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Sammanfattning 

Uppsatsen är baserad på kritisk diskursanalys och syftar till att undersöka hur maskulinitet och 

femininitet representeras inom media. Det empiriska materialet består av två artikelserier från 

Insidan i Dagens Nyheter och behandlar ämnena boendets roll samt föräldrars sexualitet. 

Uppsatsen granskar hur skribenters språkbruk kan uppmuntra till nytolkningar av genus samtidigt 

som det även kan återskapa föreställningen om det traditionella könet. Målet med uppsatsen är 

att påvisa språkets makt över människors beteenden och tankesätt. 

 

Abstract 
This paper is based on critical discourse analysis. The aim is to study how the masculine and the feminine genders are 
represented in media by examining two series of articles in a Swedish newspaper called Dagens Nyheter. The themes of 
the articles are the role of the home and parents sexuality. The paper examines how the writers use of language offers 
new but also traditional representations of gender to their readers. The purpose is to demonstrate the power 
language has on peoples behavior and toughts. 
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Inledning 

Vi är omringade av olika slags medier som inte bara förser oss med uppdateringar om vad som 

sker runtom i världen utan även är med i konstruktionen av våra åsikter, handlingar och 

identiteter. Linda Fagerström och Maria Nilson som har skrivit boken Genus, medier och masskultur 

menar att man kan grovt uppskatta en människas identitet genom att undersöka vilka slags 

medier den personen ägnar sig åt.1 Andra faktorer liksom etnicitet, klass och ålder spelar en 

betydande roll i varje människas identitetsskapande men dessa begrepp är inte självständiga utan 

är tydliga kännetecken för den kontext vi lever i. Denna kontext skapas och upprätthålls bland 

annat av medier. Begreppet genus som jag är intresserad av är en stor del av olika medier som vi 

tar del av. Mitt intresse ligger i att undersöka hur genus framställs och vilka så kallade sanningar 

över vad som är maskulinitet och femininitet det representeras. Jag vill genom att studera det 

mediala språket i en utvald tidning kunna visa på vilka ord som används för att representera 

mannen och kvinnan och vilka föreställningar detta skapar om genus. Jag ska göra detta genom 

att fokusera på hur den privata sfären framställs då det delvis är därifrån vi inhämtar åsikter om 

det intima och det är där vi till viss del skapar våra personliga identiteter. Karin Ekman beskriver i 

boken Var så god – makt, kön och media hur det intima sakta började lyftas fram i den offentliga 

miljön under 60- och 70-talet. Det handlade om frågor som exempelvis barnomsorg, 

abortlagstiftning och övergrepp i hemmet, sådant som tidigare ansågs vara privata problem som 

borde lösas hemma.2 Ekman påpekar att denna förändring har både varit positiv och negativ. 

Hon förklarar att det positiva är att det privata som styr våra liv i lika stor utsträckning som 

exempelvis politik har fått plats i den offentliga diskussionen. Det negativa däremot är att media 

ofta gör orättvisa representationer som påverkar läsarnas privata liv på ett destruktivt sätt. Det är 

därmed viktigt att ifrågasätta och detaljanalysera genusrepresentationer i media för att kunna visa 

på vilka slags åsikter det skapas inom oss och på vilket sätt detta sker. Liksom Gunilla Jarlsbro 

tror jag även på att förändringen mot ett mer jämställt samhälle kommer att ske snabbare bara 

man får reda på sakernas tillstånd.3 

 

Syfte 

Syftet med följande arbete är att genom diskursanalys belysa hur genus skildras i den utvalda 

tidningen. Jag vill granska hur tidningens val av språk hänger samman med de sociala praktikerna 

vad gäller genus. Vidare vill jag se om jag kan hitta några mönster som döljer sig bakom dessa 

representationer, om det finns återkommande exempel av vad som är maskulinitet och vad som 

är femininitet. När vi läser om något alldagligt är det svårt att ifrågasätta det som representeras 

eftersom det framstår som naturligt och självklart. Därmed är det viktigt att leta efter och 

                                                
1 Linda Fagerström & Maria Nilson, Genus, medier och masskultur (Malmö, 2008), s. 31. 
2 Karin Ekman, Var så god – makt, kön och media (Stockholm, 1998), s. 25. 
3 Gunilla Jarlbro, Medier, genus och makt (Lund, 2006), s. 5. 
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uppmärksamma återkommande mönster för att kunna visa på att trots att representationen 

uppfattas som naturlig så är den framställningen likväl konstruerad. Syftet är även att undersöka 

om det förekommer nyskapade representationer av maskulinitet och femininitet som utmanar 

våra stereotypa uppfattningar och bidrar till en eventuell långsiktig förändring. Jag kommer att 

undersöka om det finns representationer av genus som ifrågasätter eller till och med motsäger de 

vanligt förekommande mönstren. Målet med att leta efter dessa ifrågasättande föreställningar är 

att kunna se hur mycket det utvalda materialet ger utrymme för nya tolkningar av genus. 

 

Frågeställningar 

Jag har summerat syftet med min studie med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur representeras maskulinitet och femininitet i det utvalda materialet, det vill säga med 

hjälp av vilka ord beskrivs mannen och kvinnan? 

• Vilka mönster kan man se i dessa representationer? 

• På vilket sätt framförs dessa representationer som självklara? 

• Vilka föreställningar om genus är det som reproduceras och vilka ifrågasätts? 

 

Empiriskt material 

Jag kommer att använda mig av tidningen Dagens Nyheter (DN) eftersom det är Sveriges största 

rikstäckande dagstidning som dagligen når många personer. Min fokus kommer att ligga på en 

artikelserie i DN som heter Insidan. Denna artikelserie kännetecknas av aktuella ämnen som berör 

den privata sfären snarare än det politiska fältet. Insidan behandlar ett och samma ämne under 

olika långa delar ur olika perspektiv. Dessa perspektiv varvas mellan så kallade ”vanliga” 

människor som berättar sina personliga historier och ”professionella” som på något vis har 

mycket kunskap om ämnet. 

 I följande arbete kommer jag att analysera två olika ämnen, nämligen ”Mitt hem, 

min borg” och ”Bolibompasex” (namnen är satta av DN). Den förstnämnda artikelserien består 

av tre artiklar och den sistnämnda serien innefattar sex artiklar. Alla artiklarna är på ett uppslag. 

Genom ämnen som belyses i texterna vill jag se hur män och kvinnor representeras i två skilda 

kontexter som berör boendets roll för människors liv samt sexualitet hos föräldrar. Valet har fallit 

på just dessa två teman på grund av deras skilda innehåll då syftet är att visa på representationer 

av genus i skilda kontexter. Jag vill analysera genusrepresentationer ur olika sammanhang för att 

kunna visa på de likheter som trots allt förekommer, vilket indikerar att representationerna kan 

ses som allmänna och inte bundna till ett enda sammanhang. Jag kommer att analysera alla 

artiklarna just för att belysa vilka olika representationer det görs från olika perspektiv. Fairclough 

menar att om man analyserar transformationen av diskurser i texter, vilket jag gör genom att titta 
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på olika perspektiv av samma ämne, så kan man på ett bättre sätt visa hur diskursiva praktiker 

medverkar i att förordna och förändra världen.4 

 

Tidigare forskning 

Kerstin Engströms bok Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress har varit en 

inspirationskälla till min studie. Syftet med hennes bok är att visa på hur forskningsanknuten 

journalistik bidrar till vårt gemensamma vetande och det offentliga samtalet om kön och genus.5 I 

sitt arbete studerar och jämför Engström olika delar i två utvalda tidningar, nämligen 

morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet. Resultatet visar på att dessa två 

tidningar skiljer sig åt i sin representation av kvinnligt och manligt huvudsakligen för att 

tidningarna har olika mål. Exempelvis baserar kvällstidningen många av sina artiklar på 

kontrastering vilket betonar snarare än ifrågasätter skillnaderna mellan män och kvinnor. 

Engströms studie pekar även på att olika slags forskning resulterar i olika presentationer av de två 

könen samt ger olika tolkningsmöjligheter. Hon menar mycket förenklat att medicinsk- och 

samhällsvetenskaplig forskning som framställer kön som något naturligt presenteras av 

tidningarna som fakta medan kulturjournalistikens forskningsrelaterade texter som framställer 

kön som en social konstruktion presenteras som något man kan ställa sig kritisk mot. 

Trots likheter är Engströms studie mycket mer omfattande och bygger endast på 

forskningsanknuten journalistik samt ett jämförande mellan två tidningar. Jag kommer däremot 

att analysera endast en del i en tidning där texten är en blandning av personliga utsagor, statistisk 

fakta samt uttalanden från så kallade ”professionella”. Engström använder sig av en diskursanalys 

där hon tar till olika analystekniker. Mitt fokus ligger på kritisk diskursanalys och Faircloughs 

tredimensionella modell. Vid användning av en annan metod och med ett annorlunda fokus på 

material är förhoppningen att komma fram till intressanta resultat som kan komplettera 

Engströms studie. Dessutom är Engströms material hämtat från 2001 och det kan vara högst 

intressant att göra en liknande studie tio år senare för att se vad som kan ha förändrats eller 

bevarats. 

Det finns en mängd annan intressant forskning rörande genus och media som är 

värd att uppmärksamma. I antologin Bromskloss och pådrivare samlas flera studier rörande medier, 

genus och social förändring. Här undersöks bland annat hur betydelse kring kön formas i olika 

medier och genrer. Gullan Skölds bidrag till antologin handlar om så kallade problemspalter. 

Sköld jämför två utvalda tidningar och har fokus på 1940- och 50-tal men hon diskuterar även 

nutid. Sköld menar att det finns en mycket mer öppen diskussion idag om intima frågor än vad 

det fanns förr, dock verkar de stränga ramarna kring könens samlevnad inte förändrats så 

                                                
4 Marianne Winther och Louise Phillips Jørgensen, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 94. 
5 Kerstin Engström, Genus och genrer. Forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress (Umeå, 2008), s. 1. 
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mycket.6 I min studie kommer jag att undersöka bland annat vilka slags representationer det görs 

kring den manliga och den kvinnliga sexualiteten. Sköld berättar att personlig rådgivning som 

presenteras i dessa problemspalter har gamla anor, nämligen från slutet av 1600-talet. Med tiden 

har spalterna blivit allt mer populära och antagit nya former genom bland annat de kommersiella 

tv-kanalernas genombrott under 1990-talet. Sköld menar att det privata har ökat drastiskt i den 

offentliga sfären vilket leder till att det skapas ytliga representationer av privata problem. Hon 

förklarar att personliga problem har populariserats och det finns helt enkelt inte rum för att 

djupanalysera dem. Detta leder till att man bortser från alla de samhälleliga faktorer som lett till 

problemet och läsare accepterar dessa förenklade versioner av så kallade sanningar. Vissa av de 

artiklar som jag ska studera, synnerligen artikelserien som handlar om sexualitet hos människor 

som är föräldrar, kan tolkas som personlig rådgivning då konkreta tips och råd presenteras och 

diskuteras. Genom analys av denna artikelserie kan jag se om det representeras enkla sanningar 

eller om skribenten erbjuder till djupanalys och problemens komplexitet. Skölds analys av de båda 

tidningarna visar på att majoriteten av frågeställarna är kvinnor. Detta eftersom den privata sfären 

tillhörde kvinnan på den tiden medan mannen höll sig till det offentliga området. Det här är 

något som jag kommer att diskutera i analysen för att se om den intima världen fortfarande 

representeras av majoriteten kvinnor eller om män också har kommit in på den arenan, vilket 

skulle kunna medföra mer jämställda representationer av genus. 

I boken Den moraliska kroppen skriven av Maja Larsson diskuteras tolkningar av kön 

och individualitet i 1800-talets populärmedicin. Larssons syfte med boken är att behandla det 

kulturella meningsskapandet om kvinnligt och manligt genom att titta på hur begrepp som kön 

och individualitet konstruerades. Genom sin studie visar Larsson på att det under 1800-talets 

första hälft och mitt skapades en bild som framställdes som en naturgiven sanning om kvinnan 

som kön och mannen som individ.7 Detta innebar att kvinnan alltid var bunden till sitt kön då 

hennes kropp stod för moderskap, hustruroll samt frambringande av barn. Kvinnans kropp som 

ansågs vara altruistisk tillhörde med andra ord inte bara henne själv utan även hennes barn och 

make. Den manliga kroppen som beskrevs som stark, effektiv, rörlig och ständigt aktiv kopplades 

däremot till den offentliga världen av medborgarskap och arbete. Det bildades en hierarki då man 

ansåg att det naturliga som kvinnan kopplades samman med symboliserade en lägre stående 

varelse medan kultur och individualitet som representerade mannen ansågs tillhöra de högre 

stående organismerna. Larsson skriver: 

Enligt en tydlig hierarkisk modell framställdes mannen som en nyskapande individ och 
kvinnan som en upprepande och bevarande könsvarelse […]8 

Kvinnans upprepningar som skulle höra till hemmet ansågs vara primitiva medan mannen 

representerade utveckling. Larsson beskriver även att mannen representerades som den givna 

                                                
6 Gullan Sköld, ”Ett rum för råd och tröst”, i Bromskloss och pådrivare, red. Leonor Camauer m. fl. (Stockholm, 2002), 

s. 95. 
7 Maja Larsson, Den moraliska kroppen (Hedemora, 2002), s. 34. 
8 Larsson, s. 51. 
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normen för människan samtidigt som den normativa manligheten kopplades samman med 

föreställningen om att mannen är den sexuellt drivande.9 Dessa beskrivningar är intressanta för 

min analys då jag kommer att undersöka ifall dessa representationer av maskulinitet och 

femininitet än idag framställs som givna sanningar. 

Olika representationer av genus leder till olika uppfattningar om vad som är 

maskulinitet och vad som är femininitet. Medias representationer överhuvudtaget leder till 

konkreta tolkningar. Jesper Strömbäck har i sin bok Den medialiserade demokratin undersökt 

journalistikens makt och betydelse för opinionsbildningen, politiken samt demokratin. Strömbäck 

menar att medierna och deras innehåll är representationer av dagens samhälle samtidigt som 

media i sig bidrar till samhällsförändringar.10 Detta är intressant för min studie där jag kommer att 

undersöka om det finns en möjlighet till förändring mot ett mer jämställt samhälle genom de 

genusrepresentationer som görs i de utvalda artiklarna. 

  

Teori och centrala begrepp 

Genus som skapas 

I följande arbete kommer jag att använda mig av begreppen kön och genus. Man kan förenklat 

säga att begreppet kön betecknar det biologiska könet medan begreppet genus står för det sociala 

könet.11 Yvonne Hirdman förklarar att ordet kön som har använts i årtusenden är ett ord fyllt 

med olika betydelser, allt från könsorgan till synonym för man och kvinna.12 Hon hävdar att ordet 

kön är problematiskt att använda dels eftersom den sexuella betydelsen är svår att skilja från 

själva könet, dels för att ordet är starkt laddat med biologiska och naturliga förklaringar till hur 

och varför män och kvinnor är och ska vara. Exempelvis bidrar begreppet till att många som 

hävdar att kvinnor och män ska ägna sig åt olika uppgifter, ha olika utbildningar samt olika 

intressen har något att referera till, nämligen att det är naturligt att det ska förhålla sig på detta vis. 

Det här leder i sin tur till att dikotomier skapas där maskulinitet och femininitet anses vara 

motsatspar.13 Tidningar drar ofta oproblematiska slutsatser om vad som är naturligt för kvinnor 

och män och jag kommer att använda begreppet kön just för att belysa problematiken med dessa 

självklara representationer. I övrigt kommer jag att använda mig av begreppet genus som innebär 

att kön är socialt och kulturellt konstruerat och som visar på hur människor formas och formar 

sig till kvinna och man. Hirdman menar att det bakom dessa former döljer sig prägling, fostran, 

tvång och underordning och inte någon slags naturlig ordning som begreppet kön innebär.14 

                                                
9 Larsson, s. 40. 
10 Jesper Strömbäck, Den medialiserade demokratin (Stockholm, 2004), s. 12. 
11 Jarlbro, s. 12. 
12 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2003), s. 15. 
13 Fagerström & Nilson, s. 10. 
14 Hirdman, s. 11 f. 
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För att kunna applicera begreppet genus på min analys kommer jag att använda mig av 

Judith Butlers genusteori. Butler menar att det inte finns ett medfött genus utan att det endast 

handlar om ett skapande och återskapande av det. Som ett exempel använder sig Butler av drag-

performance. Det är ett underhållande framförande av män som imiterar kvinnor bland annat 

genom att vara klädda i vad som anses vara kvinnliga kläder och genom att vara sminkade vilket 

oftast associeras till just kvinnor. I en drag-performance anspelar aktören på ett motsatt kön till 

den biologiska och genom att imitera genus visar drag på att genus i sig har en imitativ struktur. 

Butler menar att dessa genusparodier avslöjar att den medfödda identiteten som genus formar sig 

efter är en imitation utan ursprung. Istället är genus något som ständigt härmas och på så sätt 

skapas illusionen av en naturlig genuskod som egentligen bara är en konstruktion. Med andra ord 

menar Butler att ingen människa föds till ett specifikt genus utan skapas till antingen en man eller 

en kvinna genom att genus ständigt imiteras. Därmed finns det heller ingen sanning om genus. 

Detta ser vi genom Butlers beskrivning av begreppet performance: 

Performance består av ett återupprepande av normer som föregår, begränsar och överskrider 
den som framför.15 

Butler menar därmed att denna handling, att bete sig antingen som en man eller en kvinna, inte är 

ett val utan något som vi alla är tvingade att framföra. Vi måste alltså imitera normen för att 

kunna kvalificeras som och förbli fungerande och accepterade subjekt. Kvinnor imiterar 

beteenden som är normen för kvinnliga uppföranden och män imiterar beteenden som anses 

vara normala för män och allt detta för att kvinnor och män ska förbli accepterade och 

uppfattade som normala av resten av samhället. Jag kommer i min analys att undersöka vilka slags 

beteenden de utvalda texterna presenterar som normala för både kvinnor och män. 

Butler introducerar ytterligare ett viktigt begrepp, nämligen den heterosexuella matrisen. 

Hon påstår att den heterosexuella matrisen är en fiktiv genusordning med två kön som finns för 

att göra våra kroppar förståeliga. Butler menar att sexualiteten är mycket mer komplicerad än att 

en människa som iscensätter det feminina könet är attraherad av en människa som iscensätter det 

maskulina könet och vice versa. Hon menar att människor hindras av att se den mångsidiga 

verkligheten där exempelvis två individer som iscensätter samma kön kan vara attraherade av 

varandra. Detta sker på grund av den heterosexuella matrisen som förenklar människors 

sexualitet till den grad att det inte finns någon möjlighet till alternativa tolkningar och 

föreställningar rörande sexualitet. Genom min analys kommer jag bland annat att undersöka den 

heterosexuella matrisen och dess betydelse för mina utvalda texter. 

 Hela Butlers teori är baserad på något som hon kallar för performativ makt. Med 

detta menar hon att människors sexualitet och kön skapas genom språk och handlande. Detta 

innebär att när vi kommunicerar så säger vi inget unikt utan den uttalade informationen består av 

upprepningar av normen som i sin tur skapar och återskapar vår sexualitet och kön. Vårt språk är 

                                                
15 Judith Butler, Könet brinner! (Stockholm, 2005), s. 114. 
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inte neutralt utan har faktisk makt över vårt handlande. Makten ligger just i det ständiga 

upprepandet: 

Det rör sig inte så mycket om en ”akt”, enstaka och uppsåtlig, som om makt och diskurs som 
upprepar eller härmar maktens diskursiva gester.16 

Med andra ord menar Butler att vårt språk och vårt handlande inte är neutrala utan har direkt 

makt över vår sexualitet och vårt genus som vi ständigt skapar och återskapar just genom språket 

och beteendet. Genom att analysera språket i de utvalda artiklarna kommer jag att kunna peka på 

vilka slags ord och representationer tidningen använder sig av som i sin tur är upprepningar av 

normen. Begreppet representation kommer jag att använda mig av under hela arbetet. Jag väljer 

att tolka begreppet liksom Fagerström och Nilson som en synonym till ordet framställning. Det 

är viktigt att ha i åtanke att representationer inte reflekterar något objektivt utan tvärtom är 

skapade, subjektiva versioner av det som framställs.17 I mitt arbete är jag intresserad just av att 

studera vilka slags representationer det görs av kvinnor och män. 

 

Gestaltningsteorin 

Som nämnt ovan uppvisar medias representationer mer än hur dagens samhälle ser ut, dessa 

representationer påverkar även människors åsikter och beteenden. Detta sker genom medias 

makt. Liksom genus är innebörden av media långt ifrån neutral. För att uppmärksamma media 

som en stor makthavare som påverkar människors åsikter och handlande kommer jag att använda 

mig av Jesper Strömbäcks gestaltningsteori. Teorin handlar om mediernas makt och Strömbäck 

förklarar att den är mångfacetterad: 

I en skepnad handlar det om hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors 
gestaltningar av samma verklighet. I en annan skepnad handlar det om hur medierna, genom 
att gestalta verkligheten på vissa sätt men inte andra, reproducerar och sprider olika 
maktcentras och ideologiers sätt att betrakta verkligheten. I en tredje skepnad handlar den om 
vad mediernas innehåll egentligen representerar.18 

Med det sistnämnda menar Strömbäck att enligt ett allmänt tankesätt representerar medierna en 

spegelbild av verkligheten och genom att människor tar del av olika medier tar de även del av 

verkligheten. Dock finns det inga bevis för detta tankesätt, det förhåller sig snarare tvärtom. Han 

menar att verkligheten i sig är obegränsad vilket mediernas format inte är. Det är journalisten 

som väljer ämne, berättarperspektivet och sina källor och dessa begränsade val föreställer endast 

en representation av verkligheten. Journalistens val kan ibland tolkas som medvetna och ibland 

som något givet fast det egentligen är val som följer institutionens rutiner, i detta sammanhang 

tidningens format. Därmed föreslår Strömbäck att man bör se nyheter som en rekonstruktion av 

verkligheten snarare än som en spegelbild av den. 

                                                
16 Butler, s. 100. 
17 Fagerström & Nilson, s. 30. 
18 Strömbäck, s. 40 f. 
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Strömbäck sammanfattar att gestaltningar avspeglas i konkreta sätt att organisera 

information och skapa sammanhang och att de mer eller mindre kan överensstämma med 

människors redan existerande gestaltningar eller helt enkelt påverka människors gestaltningar av 

verkligheten.19 Med detta i åtanke kommer jag att analysera hur den valda tidningens 

representationer av verkligheten om kvinnor och män kan påverka människors egna gestaltningar 

av dessa två kön. 

 

Diskurs 

Diskurs är det centrala begreppet för hela arbetet. Trots att det finns många olika definitioner för 

detta begrepp kommer jag att använda mig av Norman Faircloughs begreppsförklaring eftersom 

jag tillämpar hans diskursiva analysram. 

Med begreppet diskurs menar Fairclough användandet av det talade eller skrivna 

språket. Han förklarar att diskurs, alltså språkanvändandet, är en form av social praktik snarare än 

någon slags individuell handling eller reflex.20 När vi uttrycker oss med hjälp av språket utför vi 

en handling och skapar representationer av det vi talar om. I mitt arbete är jag intresserad av att 

studera vilka slags representationer det skapas med hjälp av språket när maskulinitet och 

femininitet förmedlas. Fairclough menar dessutom att det finns ett samband mellan diskurs och 

social struktur där den senare både formar och formas av den förra. Han menar att vårt språk 

formas av sociala strukturer samtidigt som språket i sig formar dessa sociala mönster.21 Med 

andra ord är diskurs en form av social praktik som inte bara representerar världen, utan även ger 

betydelse åt den. 

Det som skiljer Faircloughs kritiska diskursanalys från andra slags diskursanalyser 

är att han ser den diskursiva praktiken som något som både återger och medverkar i social och 

kulturell förändring. Detta är viktigt för hela mitt arbete då resultaten förhoppningsvis ska bidra 

till att visa på att diskurs är en form av social praktik som återger och medverkar i att utöka 

ojämlika maktrelationer. 

 

Metod 

I följande arbete kommer jag som tidigare nämnt att använda mig av Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Fairclough har skapat en tredimensionell modell som består av tre olika 

analytiska traditioner. I den lingvistiska disciplinen görs en detaljrik textanalys, i den 

makrosociologiska traditionen analyseras sociala praktiker i relation till sociala strukturer och 

                                                
19 Strömbäck, s. 45. 
20 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge, 1992), s. 63. 
21 Fairclough, (1992) s. 63 f. 
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inom den mikrosociologiska traditionen betraktas sociala praktiker som något skapat av 

människor genom en användning av allmänna regler.22 

När man gör en detaljrik textanalys studerar man textens ord, grammatik, 

sammanhållning och struktur för att hitta diskursiva processer i texten. Genom att analysera 

diskursiva praktiker studerar man textproduktionen, textkonsumtionen samt textdistributionen. 

Vid studerandet av textproduktion bryter man ner producenten i olika positioner. Man skiljer 

mellan den person som utför själva skrivandet i tidningen, den som står för skapandet av texten 

samt den vars position är representerad av orden. Fairclough menar att det inte alltid är självklart 

i tidningsartiklarna vem som gör vad och ofta skapar det en illusion av att den vars position 

presenteras även är den som har skrivit själva texten.23 Vid studerandet av textkonsumtion tittar 

man närmare på hur texten mottas av konsumenten, exempelvis leder vissa texter till att 

människor förändrar attityd och tro medan andra texter skapar ilska och missförstånd. Vid 

studerandet av textdistribution tittar man bland annat på hur och vilka texten når. Genom att 

analysera den tredje delen av tredimensionella modellen, nämligen sociala praktiker, studerar man 

hur människor aktivt skapar en ordnad värld i vardagspraktiker. I mitt arbete kommer jag att 

fokusera på textanalys. Det är dock viktigt att jag och läsaren under analysens gång har i åtanke 

att text inte är isolerad utan samverkar tillsammans med sociala strukturer och sociala praktiker 

för att skapa diskurser. Trots att jag inte har möjlighet att studera sociala strukturer och praktiker 

utan fokuserar endast på text så är det viktigt att veta att texten är producerad genom en specifik 

struktur och makt som speglas i samhället. Texten i sig skapar och upprätthåller dessa strukturer 

genom sina läsares handlingar. 

 Som nämnt tidigare utgår Fairclough från att media inte speglar verklighet utan 

skapar versioner av den och detta görs genom skribentens olika val under processen av 

textskapandet. Under en textanalys tittar man på vilka val skribenten har gjort genom att besvara 

bland annat följande frågor: Vad har skribenten valt att inkluderat i texten? Vad är förklarat i 

texten och vad verkar vara underförstått? Vilka processtyper, som pekar på hur skribenten 

framställer en händelse, och kategorier används för att representera händelser, relationer och 

människor?24 En textanalys handlar därmed om att undersöka de representationer som görs. 

Representationer i texter delas upp i två huvudsakliga aspekter. Den första har att göra med 

satsernas struktur och genom att studera dessa vill man få reda på hur händelser, relationer och 

situationer är representerade. Man tittar specifikt på hur satser är strukturerade i termer av 

process (oftast presenterat i verb), deltagare (oftast presenterat i substantiv) samt omständigheter 

(oftast presenterat i adverbial). Den andra aspekten har att göra med satsernas följd och 

sammankoppling och genom att studera dessa vill man se vilka element av en sats som är ledande 

och varför. För att kunna undersöka detta analyseras följande frågor: Hur är satser kombinerade 

                                                
22 Fairclough, (1992) s. 72. 
23 Fairclough, (1992) s. 78. 
24 Norman Fairclough, Media discourse (London, 1995), s. 104. 
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till hela meningar? Vilka relationer av sammanhållning finns det mellan meningarna? Vilka former 

av argumentation används inom olika texter?25 

 

Förförståelse 

Winther Jørgensen och Phillips tar upp ett problem som diskursanalytiker stöter på just med 

anledning av grundidén som ligger bakom diskursanalysen: 

Diskursanalytikern är ofta själv förankrad i just de diskurser som hon vill analysera så därför 
finns det ingen hopp om att man kan komma utanför diskurserna och säga den rena sanningen 
för sanningen är själv alltid en diskursiv konstruktion.26 

Det är viktigt att jag under arbetets gång ständigt reflekterar över mina egna val och påståenden 

och ifrågasätter det istället för att se mina idéer och resultat som de sanna. Det är grundläggande 

att jag ser mitt arbete som en möjlig tolkning av många och inte som en självklar verklighet. Det 

jag kan generera med mitt arbete är ett annat synsätt, ännu ett perspektiv men jag kan aldrig 

komma med entydiga resultat som presenterar den riktiga sanningen eftersom sanning i sig är en 

konstruktion. 

 

Analys 

Analysen kommer att bestå av två delar som har döpts till samma namn som artiklarna heter i 

tidningen. Jag har även skapat analytiska underrubriker som sammanfattar de representationer av 

maskulinitet och femininitet som jag har kommit fram till. Den första delen, ”Mitt hem, min 

borg” kommer att handla om bostadens roll i människors liv och den andra delen, 

”Bolibompasex”, kommer att behandla ämnet föräldrars sexualitet. 

 

”Mitt hem, min borg” 

Den statusjagande mannen och den trivselsökande kvinnan 

Artikelserien börjar med en presentation av resultat från en undersökning där 2000 personer 

runtom i landet tillfrågades om synen på sina hem. Hela artikelserien bygger vidare på resultaten 

från undersökningen. Resultaten är framställda genom olika kategorier som kön, utbildning, 

inkomst, bostad och partitillhörighet. Som nämnts tidigare är det enligt Hirdman problematiskt 

att använda sig av begreppet kön27 vilket tidningen tydligtvis inte problematiserar. Begreppet kön 

är starkt laddad med biologiska och naturliga förklaringar, som Larsson ger klara exempel på, till 

                                                
25 Fairclough, (1995) s. 104 f. 
26 Winther Jørgensen & Phillips, s. 56. 
27 Hirdman, s. 15. 



 11 

hur och varför män och kvinnor är och bör vara.28 Genom att dela upp resultaten på män och 

kvinnor skapar artikeln en uppfattning om att det finns självklara skillnader mellan dessa två 

genus. Detta skapar en dikotomi där maskulinitet och femininitet presenteras som motsatspar 

och det ges ingen möjlighet till att ifrågasätta eller diskutera denna uppdelning. Enligt Engström 

betonar sådana kontrasteringar skillnader mellan män och kvinnor snarare än ifrågasätter dem.29 

Detta leder till att när textförfattaren exempelvis skriver att kvinnor oftare är missnöjda med sitt 

boende än män är eller att de är mer benägna att ändra i inredningen än vad män är så uppfattas 

detta bostadsmissnöje och denna inredningsbenägenhet som en naturlig egenskap för en kvinna. 

Det ges inga andra tolkningsmöjligheter, exempelvis som att den större inredningsbenägenheten 

hos kvinnor är socialt konstruerad genom uppfostran. Tvärtom representeras kvinnors 

inredningsintresse som ett biologiskt karaktärsdrag, en essentiell egenskap som finns inom 

kvinnor just för att de är av det kvinnliga könet. 

 I artikelseriens tre delar presenteras i varsitt avsnitt en mans, en kvinnas samt tre 

professionellas syn på bostad. Jag ska analysera artiklarna i den uppräknade ordningen. I den 

första artikeln presenteras Alexander, en ekonomijournalist som bygger upp en förmögenhet 

genom att köpa en bostad, öka värdet på den genom att renovera, sälja den dyrare för att kunna 

köpa bättre bostad och sedan börja om på nytt. Fairclough menar att när skribenten väljer att 

representera något som händer måste han/hon välja att antingen representera det som en 

handling (direkt eller icke-direkt), som en händelse, som en relationsprocess eller som en mental 

process.30 Det är viktigt att undersöka vilka processtyper det förekommer mest av i en text för att 

kunna se hur personer och det som händer porträtteras. Handlingsprocessen är den mest 

förekommande i artikeln om Alexander vilket innebär att han representeras som en handlande 

agent. Det står att ”Alexander jagar alltid ny bostad”, att han försöker ”bygga upp sin förmögenhet 

genom att renovera köket och bygga om hemma” och han ”går in på hemnet31 och bläddrar 

regelbundet igenom de vanligaste av de sextiotal inredningsmagasin som finns”32 (min 

kursivering). Alexander är subjektet som agerar och på så sätt uppnår sina mål. Denna typ av 

process skapar en bild av Alexander som målmedveten, säker och framgångsrik. Han har en plan, 

han handlar enligt planen och han får de resultat han önskar sig. Alexanders handlande bestyrks 

under hela texten genom argument från den genomförda undersökningen. Att Alexander bryr sig 

om hur hans hem ser ut bekräftas genom att undersökningen visar på att många tycker att 

hemmet är det nya sättet för att få bekräftelse och framkalla avund. Att Alexander satsar på att 

bygga upp en förmögenhet genom sin bostad istället för genom arbetet vidimeras genom att 

undersökningen pekar på att många väljer att göra bostadskarriär. Undersökningsresultaten 

anknyts under hela artikeln till Alexanders handlande. Detta sker genom hur meningarna byggs 

                                                
28 Larsson, s. 34. 
29 Engström, s. 30. 
30 Fairclough, (1992) s. 180. 
31 En sajt för bostadssök. 
32 Peter Letmark, ”Mitt hem, min borg”, Dagens Nuheter, 21.02.2011, s. 18 f. 
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ihop. Skribenten varvar med att först presentera Alexanders uttalande för att i nästa stycke styrka 

det med resultaten från undersökningen eller tvärtom med att först ge läsare resultaten för att 

sedan presentera Alexanders utsaga som hänger samman med utfallen. Exempelvis börjar ett 

stycke med meningen ”Att hemmet har blivit ett av de främsta sätten att få bekräftelse och väcka 

andras avund visar Synovamätningen som DN låtit göra.”33 Nästa stycke börjar med ett citat från 

Alexander som säger ”Jag måste erkänna att det är rätt viktigt.”34 Något senare i texten framgår 

det att ”han är långt ifrån ensam.”35 Denna form av argumentation signalerar antingen att 

skribenten ständigt försöker att ge belägg för att studien är giltig genom att visa på ett levande 

exempel eller att skribenten vill framställa Alexanders handlande som fullt normala genom att 

referera till andra liknande handlanden som lyfts fram av undersökningen. Oberoende av 

skribentens mål så framstår Alexanders handlande och tänkande som standarden, vilket ständigt 

legitimeras genom textförfattarens refererande till undersökningen. 

Vidare ser man att metaforen jägare är ständigt återkommande i texten. Den 

refererar till ordet statusjägare, som nämns i början av artikeln där undersökningen presenteras, 

som syftar på en människa som tycker att det är viktigt med ett hem som är eftertraktad av andra. 

Metaforen framställs redan i artikelns rubrik: ”Alexander jagar ständigt ny bostad.”36 Här kan den 

sammanbindas med tidningens könsuppdelning där mannen som representeras som jägare för 

tankar till den starka, aktiva och handlande individen. Metaforen återkommer senare i artikeln där 

Alexander själv berättar om hur hans bostadsjagande började genom att han och hans fru ”satte 

sig in i budgivningstekniker och inredningsprinciper och blev mer och mer besatta.”37 Alexander 

berättar att när det första huset var köpt så kände han och hans fru som om de fällt ett byte och 

efteråt kände han sig tom för att jakten var över. Här kan man tro att Alexanders fru framställs 

som en lika värdig jägare som Alexander. Denna illusion försvinner dock när Alexander några 

rader senare förklarar att hans fru har ett mycket sundare förhållande till husjakter. Här fråntas 

hans fru egenskapen av att vara jägare, en egenskap som traditionellt sett tillhör mannen och får 

istället motsatsegenskapen av att vara den lugna. Det är överhuvudtaget möjligt att förstå den här 

metaforen samt tycka att den passar väl i sammanhanget på grund av artikelns tydliga 

könsuppdelning som framställs som självklar. Texten belyser inte på något sätt den sociala 

konstruktionen vilket leder till att mänskliga egenskaper uppfattas som naturliga. Detta resulterar 

i att det skapas en självklar bild av en man som jagar och dödar sitt byte för familjens överlevnad. 

När frun tilldelas samma egenskap som sin man rubbar det den naturliga ordningen som snabbt 

måste ställas till rätta genom att frånta henne egenskapen och ersätta den med något traditionellt 

mer passande en kvinna, nämligen att vara mer sansad och lugn. 

                                                
33 Letmark, (21.02.2011) s. 19. 
34 Letmark, (21.02.2011) s. 19. 
35 Letmark, (21.02.2011) s. 19. 
36 Letmark, (21.02.2011) s. 18. 
37 Letmark, (21.02.2011) s. 19. 
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Förutom metaforen jägare erbjuder texten en rad olika benämningar som 

representerar Alexander. Genom direkta citat framställer Alexander en bild av sig själv som 

konsult eller strateg. Dessa besannas i texten när det står att Alexander inte bara tänker på sitt 

välbefinnande utan även på de framtida köpares önskemål när han renoverar. Dessutom förklarar 

han att renovering utförs efter noggrann planering av hur han kan öka sin förmögenhet vid en 

eventuell framtida försäljning. Det här kan knytas tillbaka till den handlande agenten som gör en 

noggrann uträkning av hur och med hur mycket han kan öka sin förmögenhet, det faktiska 

handlande att han renoverar och lär sig allt som finns om bostäder och till slut hur han når sina 

mål genom att sälja och köpa bättre bostäder och på så sätt öka sina rikedomar. Ett annat 

begrepp som Alexander låter sig representeras med är ”bostadsknarkare”. Detta kommer från att 

han skriver en blogg med samma namn och associerar sig själv med den benämningen. Med 

begreppet bostadsknarkare menar Alexander att han är besatt av att ständigt jaga bostäder och 

han förklarar att trots att han kan spendera mer tid med sina barn och fru så väljer han ändå att 

fortsätta med sitt så kallade missbruk. Här framställs inte Alexander längre som en rationellt 

handlande agent utan snarare som en missbrukare driven av sin besatthet. Dock står det i nästa 

stycke att ”trots att Alexander kan se sig själv utifrån kommer han till slutsatsen att det är så här 

han kommer att fortsätta.”38 Detta visar på att Alexander noga har övervägt att lägga ner sin tid 

antingen på barn och fru eller på sitt missbruk och kommit fram till ett rationellt beslut att det 

sistnämnda är det han kommer att fortsätta med. Här representeras Alexander som en 

missbrukare men inte i den negativa benämningen där han inte kan kontrollera sig själv utan 

snarare genom den positiva benämningen där han har övervägt sina val och förnuftsenligt 

kommit fram till att fortsätta nära sitt missbruk. För att sammanfatta representeras Alexander 

som en framgångsrikt handlande individ, som en norm, en jägare, en strateg, och en rationell 

missbrukare. 

 I den andra artikeln presenteras Pethra Stahre, sjuksköterska som bloggar om sitt 

stora intresse inredning och som tycker att inredning ska vara personlig och något vackert för ens 

egen skull, inte för att imponera på andra. Den dominerande processtypen i den här artikeln är 

den mentala processen. Denna process presenteras genom kognition där verb som veta och tänka 

förekommer, genom uppfattning där ord som höra och märka finns samt genom affektion där 

uttryck som gilla och rädsla figurerar.39 Exempelvis beskrivs Pethras intresse av inredning som en 

orsak till ”att hon upplever att bostaden erbjuder stabilitet i en ständigt förändrad värld”40 (min 

kursivering). Vidare refererar skribenten till undersökningen som visar på att många inreder för 

andras skull när det står att ”Hon känner ingen press att vara originell eller skilja ut sig från den 

stil som finns i heminredningsmagasin”41 (min kursivering). Därefter beskriver skribenten att det 

krävs en del övertalning från hans sida innan han blir insläppt i Pethras hus eftersom ”Det känns 

                                                
38 Letmark, (21.02.2011) s. 20. 
39 Fairclough, (1992) s. 180. 
40 Peter Letmark, ”Mitt hem, min borg”, Dagens Nuheter, 22.02.2011, s. 26. 
41 Letmark, (22.02.2011) s. 26. 
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obehagligt att folk jag inte känner kan se hur jag har det hemma […]”42 (min kursivering). Den 

mentala processen skapar en bild av Pethra som en emotionell människa vars agerande är 

sammankopplat med hur hon känner och inte hur hon förnuftigt resonerar, vilket är fallet i den 

förra artikeln med representationen av Alexander. Denna process som leder till en representation 

av Pethra som ett känslodrivet subjekt snarare än en handlande agent kan kopplas ihop med den 

traditionella uppfattningen av den rationella mannen som representeras av Alexander och den 

emotionella kvinnan som speglas genom Pethra. Som Larsson nämner associerades mannen till 

kultur och kvinnan till natur43, vilket i det här exemplet speglas i den kulturella egenskapen 

Alexander har av att vara rationell och den naturliga egenskapen Pethra är försedd med, nämligen 

att vara emotionell. 

Vad gäller textens argumentation så är undersökningen som ofta nämns i artikeln 

om Alexander nästan frånvarande i den här artikeln. Detta kan bero på att den inte är utformad 

för att passa in på representationer av Pethra. Undersökningen besvarar konkreta frågor: om man 

tycker att det är viktigt med inredning eller ej, om man lägger ner tid på det eller ej och om man 

vill imponera med inredningen eller ej. Det finns inget rum för känslor i undersökningen vilket 

normaliserar den rationella mannen men inte den emotionella kvinnan. Pethra får inget stöd för 

sina utsagor som Alexander får av den statistiska utredningen utan hon styrker sina argument 

själv genom att referera till olika fenomen. Exempelvis förklarar Pethra att hon inte har en låst stil 

utan blandar olika stilar precis som hon själv vill. Detta motiverar hon med att både den norska 

prinsen och den svenska kronprinsessan har valt sina partners bland icke-kungligheter vilket 

tillåter att ”blanda högt och lågt i hemmen.”44 Undersökningen används av skribenten som 

argumentation endast vid två tillfällen. I början av artikeln står det: ”Var femte svensk, 16 år eller 

äldre, ändrar inredningen i sina hem 2-3 gånger per år eller mer. Kvinnor ändrar oftare än män.”45 

Nästa stycke börjar med meningen: ”En av dem som ofta ändrar och bryr sig mycket om 

inredningen är Pethra Stahre.”46 I det här fallet används undersökningen dels för att presentera 

Pethra, dels som argumentation för att hon tillhör majoriteten kvinnor som ändrar i sin 

inredning. Här ser man återigen hur det kvinnliga könet knyts ihop med en handling att ändra i 

inredningen. Det andra tillfället där undersökningen presenteras är då skribenten kontrasterar 

resultaten av att många inreder för att imponera andra men att Pethra inreder för sin egen skull. 

Till en början motsäger detta undersökningens resultat men ställs snabbt tillrätta när skribenten 

reder ut att Pethra är medelinkomsttagare och de som tenderar att imponera med inredningen är 

höginkomsttagare. Detta visar på att skribenten använder sig av undersökningsresultaten som en 

argumentation för att bestyrka att det som representeras av Alexander och Pethra kan styrkas 

statistiskt. Skribenten ifrågasätter alltså aldrig undersökningsresultaten vilket ger en bild av 

                                                
42 Letmark, (22.02.2011) s. 26. 
43 Larsson, s. 51. 
44 Letmark, (22.02.2011) s. 27. 
45 Letmark, (22.02.2011) s. 26. 
46 Letmark, (22.02.2011) s. 26. 
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statistisk sanning, att det är obestridliga bevis. Att undersökningen används avsevärt mer i artikeln 

om Alexander och inte om Pethra visar på att dess frågor var utformade på ett sätt som bättre 

stämde in på Alexander. Detta leder i sin tur till att Alexander framstår som en norm då allt han 

säger bestyrks med så kallad sanning medan Pethra inte framställs som normen då hennes ord 

bestyrks endast av henne själv, vilket inte är en given sanning utan kan diskuteras och ifrågasättas. 

I artikeln säger Pethra bland annat ”Det finns inbyggt i varje människa att vilja dekorera” och 

”Att fler låter olika stilar mötas på det här viset beror på att det inte längre är viktigt att hålla sig 

inom sin klass eller stil.”47 Dessa påståenden styrks inte på något sätt av skribenten så som de 

flesta av Alexanders påståenden bekräftas utan får representera sig själva. Detta ger intryck av att 

Pethra tycker och tänker mycket utan att egentligen ha belägg för det. Att skribenten väljer att 

inte argumentera Pethras uttalanden vilket han gör när Alexanders yttranden presenteras stärker 

bilden av att hennes åsikter är diskutabla medan Alexanders åsikter står för sanningen. 

I den här artikeln framställs det inga liknelser om Pethra. I jämförelse med artikeln 

om Alexander där metaforen jägare skapar en talande bild av honom som stark och driven får 

Pethra att framstå som lugn och inte på något sätt utmärkande. De benämningar som figurerar 

kring Pethra skapas istället ur hennes egna berättelser. I början av artikeln berättar Pethra om att 

hon frivilligarbetade i fattiga områden vilket skapar en bild av henne som hjälpande och osjälvisk. 

Dessa egenskaper kan knytas an till den traditionella kvinnorollen där kvinnan inte ska sätta sig 

själv i centrum utan finnas till vid sidan av som ett redskap ämnat för reproduktion och 

hustruroll. Här speglas Pethra som den altruistiska kroppen som existerar för andras skull. Denna 

representation går ihop med en annan benämning av Pethra som kompromissande. Hennes stil 

som till en början inte gick ihop med hennes mans stil fick kompromissas. Visserligen framställs 

det som att kompromissandet var utvecklande för Pethra vilket kan uppfattas som positivt men 

det kan också tolkas som en egenskap av osäkerhet, att Pethra inte har en tillräckligt klar bild av 

vad hon gillar och inte gillar och är därför villig att kompromissa. Pethras kompromissande kan 

även tolkas som att hon inte vill vara den dominanta och bestämmande individen som enligt 

Larsson är en egenskap som tillhör mannen48, utan vill istället ge plats åt både hennes och hennes 

mans stilar. I artikeln om Alexander framgår tydligt vad han tycker om och hans intressen låter 

sig inte rubbas av någon eller något. Pethra däremot låter sina önskemål och sitt tyckande att 

kompromissas för att fungera tillsammans med sin mans tyckande. Detta framställer Pethra som 

något osäker vilket bestyrks i stycket där hon förklarar varför hon inte gärna släpper in skribenten 

i sitt hem: ”Det känns obehagligt att folk jag inte känner kan se hur jag har det hemma och 

bedöma mig utifrån hur jag valt att inreda.”49 I den här meningen speglas Pethra som osäker då 

hennes inredning som kan framkalla någons misstycke skulle resultera i att hon själv inte blir 

omtyckt. Alexander framställs tvärtom som mycket självsäker då han inte bara gärna bjuder in 

skribenten utan även självmant erbjuder husesyn. För att sammanfatta representeras Pethra som 
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en emotionell människa, någon vars tankar och känslor inte representerar normen utan går att 

ifrågasätta, som en hjälpande person, kompromissande samt osäker. 

 I den tredje och sista artikeln får läsaren ta del av tre personers kommentarer 

rörande boendets roll i människors liv. Dessa är en konsthistoriker, en professor i arkitekthistoria 

samt en intendent på ett museum och alla tre representerar en professionell syn på temat då de är 

utbildade i ämnet. Den dominerande processtypen i artikeln är relationsprocessen vilket innebär 

att texten involverar många relationer av att vara, bli eller ha. Texten framställer en mängd 

påståenden om hur saker och ting ligger till. Denna typ av process samt vetskap om att de tre 

personerna i artikeln är sakkunniga skapar en bild av att texten framställer fakta. Artikel väger 

med andra ord lika mycket som undersökningen som presenteras i början av serien och visar 

genom statistik på vad människor tycker. De professionellas utsagor bekräftar på samma vis som 

undersökningen det som Alexander representerar: ”Samtidigt är det allt fler som börjat se 

boendet som ett sätt att bygga upp en förmögenhet” och ”Boendet har blivit viktigare än 

yrkestillhörigheten.”50 Det intressanta är dock att representationer av Pethra bestyrks här på ett 

sätt som inte görs av skribenten genom undersökningen. De professionella menar att Pethras stil 

står för en ny riktning som är på väg att ersätta den avskalade och minimalistiska trenden som 

Alexanders boende står för: ”Vi är på väg mot en större sinnlighet och autenticitet, en färg- och 

materialrikedom med fler unika föremål.”51 Genom detta representeras Pethra som en genuin 

person som dessutom är utvecklande. Som Larsson nämner tillhör begreppet utveckling mannen 

medan kvinnan står för det upprepande52, dock representeras kvinnan här med den traditionellt 

manliga egenskapen som förbättrande. Representationen av Pethra som osäker ersätts genom de 

professionellas påståenden med nya representationer som autentisk och utvecklande. 

 Vid jämförandet av de två första artiklarna framgår tydligt att skribenten framställer 

texten genom handlingsprocessen i artikeln om Alexander och genom den mentala processen i 

artikeln om Pethra. Dessa skilda processtyper medför de skilda tolkningar läsaren gör av 

artikelpersonerna. Dessutom väljer skribenten att inkludera en stor del av Pethras privata liv i 

artikeln genom att presentera en faktaruta med information om vem hon är gift med, vad hennes 

barn heter och hur gamla de är, vad hennes intressen består av samt vad som får henne på gott 

humör. I artikeln om Alexander finns ingen sådan faktaruta och barnen samt fru som nämns i 

några rader får varken namn eller ålder. Fokus i artikeln ligger på Alexander som är den 

handlande individen, det privata som familj får ge plats åt det mer konkreta agerandet samt dess 

huvudperson. Fokus i artikeln om Pethra är mycket mer utspridd och ligger på allt från hennes 

intresse att inreda till hennes hund som är med under intervjun. Här dominerar den privata sfären 

och Pethra presenteras som en bland flera personer snarare än som huvudpersonen. Ännu en 

intressant aspekt ligger i representationen av Alexanders fru, som är intresserad av exakt samma 

process som sin man och Pethras man, som trots sitt delade intresse för inredning beskrivs som 
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hennes motpart då han tycker mer om det praktiska som att renovera, bygga och påta i 

trädgården medan Pethra är mer intresserad av detaljer. Skribenten väljer att bortse från nyanser 

av Alexanders frus engagemang och på så sätt representeras Alexanders intressen som de 

viktigaste att uppmärksamma. Att skribenten däremot väljer att fördjupa sig i skillnaderna mellan 

Pethras och hennes mans delade intresse medför en tolkning av att mannens intressen är minst 

lika viktiga som Pethras, trots att den intervjuade är Pethra och inte hennes man. Genom detta 

framställer skribenten mannens intressen som viktiga medan kvinnans intressen som mindre 

betydande och som därmed går att bortse från. 

 Vidare ser man att motsatser som presenteras i början av artikelserien genom den 

genomförda undersökningen är återkommande. Detta framkommer både genom vilka ord som 

representerar artikelpersonerna samt genom de processer som är involverade i texterna. 

Dikotomin man och kvinna framställs först och främst genom att det väljs ut en kvinna och en 

man som får presentera motsatta fenomen där mannen är statusjägaren och kvinnan är 

intresserad av personlig inredning. Detta återspeglar dikotomins innebörd, att en man och en 

kvinna är ett motsatspar som inte kan ha samma intresse. Skillnaden mellan dessa fenomen är 

avsevärd där statusjagandet beskrivs som en väl uttänkt strategi medan den personliga 

inredningen beskrivs som något känslomässigt som skapar trivsel och välbefinnande. Ett annat 

exempel är att Alexanders boende presenteras som en topprenoverad villa, vilket symboliserar 

utveckling och modernitet medan huset som Pethra bor i, en faluröd villa med vita knutar, 

symboliserar det traditionella. Detta kan knytas samman med Larssons beskrivning av mannen 

som den utvecklade och alltså bättre individen samt kvinnan som den upprepande och mer 

primitiva varelsen.53 Ytterligare ett exempel är att representationer av Alexander och Pethra visar 

på att de tycker och tänker annorlunda. För Alexander är boendet en källa till rikedom medan 

Pethra inte kan förstå ett sådant resonemang och ser sin bostad istället som en plats för att hitta 

sig själv. Dessa dikotomier som till en början endast verkar speglas i undersökningen där man 

delar upp män och kvinnor är i själva verket genomgående i hela artikelserien vilket befäster 

uppfattningen om att en man och en kvinna är skilda varelser. Genom motsatsrepresentationer 

av Alexander och Pethra cementeras antagandet att kön skapar olika individer. Representationer 

av Alexander resulterar i ett antagande att han är en strategisk jägare på grund av att han är man. 

Motsatsrepresentationer av Pethra leder till ett antagande att hon är den känslodrivna 

stilblandaren på grund av att hon är kvinna. 

 Sammanfattningsvis skapar de två första artiklarna representationer av mannen och 

kvinnan inom de traditionella ramarna där mannen som är normen är en rationellt handlande 

individ och kvinnan som är emotionell är en kompromissande och osäker människa. Dock bidrar 

den sista artikeln i serien med en ny tolkning av genus då Pethra representeras i den traditionellt 

sett manliga egenskapen som utvecklande. Detta skapar möjligheter att ifrågasätta och diskutera 

de traditionella könsuppdelningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Genom den 

här nya tolkningen kan man börja se att det inte finns några fasta egenskaper som är manliga eller 
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kvinnliga utan egenskaper är individuella och föränderliga vilket innebär att män och kvinnor kan 

ha samma intressen, sträva efter samma saker och representera lika egenskaper. 

 

”Bolibompasex” 

Den sexuellt drivande mannen och hans sexuellt hämmande kvinna 

Artikelserien som består av sex delar presenterar olika mäns, kvinnors och professionellas åsikter 

om ämnet föräldraskap och sexualitet. Jag kommer att analysera samtliga artiklar med större 

fokus på vissa delar för att kunna erbjuda djupanalyser. 

Artikelserien innehåller en manlig professionells uttalanden om ämnet, en mindre 

statistisk undersökning samt en kvinnas kortare kommentar om ämnet. Till att börja med så 

klargör den här artikeln varför serien är skapad överhuvudtaget. Den inleds med en forskares 

uttalande som säger att kraven på ett bra sexliv och ett perfekt föräldraskap har ökat vilket i sin 

tur har bidragit till många missnöjda par. Detta framställs som en sanning och därmed etableras 

en kontext där föräldraskap i kombination med sexualitet är ett existerande problem som måste 

redas ut. Denna kontext är skapad dels genom att personen som förklarar fenomenet är en 

professionell och representerar därför sanning, dels för att den mest förekommande processen i 

texten är relationsprocessen där ord som vara, bli eller ha är ständigt återkommande. Genom 

denna process presenteras handlingen i texten som ett obestridligt faktum vilket följande exempel 

tydligt demonstrerar: 

Vi har otroligt höga krav på våra relationer och vårt sexliv. Passar det inte, eller om det inte 
fungerar, är det betydligt lättare att lämna sin partner idag än det var för femtio år sedan. 
Tillsammans med ökade krav på att också vara en perfekt förälder kan det bli för mycket.54 
(Min kursivering). 

Artikelserien presenterar därmed för sina läsare ett problem som bestyrks av professionella samt 

statistiska undersökningar och genom att presentera exempel på människors uttalanden om sina 

personliga erfarenheter så kan problemet lösas med hjälp av expertråd. Detta uppvisande av 

privata problem som sätts i det offentliga ljuset bidrar oftast enligt Sköld till att problem 

trivialiseras.55 Det stämmer med denna artikelserie som för det mesta uppvisar hur det ligger till 

men inte ger någon djupgående analys av det komplexa fenomenet. Däremot presenteras det 

några tankeställare i serien. Exempelvis menar forskaren i första artikeln att normer förändras 

vilket innebär att föräldrar inte borde känna press av att återgå till sitt gamla sexliv utan istället 

acceptera att det nya sexlivet efter barnafödandet är annorlunda och att det inte är något fel på 

det. 

 Vidare hänvisar forskaren till ett diskussionsforum om familjeliv, platsen där han 

hämtar sitt empiriska material, när han påstår att majoriteten som skriver på forumet är kvinnor 
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men att även många män skriver fast då under kategorin ”sex och samlevnad”. Detta visar på att 

kvinnor än idag, liksom på 1940- och 50-talen som Skölds studie pekar på56, är majoriteten av 

dem som skriver om sina privata problem eftersom kvinnor traditionellt sett tillhör den privata 

sfären. Dessutom berör alla citat som representerar kvinnorna kroppen, som enligt Larsson är 

synonymt med kvinna som anses vara den mer primitiva varelsen57: ”Många kvinnor upplever att 

de känner sig ”kvinnligare” i kroppen” och ”samtidigt funderar många nyblivna mammor över 

nya kroppsliga förändringar.”58 Detta befäster synen på att kvinnan tillhör den primitiva naturen 

och inte den utvecklande kulturen. När en kvinnas personliga erfarenheter representeras senare i 

artikeln citeras hon på följande sätt: ”Mentalt vill jag skilja mellan när min kropp tillhör barnet, 

och när den är en sexuell och attraktiv sexpartner.”59 Här presenteras kvinnans kropp på samma 

sätt som i 1800-talets populärmedicin som tillhörande fler personer än bara sig själv.60 Kvinnans 

kropp är barnens och makens lika mycket som den är hennes. Att det påpekas att män också 

skriver men då under kategorin som handlar om sex bekräftar det gamla tankesättet, som Larsson 

visar på, att män är de sexuellt drivande.61 Detta understryks när en man från forumet citeras: 

”Det förväntas ju att man ska ta initiativ hela tiden […]”62 Att mannen avslutar meningen med att 

säga ”[…] men jag har tappat lusten lite grann. Skäms lite för det”63 visar på att det är generande 

att inte efterleva normen för en man av att ständigt vara sexuellt drivande. Genom att skribenten 

genom forskaren och den representerade kvinnan urskiljer dessa specifika citat får läsaren ingen 

möjlighet till en ny tolkning av genus, exempelvis att män också bryr sig om familjelivet eller att 

kvinnor visst har en drivande sexualitet. Istället cementeras den traditionella synen på kön där 

mannen och kvinnan är varandras motparter. 

I den andra artikeln presenteras reflektioner av en känd journalist, Ann Söderlund, 

som precis gett ut en bok om parrelationens svårigheter, en mindre statistisk mätning samt en 

mans och en kvinnas tankar om ämnet. De mest förekommande processerna i texten om Ann är 

relationsprocessen samt den mentala processen. Liksom i den förra artikeln skapar 

relationsprocessen en bild av att Ann uttalar sig om givna sanningar. Dock bidrar den andra 

processen som består av ord som symboliserar det mentala förloppet som tänka, höra och gilla 

till att Anns utsagor uppfattas som sanna bara till viss del. Exempelvis säger Ann ”Det märks på 

par om de har ett passionerat sexliv”64 (min kursivering). Den mentala processen som 

representeras genom ordet märks skapar tvivel i att Ann verkligen vet om par har ett passionerat 

sexliv eller inte. Detta skapar en bild av att det Ann säger kan vara sant men det kan även 
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diskuteras och ifrågasättas. Argumentationen som förekommer i texten är inte lika stark som i 

den första artikeln vilket bidrar till att Ann uppfattas endast delvis som professionell i ämnet då 

mycket av hennes påståenden kan ifrågasättas. Samtidigt representeras Ann som ”en frispråkig, 

humoristisk person som delar med sig av själv.”65 Dessa representationer av Ann styrker bilden 

av att hon är mindre professionell och mer underhållande då hon framställs som en humoristisk 

person snarare än som seriös och kunnig, ord som skapas ur representationer av forskaren i den 

förra artikeln. Dessa representationer av Ann kan även uppfattas som en förklaring till varför hon 

som kvinna uttalar sig så fritt om ett ämne som sex, ett ämne som enligt den traditionella 

könsuppdelningen styrs och kontrolleras av mannen. Ann säger saker som ”det finns för lite 

knull i tillvaron”, ”men ett tyst litet gök under täcket när barnen är hemma är väl inte hela 

världen” och ”jag föredrar ändå ett snabbt nyp än ingenting alls.”66 Genom dessa citat framställs 

Ann som en individ med stor sexuell lust samtidigt som representationer av henne understryker 

att hon är en bland få och därmed är hon inte normen för en kvinna. Det positiva är dock att det 

överhuvudtaget görs representationer av kvinnor som representeras som sexuellt drivande då det 

skapar en möjlighet till nytolkning av genus. 

När det senare i artikeln står om en mans, Daniels, personliga erfarenhet så visar 

det sig att han och Ann tycker samma på flera områden. Exempelvis påstår Ann att par som har 

ett passionerat sexliv omöjligen kan ha det prydligt och städat hemma hos sig. Detta bestyrks 

senare av Daniel när han säger ”ibland kan jag känna att min fru tycker att det är viktigare att det 

är rent i köket än att vi har det bra tillsammans.”67 Dessa representationer av Ann och Daniel 

som likatänkande visar på att det inte finns givna skillnader mellan män och kvinnor och att de 

skillnader som existerar är konstruerade, som Butler förklarar det68. Ytterligare en representation 

av en kvinna som den sexuellt drivande görs då Elisabeth får ge sin version. Hon berättar att i sin 

relation har hon ett större sexuellt behov medan hennes man skulle kunna nöja sig med närhet 

utan sex. Här föreslår Elisabeth en mer öppen diskussion om båda parters sexbehov då hon 

känner att det oftast talas om hur män lider av att kvinnor inte vill ha sex men att det sällan 

diskuteras om hur kvinnor lider av att inte få sex av sina män. Genom den här texten erbjuds 

läsaren ytterligare ett exempel för en ny tolkning av genus där det är kvinnan som har ett större 

sexuellt behov och inte mannen som det traditionellt presenteras genom könsuppdelningen. 

Tredje delen består av den kvinnliga sexologens yttranden samt två kvinnors 

uttalanden om ämnet. Texten där sexologen presenteras består till den större delen av 

relationsprocessen vilket hittills har varit den mest förekommande när artikeln handlar om så 

kallade professionella. Den här processtypen speglas i artikeln i meningar som ”Att sexlivet går på 

sparlåga under småbarnsåren är något som många par accepterar”, ”stress och tidsbrist är 

självklara orsaker” och ”ofta bottnar det här i att en eller båda parter har en 
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anknytningsproblematik i grunden”69 (min kursivering). Denna relationsprocess bidrar 

tillsammans med representationen av sexologen som kunnig i ämnet till att skapa en bild av att 

textens innehåll representerar fakta. 

Vidare generaliserar sexologen sina uttalanden till båda partner, utan att specificera 

ett fenomen eller en egenskap, som forskaren i den första artikeln gjorde, till en man eller en 

kvinna. Tvärtom baserar sig alla sexologens uttalanden på ord som refererar både till män och 

kvinnor, exempelvis par, många, man, både mamman och pappan, människor och vi. Detta 

skapar en föreställning om att problematiken med att föräldrar har lite sex beror på båda parter 

och är alltså inte endast mannens eller endast kvinnas brist. Problemet förklaras genom den så 

kallade anknytningsteorin som säger att människors anknytningsmönster grundläggs i 

spädbarnsåldern och det är dessa mönster som gör människor till mer eller mindre trygga. 

Problematiken har med andra ord inget att göra med genus utan existerar på grund av de 

konstruerade anknytningsmönstren. Den här representationen som görs genom sexologen skapar 

en jämställd bild av människors sexualitet. Dock representeras det efter sexologens uttalanden två 

kvinnors berättelser istället för en kvinnas och en mans. Visserligen är innehållet i dessa 

berättelser skilda men en rättvis representation skulle speglas tydligare genom en man och en 

kvinna. 

Den första kvinnans, Beatrices, berättelse handlar om hur hon nästan förlorade sin 

man eftersom hon inte prioriterade sex. Representationen av Beatrice säger att hon är en 

småbarnsmamma mitt i karriären som inte ger preferens åt sex. Hennes man representeras som 

Beatrices motsats och tycker att det är viktigt med sex, dessutom generaliseras han till många 

pappor. Därmed skapas en bild av en kvinna som inte tycker att sex är viktigt och en man som 

dessutom representerar många män som tycker att sex är av stor betydelse. Detta kan anknytas till 

den traditionella uppfattningen om sexualitet som Larsson presenterar, att män är de sexuellt 

drivande.70 Vidare förklarar Beatrice att på grund av dålig kommunikation hade hon inte uppfattat 

hur pass viktigt sex var för hennes make ”förrän han plötsligt ville skiljas för att han blivit 

förälskad i en arbetskollega som gett honom lite uppmärksamhet.”71 Den här händelsen fick 

Beatrice att inse att sex måste prioriteras så att hennes man inte ska vilja skiljas. Denna 

representation skapar en bild av att Beatrices sexualitet måste anpassas till hennes mans ifall ett 

äktenskap ska räddas. Beatrices olust till sex döljs bakom föreställningen om att hon helt enkelt 

inte förstod hur viktigt sex var för honom trots att en människas olust till sex och hur viktigt sex 

är för en annan människa är två skilda ting. Här skapas en föreställning om att kvinnan som inte 

prioriterar sex måste anpassa sig till en mans generellt större sexlust för att inte förlora mannen 

och få ett fungerande förhållande. Det nämns inget i texten om vad Beatrice vill prioritera istället 

eller vad hon tycker är viktigt utöver att få behålla sin man. Den här representationen föreställer 

småbarnsmammor, som är mitt i karriären, som problemet bakom fenomenet lite sex. Lösningen 
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till problemet ligger i att kvinnan måste anpassa sig till mannens större lust och helt enkelt börja 

prioritera sex för att han inte ska ersätta henne med en annan kvinna som har större sexlust. 

Denna kvinna med större sexlust representeras genom Stina vars berättelse 

presenteras efter Beatrices historia. Stina berättar hur hon började nätdejta efter sin skilsmässa 

och på så sätt utforska den egna sexualiteten genom att inleda kravlösa sexuella relationer med 

olika män. Vidare berättar Stina att hon även hade mycket sex med sin man innan skilsmässan 

och att sex alltid har varit något som hon har prioriterat. Det kan tolkas som en rättvis 

representation att skribenten har inkluderat två kvinnors berättelser i artikeln, där den ena inte 

prioriterade sex, till en början i alla fall, och den andra tyckte att sex var av stor vikt. Detta skapar 

en bild av två olika individer där den ena tycker om att ha mycket sex och den andra tycker inte 

att det är lika viktigt. Jag tolkar dock inte denna representation som mångfaldig eftersom den 

första texten visar på att en kvinna måste hitta en större sexlust om hon inte har det från början 

medan den andra texten visar på ett exempel av en kvinna med den stora sexlusten. Det ges inga 

möjligheter till att beakta kvinnans intressen, inga alternativa tolkningar om att kvinnan med 

mindre sexlust får vara precis den hon är utan att behöva anpassa sig efter någon annan, i det här 

fallet mannen. Dessa representationer skapar en uppfattning om att varje kvinna måste ställa upp 

på sex och tycka att det är viktigt för att förhållandet ska hålla genom att mannen blir 

tillfredsställd och slipper leta efter uppmärksamhet på annat håll. 

I den fjärde delen berättar kvinnan ur ett heterosexuellt par om sina erfarenheter, 

en kvinnlig barnmorska ger rekommendationer och en mindre undersökning gjord av 

barnmorskan presenteras. Relationsprocessen är åter igen den mest återkommande processen i 

texten där barnmorskan representeras. Hennes ord uppfattas som sanna då hon har erfarenhet i 

ämnet och med relationsprocessen som den mest förekommande i texten ges inga möjligheter till 

ifrågasättandet. Exempelvis säger barnmorskan ”kvinnan är ofta helt absorberad av barnet”72 

(min kursivering) vilket skapar en självklar bild av en kvinna som är bunden till sitt kön då hennes 

kropp står för moderskap. Detta leder till att kommande argumentation som presenteras genom 

barnmorskan uppfattas som given då kvinnans kropp enligt den traditionella synen är anknuten 

till det primitiva och naturliga och den manliga kroppen tvärtom är utvecklande och anknuten till 

kulturen. När barnmorskan säger ”sedan tycker jag också att det är viktigt att pappan tar, och får, 

egen tid med den lilla bebisen, att mamman bjuder in till det”73 uppfattas det som självklart att 

pappan inte gör detta då han tillhör kulturen och inte naturen och måste alltså specifikt tänka på 

att börja spendera tid med sitt barn. Mamman presenteras tvärtom som en naturlig barnaskötare 

som i sin tur istället måste börja tänka på att ge barnet till pappan och dessutom inte bara ge utan 

även locka pappan till barnet vilket speglas genom ordvalet ”bjuda in”. Det presenteras som 

kvinnans ansvar att se till så att mannen ägnar tid åt sitt barn. Det framställs som om den 

kulturella mannen inte har den naturliga egenskapen av att ta hand om sitt barn då hans manliga 

kön inte består av sådana egenskaper. Representationen av det kvinnliga könet är däremot fyllt 
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med egenskaper av att vilja och att faktiskt ta hand om sitt barn och det faller därför naturligt att 

hon gör detta. Men eftersom vi lever i ett så kallat jämställt samhälle vilket bland annat påpekas 

av barnmorskan så måste kvinnan ge upp en del av sin så kallade naturliga egenskap av att 

ständigt ta hand om sitt barn och istället locka mannen till att ta hand om barnet för att på så sätt 

konstruera egenskapen av barnaskötare även inom honom. Dessa representationer återspeglar 

1800-talets populärmedicin som presenteras i Larssons bok.74 Där är kvinnan bunden till sitt kön 

och har naturligt tillhörande egenskaper av att vara moder. Mannen som har utvecklats från det 

naturliga till det kulturella och dessutom inte är lika bunden till sitt kön som kvinnan har inga 

sådana egenskaper. Representationerna av kvinnan och mannen i texten ger inga möjligheter till 

läsarna att se genus som konstruerat. Istället knyts kvinnan traditionsenligt till barnet och ges 

dessutom ansvar för att samhället ska vara jämställt genom att hon ska bjuda in mannen till att ta 

hand om sitt eget barn. 

Vidare i artikeln berättar en kvinna om sexlivet med sin man efter att de hade fått 

barn. Kvinnan förklarar att hon och hennes man hade ett fantastiskt sexliv innan graviditeten, att 

sexlivet upphörde under graviditeten på grund av hennes illamående och att det efter graviditeten 

blev bättre och sinnligare. Kvinnan berättar att sexlivet var trögt i början efter graviditeten men 

att tack vare hennes man ”släppte det” och ”löste upp en del knutar.”75 Maken försökte få 

kvinnan att slappna av och få henne att ha sex trots att hon egentligen inte hade ork eftersom 

båda visste att det skulle ge mycket njutning bara man tillät det hända. I den här texten skapas en 

representation av mannen som den ansvarige över att sexlivet ska börja fungera igen efter 

barnafödandet. Detta ansvar speglas som positivt genom kvinnans ord då det är hennes berättelse 

som speglas i texten. I nästa artikel som består av en mans berättelse om sexlivet i hans 

heterosexuella förhållande samt en experts kommentarer får läsaren istället ta del av en negativ 

representation av detta ansvar från mannens sida. 

Mannen som representeras i artikeln är småbarnpappan Erik som är trött på att 

ständigt ta ansvar för hans och hans frus gemensamma sexliv. Relationsprocessen är 

dominerande även i den här texten trots att den hittills vanligtvis förekommit i texter där 

professionella skildras. Relationsprocessen i den här texten skapar en uppfattning av Eriks 

uttalanden som sannolika och även fullt normala då RFSU-experten som presenteras senare i 

texten kommenterar att Eriks problem är vanligt förekommande. Dessutom representeras den 

här artikeln ur Eriks perspektiv där han mestadels berättar om sina personliga upplevelser medan 

texten i den förra artikeln är presenterad ur kvinnans perspektiv men med många generella 

uttalanden om hur hon och hennes man känner och tänker. Informationen framställs alltså på så 

sätt att kvinnan i förra artikeln inte bara verkar tala för sig själv utan även för sin man som inte 

intervjuades. I den här artikeln berättar mannen bara om hur han själv upplever saker och ting. 

Detta skapar en bild av att Erik som presenteras i texten troligen är den man ska lita mer på, att 

han representerar normen. Det uppfattas i sin tur som att mannen i den förra artikeln som inte 
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kom till tals förmodligen också tyckte att det ständiga initiativtagandet från hans sida som till slut 

fick igång parets sexliv var lika tröttsamt som Erik upplever det. Detta, tillsammans med texten i 

den tredje artikeln där Beatrice berättar hur hon inte prioriterade sex medan hennes man gjorde 

det, skapar en föreställning om att män i allmänhet får ta större ansvar för sexlivet medan 

kvinnorna är de passiva och orkeslösa när det kommer till sex. Dessa skilda prioriteringar styrks 

med uttalanden om kvinnors egenskaper som presenteras som naturliga. Erik säger exempelvis 

att det känns ”ganska självklart att sex inte är prioriterat från mammans sida under tiden då 

barnen är riktigt små” och ”vissa män känner sig utestängda i relationen mellan mamman och 

bebisen.”76 Dessa meningar representerar kvinnan i den traditionella kontexten där hennes kropp 

tillhör barnet och då hon av så kallade naturliga omständigheter måste ta hand om barnet så 

ägnas kroppen mer åt just barnet än åt mannen som i sin tur har stora sexuella behov. Mannen 

och kvinnan representeras som motsatspar där kvinnan som speglas genom sin kropp måste ge 

kroppen mer åt sitt barn istället för att ge den endast till mannen som det var innan 

barnafödandet. Erik representeras genom uttryck som initiativtagare, någon som tycker att sex är 

av stor vikt, den som har större sexualdriv, den enda som föreslår att nya saker ska provas och 

även den som känner sig avvisad. Representationen skapar nästan en sorglig bild av hur Erik har 

det. Hans sexualitet står i fokus. Han visar på konkreta saker som han gör för att få sin fru att 

prioritera sex. Trots detta känner sig Erik avvisad. Det här skapar en föreställning om att kvinnan 

är boven i dramat, någon som inte förstår sig på att sex bör prioriteras då hon istället ägnar sig åt 

den naturliga sysselsättningen barnet och därmed är det hennes fel att mannen känner sig utfryst 

och nekad. 

Denna representation ifrågasätts när experten i samma artikel kommenterar 

fenomenet som Erik talar om. Experten menar att ”man har olika lust i olika perioder, och det 

måste man acceptera.”77 Detta säger att människor i allmänhet känner mer eller mindre lust 

beroende på olika perioder i livet och att detta i sig är fullt normalt och borde godtas istället för 

att ifrågasättas. Dock framställs det samtidigt som normalt att vilja ha sex och därför ger experten 

förklaringar och tips på hur man kan hitta till en gemensam lust. Experten förklarar att det 

vanligen är kvinnan som är föräldraledig under den första perioden och även generellt längre än 

vad mannen är vilket leder till att kvinnan får det större ansvaret för hemmet och blir därför 

tröttare. Senare i texten refererar experten till fler så kallade sanningar: ”traditionellt har männen 

rätt till det sexuella handlingsutrymmet, de ”ska” vara initiativtagare. Det är lite som kvinnor kan 

uppleva det när det gäller hushållsarbete.”78 Här befästs den traditionella synen på att mannen är 

den sexuellt drivande och kvinnan är den som tillhör hemmet och hushållet. Experten nämner 

allt detta eftersom hans lösning på problemet är att mannen och kvinnan ska försöka dela på 

arbetsuppgifterna för att öka chanser att hamna i samma rytm och vara pigga eller trötta vid 

samma tidpunkt för att kunna ha sex när båda vill och orkar så att mannen slipper känna sig 
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avvisad. Denna rättvisa arbetsfördelning är dock något som experten inte riktigt vågar stå fast vid: 

”min poäng är inte att man alltid måste dela lika på arbete […]”79 Detta uttalande framstår som 

dubbelsidigt. Samtidigt som experten ger ett konkret råd att dela lika på arbetet, inte för att det är 

rättvist utan för att båda (med andra ord kvinnan) och inte bara en av parterna (med andra ord 

mannen) ska känna sexlust, så vill han inte stå fast vid rådet. Det kan uppfattas som att lika 

fördelning inte alltid löser problemet men det kan samtidigt uppfattas som att denna fördelning 

inte är helt naturlig och därför bör den inte vara självklar. Skribenten representerar expertens 

föreställningar om män som sexuella initiativtagare och kvinnor som initiativtagare i hushållet. 

Detta presenteras i sin tur som naturligt och vanligt och därför skulle den jämlika 

arbetsfördelningen kunna rubba den naturliga ordningen, varför experten inte verkar stå fast vid 

sitt eget tips. 

Den sjätte och sista artikeln består av läsares kommentarer och ytterligare 

rekommendationer av en kvinnlig barnmorska. Flera av läsarnas kommentarer tar upp en ny 

aspekt om ämnet föräldraskap och sexualitet som tidigare inte har presenterats av skribenterna, 

nämligen ett ifrågasättande av sex som en norm. En läsare avslutar sitt utlägg med frågor ”är det 

ok att vara ”onormal” och bara gilla läget? Varför måste sex vara så viktigt?”80 En annan läsare 

menar att ”det är ett evigt tjat om att man måste ha sex i en parrelation, oavsett 

omständigheterna” och vidareutvecklar detta genom att säga att hon inte tycker om ”när folk 

påstår att det måste vara något fel på en sexlös relation.”81 Dessa representationer uttrycker något 

nytt i artikelserien, att sex inte behöver vara en norm. Detta visar på att skribenten, genom sina 

val av olika experters uttalanden samt de olika personliga berättelserna av män och kvinnor, helt 

och hållet har exkluderat de som faller utanför ramen för den uppsatta normen av aktiv sexualitet. 

Endast i slutet av artikelserien och genom läsarnas kommentarer, vilka representerar åsikt och 

inte så kallad kunskap, skapas en liten möjlighet att se på ämnet ur en annorlunda synvinkel. 

Dessa representationer blandas dock med upprepade påståenden om vad som är naturligt. En 

läsare menar exempelvis att dagens män inte är tillfredsställande då de slutar att uppvakta kvinnan 

efter barnafödandet men borde tvärtom fortsätta med detta då ”en uppvaktad kvinna glömmer 

allt vad trötthet heter. Hon finner tid. Hon känner sig sexig” och avslutar: ”hade jag varit kvinna 

hade inte jag heller varit intresserad av sex med den här asexuella ursäkten till man.”82 Här ser vi 

återigen ett refererande till att mannen borde vara den sexuellt drivande annars är det naturligt att 

kvinnan inte vill ha sex. Detta representerar på nytt en bild av kvinnan som inte äger sin sexualitet 

utan bygger upp den genom att mannen är den pådrivande och initiativtagande. Denna 

kommentar från läsaren som återigen representerar sex som något självklart bestyrks med flera 

liknande kommentarer och en barnmorskas tips på hur man kan öka sexlust summerar slutligen 

hela artikelserien. 
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Vid jämförandet av alla sex artiklar ser jag många återkommande mönster som 

speglar den traditionella synen på mannen som den sexuellt drivande och kvinnan vars kropp 

tillhör barnet och mannen. Ytterligare ett mönster är att sex representeras som norm och de få 

möjligheter som skapar en annorlunda synvinkel på sex som norm representeras i ett begränsat 

antal kommentarer av läsarna. Alla övriga yttranden från professionella som ger förklaringar och 

lösningar samt personliga historier från män och kvinnor speglar sex som en regel. Skribenten ger 

exempelvis inget utrymme för en kvinna att berätta hur hon känner när hon inte vill ha sex, hur 

hon försöker förmedla det till mannen och hur hon känner sig missförstådd. Skribenten 

presenterar inte heller någon man som inte vill ha sex, mer än genom en kvinnas korta berättelse. 

Däremot får läsare en mängd representationer av män som vill ha sex, hur de förmedlar detta till 

sina fruar samt hur de känner sig avvisade. Det presenteras ytligt att kvinnor är trötta och orklösa 

när det kommer till sex men det ges inga djupare förklaringar och tolkningar om hur sex inte 

behöver vara viktigt. Artikelserien är skapad från den första artikeln genom en kontext som 

förmedlar att sex är det absolut viktigaste i en relation vilket ständigt motiveras genom 

professionella samt de personer som figurerar i tidningen. Skribenten ger ytterst få alternativa 

tolkningar till att frånvaro av sex kan ses som lika självklart och givet som en närvarande sexuell 

relation. Det presenteras flera olika professionella som ger tips och råd om hur man kan 

återuppta eller förbättra sexlivet. Det presenteras dessutom olika berättelser av män och kvinnor 

som tycker att sex är viktigt och kämpar för att det ska fungera. Dock ges det bara två korta 

kommentarer i slutet av artikelserien av läsare som föreslår att sex inte är en regel. Att sex 

avbildas som norm, samtidigt som kvinnor representeras som de individer som i majoriteten 

undviker normen sex medan männen representeras som sexuellt drivande, förstärker bilden av 

mannen som normen då han inte bara är norm i sig utan han är även bärare och upprätthållare av 

andra normer som exempelvis sex. 

Ytterligare ett mönster som dyker upp vid jämförandet av alla sex artiklar är att det 

endast representeras heterosexuella par vilket speglar den heterosexuella matrisen83. Som Butler 

förklarar är det en skapad genusordning som genom att förenkla den mångsidiga verkligheten 

tillåter människor att begripliggöra våra kroppar. Det representeras med andra ord inga andra 

sexuella relationer än den mellan en man och en kvinna vilket bidrar till ett trångsynt synsätt på 

sexualitet som något som endast får utövas mellan en man och en kvinna. Den heterosexuella 

matrisen går hand i hand med representationen av sex som norm. Nästintill hela artikelserien 

baseras på traditionella förenklade utsagor om vad som är kvinna, vad som är man, vad sexualitet 

har för betydelse samt vem sexualiteten bör utövas av. 

 

                                                
83 Butler, s. 109. 



 27 

Avslutande diskussion 

Genom analys av de utvalda artiklarna har jag kunnat komma fram till vilka representationer det 

skapas av maskulinitet och femininitet, om det skapas generella mönster om genus, på vilket sätt 

skribenten får representationerna att se trovärdiga ut samt om föreställningar om genus 

ifrågasätts. 

 I artikelserien ”Mitt hem, min borg” representeras mannen som en norm, en jägare 

och en rationell strateg samtidigt som kvinnan representeras som emotionell, hjälpande, 

kompromissande samt osäker. I artikelserien ”Bolibompasex” representeras mannen som den 

sexuellt drivande medan kvinnans sexualitet är inte bara bromsande och beroende av att mannen 

ska vara initiativtagaren utan även anpassningsbar till mannens sexualitet. Dessutom representeras 

kvinnan genom sin kropp som ägs av både barnen och maken samtidigt som den är naturligt 

bunden till barnet och är därför den självklara omhändertagaren. Kvinnan representeras generellt 

som orsaken bakom problematiken av ett mindre aktivt sexliv. Alla dessa representationer skapar 

ett mönster om genus där kvinnan representeras i termer av natur och mannen framställs i 

beteckningar om kultur. Maja Larsson förklarar att dessa representationer skapades genom 

populärmedicin på 1800-talet och tydligtvis är de än idag aktuella. Larsson berättar att kvinnan 

som var synonym med kön och kropp representerade den privata sfären medan mannen som var 

synonym med individ företrädde det offentliga området.84 Detta innebar att kvinnan kopplades 

samman med begrepp som moderskap, hustru och altruism. Mannen å andra sidan 

sammankopplades med begrepp som stark, effektiv, rörlig, aktiv, sexuellt drivande samt norm. 

Alla begrepp kring kvinnan speglade det naturliga och upprepande tillståndet medan begreppen 

kring mannen återgav det kulturella och utvecklande. Mannen i första artikelserien representeras 

generellt liksom männen i den andra serien genom begrepp som sammankopplas just till kultur 

och utveckling. Kvinnorna i de bägge artikelserierna representeras i sin tur generellt med begrepp 

som återspeglar det naturliga och det upprepande. Dessa representationer, som kan härledas till 

framställningar om kvinnor och män för två hundra år sedan, skapar ett mönster av genus som 

än idag verkar vara framträdande. Dessa mönster krockar med vad ett jämställt samhälle står för 

eftersom det är omöjligt att bygga upp jämlika relationer mellan människor när män står för en 

rad egenskaper och kvinnor representerar motsatsen. När vi talar om jämlikhet samtidigt som vi 

framställer det som en självklarhet att exempelvis män ska jaga och att kvinnor ska hitta en inre 

ro så motsäger vi oss själva. Det finns inget självklart och det finns inga naturliga egenskaper som 

tillhör de två könen för sig. Genus skapas och återskapas under en fortlöpande process och det 

finns inget som är fast eller givet. Alla kvinnor kan plötsligt börja imitera det manliga genuset och 

detta skulle vara lika mycket sant som när kvinnor imiterar det kvinnliga genuset. Problemet 

ligger i att de stränga ramarna som håller kvinnor och män på sina platser är svåra att bryta sig 

loss från. Som de utvalda artiklarna visar är det lättare både för skribenten att framställa och för 

läsaren att uppfatta genus som naturligt snarare än konstruerat. Det är en lätt utväg att tillskriva 
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människor olika egenskaper som om de bara fanns där av ingen särskild anledning. Det är 

däremot svårare att ifrågasätta och djupanalysera hur genus skapas och ge förklaringar till varför 

människor följer de uppsatta genusnormerna när de egentligen många gånger motsäger vårt 

tankesätt om jämställdhet. 

Även om det vid första anblick verkar vara en mer jämställd representation då både 

män och kvinnor får uttala sig om ämnet så är detta bedragande. När mannen i artikelserien ”Mitt 

hem, min borg” beskrivs genom det traditionellt sett kvinnliga området, nämligen genom 

hemmet och den privata sfären, så framställs han likväl på ett offentligt sätt som en affärsman 

som tjänar sin förmögenhet på den mer lukrativa bostadsmarknaden snarare än på sitt arbete. 

Likaså framställs det i den andra artikelserien att män också skriver på forum som diskuterar 

familjeliv vilket traditionellt sett är ett kvinnligt område. Forumet är dock uppdelat på olika 

ämnen och det påpekas att männen skriver under ämnet ”sex och samlevnad” vilket återigen 

sätter mannen i sin traditionella roll som sexuellt drivande. Sådana framställningar skapar en 

illusion av jämställdhet som får läsarna att tro att de får någorlunda jämlika representationer när 

de i själva verket får lika stereotypa tolkningar som om de vore presenterade av endast män eller 

endast kvinnor. Det är därför viktigt att titta på vad språket säger och vad orden verkligen 

innebär istället för att lita på att man får rättvisa representationer endast för att både män och 

kvinnor har fått uttrycka sig. 

Trots detta framställs det några få alternativa tolkningar som istället ifrågasätter det 

traditionella genusmönstret. Serien ”Mitt hem, min borg” avslutas med en presentation av tre 

professionella som kommenterar ämnet. De talar om fenomenet som beskrivs genom kvinnan i 

termer som traditionellt anknyts till mannen, nämligen utveckling. Detta leder till att kvinnan i 

artikelserien plötsligt representeras genom egenskapen som utvecklande och i det här fallet är det 

just kvinnan och inte mannen som speglas genom denna egenskap. Det här skapar möjlighet till 

förändring då det ifrågasätter det konstruerade genusmönstret där män har anlag för vissa slags 

egenskaper och kvinnor har anlag för motsatta egenskaper. Ytterligare ett exempel är då det 

representeras två olika kvinnor i artikelserien ”Bolibompasex” som sexuellt drivande. Egenskapen 

som traditionellt sett tillhör mannen speglas istället genom två kvinnor där den ena inte bara 

framställer sig själv som den mer sexuella i förhållandet utan även påpekar att det borde skapas 

en öppen diskussion om båda parters sexbehov och inte bara mannens, vilket oftast är fallet. 

Detta ifrågasättande av traditionella genusmönster skapar en möjlig nytolkning av genus vilket är 

positivt och utvecklande. Det är dock intressant att påpeka att alla fall av nytolkning baserar sig 

på att kvinnor representeras genom traditionellt sett manliga egenskaper men män representeras 

aldrig genom traditionellt sett kvinnliga kännetecken. Detta pekar återigen på att mannen är 

normen och om det ska ske någon förändring så är det från kvinnans sida som ska anpassa sig till 

normen, dock inte tvärtom. Det här pekar ytterligare på att representationer av män och kvinnor 

är ojämlika och att det då inte spelar någon roll att det finns sexuellt drivande kvinnor om det 

samtidigt inte finns sexuellt hämmande män. 

Att dessa skapade genusmönster kan uppfattas av läsarna som naturliga och 

självklara beror på hur själva texten framställs av skribenten som gör en rad val vid textskapandet. 
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Det handlar bland annat om vad skribenten väljer att inkludera i texten och genom vilken 

processtyp händelsen framställs. Ett tydligt exempel är att skribenten i första artikelserien väljer 

att intervjua en man och inte en kvinna för att presentera fenomenet ”bostadsjägare”. På samma 

sätt väljer skribenten att presentera en kvinna istället för en man för att framställa fenomenet 

”inredning för välmåendet”. Det framstår som ett givet val då mannen traditionellt sett kan 

kopplas till begreppet jägare och kvinnan till det naturliga begreppet välmående. Att skribenten 

gör dessa val pekar på att social konstruktion inte är ett ämne som diskuteras i artikelserien, 

istället framställs allt som naturligt och självklart. Sådana framställningar förenklar den komplexa 

verkligheten, cementerar stereotypa tolkningar och skapar få möjligheter för läsarna att ifrågasätta 

det sagda.85 

Ett annat exempel som är framträdande i båda artikelserierna är att skribenten 

hänvisar till professionellas åsikter samt resultat från undersökningar för att understryka de 

representationer som skapas. De professionellas yttranden samt resultat från undersökningarna 

varken ifrågasätts eller diskuteras utan presenteras som fakta som ska mottas som givna 

sanningar. I artikelserien ”Mitt hem, min borg” presenterar skribenten en undersökning som 

delar upp män och kvinnor på två olika kön vilket skapar en uppfattning om att det finns 

självklara skillnader mellan dessa genus. Denna dikotomi där man och kvinna är varandras 

motsatser betonar snarare än ifrågasätter skillnaderna mellan kvinnor och män.86 Skribentens 

representationer som speglar det traditionella könet snarare än det konstruerade genuset 

uppfattas som givna. Dessutom används resultaten från mätningen i artikelserien för att ständigt 

befästa mannens uttalanden, vilket leder till att representationen av mannen som normen befästs 

ytterligare. Undersökningsresultaten används inte alls i lika stor utsträckning för att bekräfta 

kvinnan vars uttalanden istället tolkas som diskutabla. Skribenten väljer alltså att presentera en 

undersökning som är anpassad efter normen, det vill säga mannen och inte kvinnan som faller 

utanför denna norm. Detta visar på hur viktigt det är att ifrågasätta även sådant som kallas 

”fakta”. Fakta eller kunskap vinklas och konstrueras precis som åsikter men anses vara mycket 

mer legitima än någons omdömen. Istället bör en lika stor granskning ägnas åt så kallade fakta 

som det ägnas åt personliga uttalanden. 

Ytterligare ett exempel som framkommer i artikelserien ”Bolibompasex” är att det 

genom professionellas uttalanden skapas en diskurs där sex framställs som norm. Det ges ytterst 

få alternativa tolkningar som säger att sex inte behöver vara regeln men dessa presenteras genom 

”vanliga” läsare i slutet av serien, det framställs ingen sådan tolkning genom de professionella, de 

så kallade sanningsrepresentanterna. Detta bidrar till att ett mindre aktivt sexliv presenteras som 

ett problem och när män samtidigt representeras som de sexuellt drivande initiativtagare och 

kvinnor som dess motsatser så framställer det kvinnor som orsaken bakom problemet. 

Det ges dock möjlighet till förändring även genom de professionellas yttranden då 

exempelvis kvinnan i den första artikelserien knyts samman med en manlig egenskap av att vara 

                                                
85 Sköld, s. 95. 
86 Engström, s. 30. 
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utvecklande. Även i den andra artikelserien baserar sig en sexologs uttalanden på ord som 

refererar till både män och kvinnor. Detta skapar en ny tolkning av att problematiken beror på 

båda parter och är alltså inte endast kvinnans brist. Detta leder till en mer jämställd bild av 

människor där fenomenet lite sex inte beror på kön utan annat. Sådana framställningar låter 

läsarna se att genus är konstruerat och att män och kvinnor inte består av naturliga egenskaper. 

Problemet skildras genom en djupare tolkning istället för att automatiskt hänvisas till det naturliga 

vilket kan bidra till förändring vad gäller synen på genus. 

Dessa representationer av så kallad sanning bestyrks genom olika processtyper som 

skribenten väljer att använda. Ett återkommande mönster är att professionellas yttranden 

presenteras genom relationsprocessen som speglas i ord som vara, bli eller ha. Genom denna 

process framställs det som sägs som givet och tillsammans med att handlingen framställs genom 

så kallade sanningsrepresentanter så styrks ytterligare det som sägs. I artikelserien ”Mitt hem, min 

borg” framställs exempelvis mannen genom handlingsprocessen vilket skildrar honom som en 

handlande agent som utför konkreta handlingar för att uppnå det uppsatta målet. Den här 

processen hänger samman både med undersökningen som understryker att mannen är normen 

och själva representationen av honom som aktiv och utvecklande. Genom en komplex 

sammansättning av process och val av så kallade sanningsrepresentanter i form av professionella 

eller undersökningar skapas det representationer av män och kvinnor som för det mesta 

framställer genus som en dikotomi av motsatsparen man och kvinna. Representationerna ger 

ytterst få möjligheter för läsarna att se genus som konstruerat. De möjligheter som dock skapas 

kan vara ett tecken på att förändring sakta håller på att växa fram. Möjligen kommer dessa 

ifrågasättande av stereotypa genustolkningar att öka med tiden och till slut bli fler än 

representationer av enkla sanningar. Möjligtvis kommer fler människor att inse hur pass stor roll 

språket spelar i varje individs liv och ägna mer uppmärksamhet åt vad som sägs, vad de själva 

uttrycker samt vad de enkla orden faktiskt kan leda till. 

Fagerström och Nilson menar att vi skapar delar av vår identitet utifrån den media 

vi ägnar oss åt. Genom att studera de utvalda artiklarna som skapar en bild av genus som en 

dikotomi där mannen framställs som den kulturella och dess motpart kvinnan återges som den 

naturliga kan jag spekulera i att läsare skapar en liknande bild av genus. Att män i allmänhet ägnar 

sig åt att bygga bostadskarriärer och bekymra sig över sina sexuellt hämmande fruar och att 

kvinnor i allmänhet vill finna ro i sin bostad och ta hand om sina barn speglar möjligen en del av 

verkligheten men är även med och reproducerar denna verklighet. Det vore därför intressant att 

genomföra djupintervjuer med läsare av exempelvis Insidan för att undersöka hur dessa påverkas, 

skapar sig en bild av samt efterlever de genusrepresentationer som förekommer. 
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