet är det inte enbart 

kvinnors och mäns beteende som ska vara motsatspoler, utan även när det kommer till utseende 

(Lönngren, 2010). 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis diskutera val av metod, vilka fördelar och nackdelar det har 

inneburit för studien och hur det kan tänkas ha påverkat resultatet. Därefter diskuterar vi det som 

redogjorts för i resultatdelen, vänder och vrider på de tolkningar som gjorts och försöker utifrån 

detta dra slutsatser. Det kommer även diskuteras hur samhällskunskapslärare kan förhålla sig till 

det resultat vi fått fram och varför det kan vara relevant då det centrala innehållet ”Hur könsroller 

och sexualitet framställs i medier och populärkultur” (Skolverket, 2011b, s. 201) i samhällskun-

skapsämnets kursplan ska behandlas i undervisningen.  

6.1 Metoddiskussion 

Överlag har fokusgruppsintervju som metod för studien fungerat väl. Det som Bryman (2011), 

Harboe (2013) och Marková et al. (2007) framhåller som viktigt vid användande av denna metod 

är att gruppdynamik är av stor betydelse, vilket vi kan instämma med. I de grupper där eleverna 

verkar ha goda vänskapsrelationer till varandra, som exempelvis flickgruppen på Bergsskolan, har 

samtalet och diskussionerna varit mer naturliga och de har talat fritt kring ämnet utan så mycket 

styrning från oss moderatorer. En ytterligare anledning till att samtalen på Bergsskolan försåg oss 

med mycket information och avgörande resultat kan vara att en av moderatorerna var bekant med 

deltagarna sedan tidigare. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om intervjuer istället 

enbart genomfördes på skolor där ingen anknytning mellan moderator och deltagare fanns sedan 

innan. Dock har den intervju som försett oss med mest information och flest citat varit flickgrup-

pen på Skogsskolan, där ingen av moderatorerna kände deltagarna sedan innan vilket gör det svårt 

att bedöma om personliga relationer har varit avgörande. 

Eftersom genus- och könsframställningar i medier är ett aktuellt ämne är det svårt att dra några 

generella slutsatser om det som sades i intervjuerna är deltagarnas egna åsikter, om de har influerats 

av varandra eller om de sa vad de trodde att vi ville höra. Vi har dock uppfattningen att deltagarna 

har varit ärliga och faktiskt yttrat sina åsikter i ämnet. Däremot påverkades de under intervjuernas 

gång av varandra och ändrade ibland åsikter. Detta är vanligt förekommande i fokusgruppsinter-

vjuer och behöver inte vara något negativt. Vid våra intervjuer har vi sett detta som något positivt 

eftersom deltagarna har gett oss mer välutvecklade svar, mer underbyggda argument och diskuss-

ioner som har resulterat i användbart material. Att de har påverkats av varandra har även gett en 

djupare förståelse av deltagarnas tankar och åsikter angående manligt och kvinnligt i medier. 

Sett till samspelet i grupperna var det tydligt att varje grupp hade en ledargestalt som var den som 

tog för sig, som ville prata mest och som även ställde frågor till både de andra deltagarna och till 

oss moderatorer. Likaså fanns det i alla grupper en deltagare som tog ett steg bakåt, var tystlåten 

och lät de andra styra. Utifrån detta kan vi ifrågasätta val av antal deltagare i varje fokusgrupp. Om 

vi hade haft fler än fyra deltagare hade det kunnat leda till fler tystlåtna deltagare men även till fler 

deltagare som tar för sig vilket i sin tur hade kunnat resultera i intressanta diskussioner mellan de 

som talar mest och helst. Även valet av könshomogena grupper går att diskutera. Valet att göra 

flickgrupper och pojkgrupper grundade sig i tidigare forskning om gruppsammansättningar. Däre-

mot har genusaspekten i gruppdynamik försvunnit i och med valet att göra könshomogena grup-

per. Om det hade varit både pojkar och flickor i varje grupp hade vi även kunnat diskutera talut-

rymme och maktdimensioner som hade utspelat sig vid intervjutillfällena.  
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Vid flera tillfällen avvek deltagarna från ämnet och kom att diskutera något som inte var relevant 

för studien. Det var då svårt för oss som moderatorer att avgöra huruvida vi skulle avbryta dem 

eller ej. Vid vissa tillfällen gjorde vi inte detta, vilket slutligen ändå visade sig vara av intresse för 

vårt resultat. Detta exempelvis då deltagarna kom att diskutera konflikter vilket ändå har varit in-

tressant från en genusaspekt. Vid vissa tillfällen under intervjuerna berördes ämnen som var intres-

santa men som vi som moderatorer i stunden inte uppfattade. Detta framkom istället då vi vid 

upprepade genomlyssningar av ljudupptagningarna hörde vissa deltagares svar som hade kunnat 

vara av stort intresse om vi ställt följdfrågor. Istället gav oss detta enbart ytliga svar som utvecklade 

hade kunnat vara användbara i resultatet. Att moderera en fokusgruppsintervju kräver mycket kun-

skap och vår oerfarenhet att genomföra denna typ av intervju kom ibland att bli tydlig vid transkri-

beringstillfällena.  

Den stora mängd datamaterial som intervjuerna har försett oss med har vid vissa tillfällen varit 

svåra att tolka. Att avgöra vad som är relevant och vad som ska plockas bort innan det tolkas för 

att användas i resultatet har ibland varit osäkert. Då vi har valt att ha en hermeneutisk fenomeno-

logisk ansats i tolkningen av materialet har vi varit tillmötesgående och följsamma med det delta-

garna har försett oss med. Därför hade vi inte några självklara teman eller underkategorier innan vi 

satte oss in i materialet utan de framkom då vi plockade ut delar och skapade oss en helhetsbild. 

Detta sätt att tolka materialet har gjort att vi har sett samband, likheter och skillnader och på så sätt 

skapat nya delar och helheter.  

Med facit i hand anser vi att fokusgruppsintervjuer har varit rätt val av metod för att kunna svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Deltagarna har haft givande diskussioner som har resulterat 

i intressanta tolkningar som i allra största mån är intressant för samhällskunskapslärare och även 

lärare som är verksamma i andra ämnen. Forskning förespråkar användandet av fokusgruppsinter-

vjuer när aktuella samhällsfrågor ska undersökas, vilket ytterligare stöder att vi gjort rätt metodval.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det som vi anser har varit mest relevant för att uppfylla studiens syfte och svara på studiens fråge-

ställningar kommer lyftas fram i detta avsnitt. De frågeställningar som låg till grund för studien var 

hur de elever i årskurs 4–6 som deltar i studien resonerar kring genus och kön utifrån fotbollsma-

gasinet Goal Junior samt utifrån livsstilstidningen Julia. Dessa frågeställningar ger utrymme för flera 

tolkningar och ges inte enbart ett svar utan flera. Vi skulle vilja hävda att hela studiens resultatdel 

beskriver hur eleverna resonerar kring kön och att det är utifrån Goal Junior och Julia som deltagarna 

bland annat har berört ämnen såsom kvinnligt och manligt i reklam, hur medier påverkar och upp-

fattningar om sexualitet. Därför anser vi att studiens frågeställningar har besvarats ur flera olika 

infallsvinklar och perspektiv. Vidare besvaras studiens frågeställningar ytterligare i detta avsnitt där 

det som kan vara relevant ur ett genusperspektiv och för samhällskunskapsläraren kommer att 

diskuteras. Det som vi tycker har varit framträdande i studien är på vilka olika sätt kvinnor och 

män beskrivs av deltagarna, vilka stereotypa förväntningar som finns på kvinnor och män och hur 

dessa har kommit till uttryck under intervjuerna, vikten av representation i medier och slutligen 

vilka normer deltagarna har erfarenhet av och som de har gett uttryck för att vara begränsande. 

När deltagarna beskrev männen på omslaget till Goal Junior benämndes de som ”fotbollsspelare” 

medan kvinnorna på omslaget till Julia benämndes som ”tjejer”. Detta tolkar vi som att män oftare 
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erkänns för sina handlingar och kvinnor för sitt utseende. Frågan är hur detta kan komma att på-

verka unga flickor och pojkar. Är pojkar redan tidigt medvetna om att de ska lyckas och prestera 

för att bli uppmärksammade, medan flickor istället är medvetna om att de måste behaga andra med 

sitt utseende för att bli uppmärksammade? Att deltagarna främst kommenterade kvinnorna på om-

slagets utseende kan ge en indikation på att kvinnor har som uppgift att vara fina, vackra och smala. 

Eftersom undersökningar visar på att flickor och kvinnor oftare än pojkar och män påverkas av 

exempelvis reklam och att kvinnors kroppar oftare sexualiseras kan detta påverka unga flickors 

självbild negativt. Detta kan få konsekvenser som påverkar och begränsar deras liv (jfr Sveriges 

Kvinnolobby, 2013). 

Förutom skillnader i hur deltagarna upplever kvinnors och mäns fokus på utseende, finns det även 

en uppfattning av att de skiljer sig åt när det bland annat kommer till intressen. I en av pojkgrup-

perna diskuterades flickors och pojkars intressen och de menade att killar inte gillar smink och att 

vissa flickor inte gillar sport. Smink har att göra med hur utseendet kan framhävas på olika sätt och 

sport är en aktivitet som utförs. Vår tolkning av deltagarnas upplevelser av genus vid detta tillfälle 

är att flickor förknippas med utseende, i detta fall läppstift, och pojkar med aktiviteter, i detta fall 

sport. Forskning visar att män oftare framställs som aktiva i medier och kvinnor som passiva. Detta 

bekräftar deltagarna med sina uppfattningar om hur män och kvinnor porträtteras på omslagen av 

Goal Junior och Julia. Män framställs oftare som maktinnehavare och som överordnade medan kvin-

norna är undergivna. Medier förstärker uppfattningen av att män erkänns för sina prestationer och 

det gör även deltagarna när de uttryckte att män faktiskt kan vara intresserade av mode om de vill 

bli designers. Här tolkar vi att det finns en maktaspekt eftersom pojkar förväntas ha framträdande 

positioner i företag, i detta fall designers, och de kan helt enkelt inte bara vara intresserade av mode 

vilket många flickor förväntas vara. Återigen förstärks uppfattningen om att mäns handlingar och 

kvinnors utseende är det viktiga. 

Det var enbart flickgrupperna som diskuterade vad och varför medier redigerar kvinnors utseende. 

En deltagare uttryckte en önskan om att visa olika kroppstyper i reklam och film, eftersom alla inte 

är likadana. I och med detta gör vi tolkningen att deltagarna redan i mellanstadieåldern har en 

uppfattning om vad ett fördelaktigt utseende är. De ifrågasätter dessa skönhetsideal och uttrycker 

en önskan om bättre representation av olika kroppstyper och utseenden. Det har även skett en 

förändring i hur män porträtteras i medier. Manskroppen sexualiseras alltmer och blir på grund av 

detta granskad på liknande sätt som kvinnokroppar. Därför upplever även unga män en ökad press 

på hur de bör se ut (jfr Sveriges Kvinnolobby, 2013). Frågan är vad detta kan komma att leda till. 

Kommer sexualisering av kroppar bli avdramatiserat eftersom både män och kvinnor utsätts för 

det, eller kommer det leda till större psykisk ohälsa och utseendehets även bland män?  

När vi i studien har beskrivit de motsatser som kvinnor och män förväntas vara som deltagarna 

har gett uttryck för har de beskrivit pojkar som stökiga, manliga och kungar. Flickorna beskrivs 

istället som lugna, fega och slavar. I stort sett alla negativa egenskaper tillskrivs flickorna, med 

undantag från att flickor är lugna och pojkar stökiga. Egenskapen manlig behöver i sig inte vara en 

positiv egenskap, men deltagarna uttrycker det som något positivt och som är fördelaktigt, vilket 

även genusordningen stödjer. I motsats till manligt används ordet feg, vilket kan tolkas som att det 

är kvinnligt att vara feg. Lugn behöver inte heller vara en negativ egenskap, men i detta fall handlar 

det om att flickor är lugna och därför inte får samma uppmärksamhet av lärarna. Det leder även 
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till att lärarens förväntningar på flickor och pojkar skiljer sig åt. De förväntar sig att flickorna ska 

vara lugna och de säger inte till flickorna på samma sätt som till pojkarna. Antagandet att pojkar 

ska vara stökiga i skolan kan leda till låga förväntningar på att de inte kan prestera lika bra som 

flickorna eftersom de inte tar skolan på lika stort allvar. Lärares förväntningar på elever utifrån kön 

kan upprätthålla stereotypa könsroller vilka eleverna själva lär sig att återskapa i skolan. Det kan 

leda till att flickorna tar ett steg tillbaka och att pojkarna istället tilldelas lärarens tid, engagemang 

och uppmärksamhet. 

Det framgick att flickorna ofta får anpassa sig efter pojkarna i skolan. Det gäller rastaktiviteter då 

pojkar ändrar regler för att de själva ska gynnas av dem och det gäller även under lektionstid. Flick-

orna är oroliga för kommentarer de kan få av pojkarna om de skulle svara fel på en fråga av läraren. 

Pojkar lyssnar även inte lika bra på lärarens instruktioner och de förväntar sig därefter få hjälp med 

förklaring av flickorna i klassen. De uttryckte även att flickor har mer respekt för läraren än poj-

karna. Det måste dock konstateras att allt detta uttrycktes på Bergsskolan. Under intervjuerna med 

både pojkgruppen och flickgruppen där uttrycktes de starkaste åsikterna kring att pojkar och flickor 

är olika varandra. På den skolan pratade de även om varandra med fler negativt laddade ord och 

uttryck än på de andra skolorna. Därför är det svårt för oss att dra en egentlig slutsats utifrån detta. 

Dock kan det konstateras att på grund av detta görs det tydligt att det är viktigt att implementera 

värdegrundsarbete i skolan för att motverka traditionella könsmönster, främja jämställdhet och att 

flickor och pojkar får lika stort utrymme över och inflytande i undervisningen (Skolverket, 2011b). 

Skolor borde aktivt motverka isärhållande av pojkar och flickor, så att de inte lär sig att flickor hör 

ihop på ett sätt och pojkar hör ihop på ett annat sätt. Däremot kan det vara bra att vid vissa tillfällen 

dela in pojkar och flickor för sig när det handlar om att lösa en uppgift, så att eleverna får syn på 

att en uppgift kan lösas lika bra av flickor som av pojkar, vilket även gäller för samhället i stort. 

Dock måste läraren vid dessa tillfällen vara välbekant med sina elever så att de elever med transi-

dentiteter inte kränks. 

Både pojkgrupperna och flickgrupperna uttrycker att om en pojke skulle köpa Julia skulle det vara 

för att läsa om den manliga YouTube-stjärnan ”PewDiePie”. Ett annat förslag var att alla kvinnor 

som porträtterades på omslaget skulle bytas ut mot manliga kändisar. Det framgår tydligt att delta-

garna har uppfattningen att pojkar enbart vill läsa om vad män har åstadkommit. Inte någon gång 

diskuteras det på motsatt sätt, att flickor enbart skulle vilja läsa om kvinnors prestationer. Många 

av flickorna kunde tänka sig att läsa Goal Junior trots att den enbart visar manliga fotbollsspelare på 

omslaget. Eftersom makten i samhället idag till allra största del innehas av män är det inte ovanligt 

att elever i skolan får läsa om mäns prestationer. Det framgår också i flera studier att männen 

innehar störst plats i både bild och text när det kommer till läromedel i flera av skolans ämnen, inte 

minst i historia och i samhällskunskap (jfr SOU 2010:10; SOU 2010:33; Berge & Widding, 2006). 

Vilka konsekvenser kan detta ge för elevers, framförallt flickors, identitetsskapande och framtids-

drömmar? Kan flickor drömma om att bli politiker om representation av kvinnliga politiker eller 

politiska ideologier skapade av kvinnor inte går att se eller läsa om i läromedlen? Deltagarna ut-

trycker vid några tillfällen en medvetenhet om de orättvisor som de upplever mellan könen och 

som också finns i samhället. Främst framgår detta i diskussionen som rör fotboll. Kvinnliga fot-

bollsspelare representeras inte på omslaget av Goal Junior och inte heller på fotbollskort eller i TV-
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spel. Vi gör tolkningen att det är viktigt med representation i alla typer av medier för att inte osyn-

liggöra en stor grupp av människor. Genom att i detta fall osynliggöra kvinnor ges makten istället 

till den representerade gruppen män. En deltagare uttrycker att hon då upplever att män är mer 

värda än kvinnor, en bild medier förstärker genom osynliggörande. 

Flickor bryr sig mer om sitt utseende än pojkar, vilket är en gemensam uppfattning av deltagarna i 

studien. Detta kan bero på att medier och samhället ställer högre krav på kvinnors utseende. Del-

tagarna ifrågasätter skönhetsideal och vill se olika sorters kroppar och utseenden i medier. Det går 

även att utläsa att deltagarna är medvetna om att normer begränsar både pojkar och flickor. Poj-

karna begränsas på så vis att de inte vågar uttrycka sig själva på det sätt de kanske hade velat. De 

kan utsättas för hån om de bär nagellack eller har långt hår. Det visar på att deltagarna är medvetna 

om att det kan vara svårare för pojkar att överskrida den manliga normen eftersom det är just den 

normen som är den eftersträvansvärda. Flickor begränsas främst av skönhetsnormer på så vis att 

de känner ett krav på att de exempelvis måste ha det perfekta håret och den perfekta rumpan. 

Heteronormen kan i största mån begränsa, kanske framförallt pojkar, eftersom det är värre för en 

pojke att få sin sexualitet ifrågasatt än tvärtom. På en av skolorna var detta inte lika tydligt, eftersom 

de i klassen har en pojke som brukar göra könsöverskridande val, såsom att bära rosa plagg, dansa 

och sy. Eftersom eleverna på denna skola har en relation till någon som ofta avviker från normen 

tolkar vi det som att de har större förståelse och acceptans för detta.  

Pojkars begränsningar av normer kan exemplifieras av diskussionen bland Skogsskolans flickor 

angående att det främst är yngre barn som vill skilja pojkar och flickor åt. De menar att yngre barn 

vill att flickor ska ha klänningar och smink och på så sätt skilja sig från pojkarna. Det manliga är 

normen som flickorna ska avlägsna sig ifrån genom att vara dess motsats vid klädval och utseende. 

Deltagarnas upplevelser av att stereotypa könsuppfattningar främst finns bland yngre barn är också 

intressant ur en norm- och genusaspekt. Normer förs ofta oreflekterat vidare av vuxna i barns 

närhet, och det är möjligt att föräldrar exempelvis väljer att klä sina döttrar i rosa och sina söner i 

blått. Ju äldre barnen blir desto mer kan de frigöra sig från föräldrarnas normativa förväntningar 

som de kan tänkas ha på dem. Deltagarna i vår studie som befinner sig i mellanstadieåldern visar 

på en medvetenhet om hur normer förs vidare och begränsar. Normer finns överallt och kommer 

förmodligen alltid att finnas. De behöver inte vara dåliga i sig men det är viktigt att de inte oreflek-

terat förs vidare, vilket enligt våra tolkningar även deltagarna gav uttryck för. 

I flera fokusgruppsintervjuer framträder heteronormativiteten tydligt, både genom att heterosexu-

alitet är det eftersträvansvärda och att åtrå förväntas riktas mot det motsatta könet. Heterosexuali-

teten tolkas vara det eftersträvansvärda då en deltagare får frågan om han är bög och enligt våra 

uppfattningar ställs denna fråga på ett nedlåtande sätt. Frågan ställs då han säger att han har läst 

Julia och diskussionen som följer handlar om hur ens sexuella läggning hör ihop med intressen. 

Sexualitet är tätt sammankopplat med förståelse och upplevelse av genus då en man förväntas vara 

manlig och attraheras av det motsatta könet. Just attraktionen till det motsatta könet ges också 

uttryck för då flickgrupperna beskriver män i medier som ”snygga”, vilket pojkgrupperna istället 

gör om kvinnor i medier. Kvinnan på omslaget till Julia tros av en deltagare vilja kyssa en man och 

en annan deltagare får frågan om hon är kär i männen på reklam. Motsvarande frågor ställs inte när 

utseendet på de av samma kön diskuteras vilket vi tolkar som framträdande av heteronormativitet.  
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Vid varje intervjutillfälle ställdes frågan om deltagarnas lärare har berört ämnet kvinnligt och man-

ligt i medier någon gång i skolan. Samtliga grupper svarade nej och de hade ingen erfarenhet av att 

läraren undervisat i ämnet. De gav inte heller uttryck för att genusfrågor och skillnader mellan 

manlighet och kvinnlighet har undervisats om. Inför fortsatta studier i ämnet hade det varit intres-

sant att intervjua och eventuellt även observera samhällskunskapslärare om hur de undervisar och 

tänker kring det centrala innehållet i samhällskunskapsundervisningen. Eftersom denna studie har 

visat att elever redan i årskurs 4–6 har tankar, åsikter och medvetenhet om vilka skillnader det finns 

i hur kvinnor och män framställs i medier skulle det även vara intressant att undersöka hur elevernas 

uppfattningar och erfarenheter tas tillvara på i undervisningen. Då kan ämnet även studeras ur en 

demokratisynpunkt och se hur väl elevers inflytande i undervisningen kommer till uttryck. Dock är 

demokratiaspekten inom samhällskunskapsämnet ett mer utforskat område och hur samhällskun-

skapslärare istället undervisar kring det som den nya kursplanen Lgr 11 innehåller kan vara av större 

intresse. Det centrala innehållet ”Hur könsroller och sexualitet framställs i medier och populärkul-

tur” (Skolverket, 2011b, s. 201) ställer andra krav på kunskap för samhällskunskapsläraren, kunskap 

som inte bör baseras på allmänt tyckande utan istället vetenskap och beprövad erfarenhet. Hela 

läroplanen genomsyras av ett genusperspektiv och detta borde framgå i alla skolans ämnen, men 

kanske i synnerhet inom undervisning i samhällskunskapsämnet. Hur lärare genomför och tänker 

kring detta hade även det varit intressant för vidare forskning i ämnet. Det vi efterfrågar i kom-

mande studier är fokus på lärare och deras undervisning och tankar istället för det elevfokus som 

denna studie har haft. 

Sammanfattningsvis är deltagarna överens om att det finns normer kring hur män och kvinnor 

borde vara och se ut, och vi kan även göra tolkningen att detta upplevs som begränsande. Uttryck 

som är återkommande är att ”våga” vara sig själv och att ”våga” göra val utan risk att bli utsatt för 

kränkande ord eller behandling. Eftersom det är alla som verkar i skolans uppgift att motverka just 

kränkande behandling måste kunskap kring normer och förväntningar utifrån kön förmedlas. Inför 

denna studie var vi inte säkra på att elever i mellanstadieåldern faktiskt var medvetna om normer 

och hur kvinnor och män framställs i medier. Det visade sig tydligt i samtliga fokusgrupper att 

medvetenheten var stor. Därför är det centrala innehållet i samhällskunskapsämnets kursplan ”Hur 

könsroller och sexualitet framställs i medier och populärkultur” (Skolverket, 2011b, s. 201) ytterst 

relevant. Det var förvånande att deltagarna gav förslag på lösningar till hur normer kan brytas, 

exempelvis att klädkedjor inte bör dela upp kläder i pojk- och flickavdelningar. Detta tolkar vi som 

att begränsande av normer är något de har reflekterat över tidigare och inte enbart något som 

berördes då det efterfrågades av oss moderatorer i intervjuerna.   

Eftersom deltagarna i studien uttrycker en önskan om att fler kroppstyper och utseenden ska re-

presenteras i medier borde samhällskunskapsläraren lyfta fram goda exempel på mediala bilder som 

utmanar de uppfattningar som finns om kvinnligt och manligt. Detta eftersom vi anser att de skild-

ringar och förväntningar som ställs på män respektive kvinnor begränsar individer. Även hetero-

normen begränsar och därför borde olika familjekonstellationer och relationer lyftas fram i under-

visningen. Skolan ska vara en plats där kunskap förmedlas och kunskap om att människor kan se 

ut och vara på olika sätt oavsett könstillhörighet behöver förmedlas där. Medier har ett stort infly-
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tande på samhället och elever möts ständigt av stereotypa bilder på reklamskyltar, i affärer, i tid-

ningar och på TV. Studien har visat att det främst är i dessa sammanhang stereotypa könsnormer 

förmedlas och därför kan skolan behöva vara den plats där andra alternativ och möjligheter ges.  

Eftersom normer begränsar förespråkar vi ett normkritiskt förhållningssätt i skolan och även i 

undervisningen. Eftersom studien har visat att elever inte mår bra av de skönhetsideal och normer 

som medier förmedlar är det viktigt att dessa ifrågasätts. Ifrågasättande av normer gällande sexua-

litet och kön är viktigt just eftersom barn och ungdomar inte ska få känslan av att ”killar är mer 

värda än tjejer”. 
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Bilaga 1: Goal Junior-omslag 
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Bilaga 2: Julia-omslag 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 

 
Vi heter Linda och Åsa och vi kommer från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönkö-
ping där vi läser till lärare. Vi håller just nu på att göra en forskningsstudie och skulle nu vilja 
intervjua er om hur ni ser på några tidningsframsidor som vi har valt ut.  
 
Det här är en fokusgruppsintervju, vilket betyder att det kommer att bli mer som ett samtal och vi 
hoppas att ni vill berätta lite om hur ni tänker när ni ser på framsidorna. Min roll är att lyssna och 
leda samtalet och hennes roll är att skriva ner lite av vad ni säger. Er roll är att diskutera med 
varandra, argumentera för era åsikter och kanske även fråga varandra om saker ni inte är överens 
om. Det är ni som ska prata mest, inte vi vuxna. Det finns inga rätt eller fel utan vi vill bara höra 
vad ni tycker och tänker. Vi kommer även att spela in vad ni säger för att vi vill vara säkra på att 
det blir rätt och för att vi ska komma ihåg vem det var som sa vad. Det ni säger kommer vi att 
använda i vår uppsats som ska vara klar till sommaren. Intervjuerna kommer bara att ses och an-
vändas av oss som skriver uppsatsen och inga namn kommer att gå att identifiera varken på er eller 
på er skola.  
 
Vill man avbryta intervjun får man när som helst göra det. Alla har fått sina tillstånd från föräld-
rarna? Dem kan ni lämna till oss och sen kan ni skriva era namn på pappret här så att vi kan se vad 
ni heter när vi pratar med varandra.  
Ok, då sätter vi igång inspelningen och vi börjar med att ni ska få berätta lite om er själva så att vi 
båda får lära känna er.  
 

Uppstart  
 
Presentationsrunda, säg ert namn och gärna något mer om er själva. T.ex. vilka intressen ni har, 
om er familj och vilka idoler ni har?  
 
 

Frågor 

1. Brukar ni läsa tidningar? I så fall vilka? 
Tema 1: Beskrivning 

1. Beskriv vad ni ser på detta tidningsomslag? (1. Goal Junior, 2. Julia) 
2. Vem tror ni köper den här tidningen? (1. Goal Junior, 2. Julia) 

Tema 2: Jämförelse 
1. Vilka skillnader kan ni se mellan dessa två tidningsomslag? 
2. Vilka likheter kan ni se mellan dessa två tidningsomslag? 

Tema 3: Undervisning 
1. I samhällskunskapsundervisningen på mellanstadiet ska läraren prata om hur tjejer och killar 
ser ut i medier. Kommer ni ihåg att ni har gjort det i skolan någon gång? På vilket sätt?  
2. Har ni tänkt på vilka olika sätt tjejer och killar ser ut i medier, TV, reklam och tidningar? 
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Avslutning 

 
Då är det dags för oss att avsluta här men innan vi stänger av inspelningen vill jag be er om en sak 

till. Ni vet att vi sa i början att vi inte kommer att använda era riktiga namn och om ni vill kan ni 

nu få föreslå egna pseudonymer/smeknamn så kanske vi använder dem. Ni kan skriva dem på 

pappret här.  

Tack för att ni har ställt upp på detta, jag tycker att ni har varit väldigt duktiga på att prata och 

berätta om vad ni tänker. Nu stänger jag av inspelningen och intervjun är slut.   
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Bilaga 4: Brev till elever och vårdnadshavare 

Hejsan!  

Vi heter Linda och Åsa och vi är lärarstudenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jön-

köping. Vi håller just nu på att forska lite och ska göra en studie. Vad kul att just du ska vara med i vår 

forskning!  

Vi kommer att komma till din skola för att intervjua dig tillsammans med några klasskamrater. För att 

vi ska få göra detta behöver vi underskrift ifrån en vårdnadshavare eller en förälder. Detta är för att 

vi ska få använda det du säger i intervjun i vår studie. 

Vi kommer att spela in ljudet i intervjun, hoppas det är okej med dig? Detta för att vi ska kunna skriva 

exakt det du säger i studien så att det blir rätt. Du kommer inte att nämnas vid ditt rätta namn, vi 

kommer att ”döpa om” dig och din skola så att ingen kan gissa sig till vem som har sagt vad. Detta 

kallas att man följer regeln om konfidentialitet i forskning och det gör man för att det ska kännas så 

bra som möjligt för den som intervjuas, alltså dig! 

Det vi vill att du ska göra nu är att ta med denna lapp hem så att en förälder kan skriva under. Sen 

lämnar du bara tillbaka den till din lärare senast fredagen den 17e april. Vi kommer att komma till din 

skola under vecka 17 eller 18. Hoppas du tycker att det ska bli lika spännande som vi tycker att det 

ska bli! Vi ses! 

Med vänliga hälsningar, 

Åsa Halvardsson och Linda Östlund. 

 

 

Ta med denna lapp hem och lämna tillbaka till din lärare senast fredagen den 17e april  

 

Elevens namn: ____________________________________________________________ 

 

Jag tillåter härmed att mitt barn deltar i en studie som lärarstudenter på Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping genomför. Det är okej att mitt barn spelas in (ljud). 

Vårdnadshavares underskrift:   Vårdnadshavares namnförtydligande: 

______________________________  __________________________________ 

 

Tack för er medverkan!  

Med vänliga hälsningar, 

Åsa Halvardsson och Linda Östlund. 
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Bilaga 5: Brev till lärare och rektor 

Hej! 

Våra namn är Åsa Halvardsson och Linda Östlund och vi är lärarstudenter på Högskolan för lä-

rande och kommunikation i Jönköping. Till sommaren tar vi examen och under vår sista termin 

ska vi göra vårt andra examensarbete. Vi genomför just nu en studie där vi ska undersöka elevers 

uppfattningar av hur män och kvinnor framställs i medier. 

 Vi har varit i kontakt med er skola och vill tacka för att ni låter oss komma ut och intervjua era 

elever. Totalt rör det sig om åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar. Dessa kommer att delas upp i 

två fokusgrupper som vi kommer att intervjua. Varje intervju kommer att ta 30-40 minuter. Vi vill 

gärna båda vara med på varje intervju så därför kommer vi att behöva ungefär 80 minuter totalt. 

Det är ni som bestämmer när det passar att vi kommer ut för att genomföra intervjuerna. Vi an-

passar oss också såklart efter elevernas schema. Vi ser väldigt mycket fram emot att få träffa er och 

eleverna! 

För att vi ska följa de regler som gäller när man genomför forskning krävs underskrift från elevernas 

vårdnadshavare. Detta eftersom eleverna är under femton år. Vi har bifogat det papper som ska 

skickas ut till föräldrarna i ett separat dokument. Vi garanterar att inga elever kommer att benämnas 

vid sina rätta namn, och även skolans namn kommer ändras så att det är omöjligt för läsare att lista 

ut vem som har medverkat eller var intervjun har ägt rum.  

Vi behöver även klasslärares och rektors underskrift för att få genomföra denna studie på rätt sätt. 

Vi har tänkt att ni kan skriva under detta papper. 

Återigen tack för att vi får komma till er skola för att intervjua era elever! 

Med vänliga hälsningar, 

Åsa Halvardsson och Linda Östlund, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. 

 

 

Skola:______________________________________________________ 

Klasslärarens underskrift:    Klasslärarens namnförtydligande: 

________________________________  ______________________________ 

 

Rektors underskrift:     Rektors namnförtydligande: 

________________________________  _______________________________ 

Tack för er medverkan! 


