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The purpose of our study was to examine the representation of girls and boys in 

journalism directed towards children between 8 and 14 years old. The study was 

conducted upon 15 articles from the Swedish children’s magazine Kamratposten. We 

examined how the gender systems reproduce and/or change through Kamratposten’s 

series “KP fixar”. To be able to analyze this we used a critical discourse analysis as 

method and we used theories including gender systems, media logic and identification. 

Our main results of the study showed that the gender systems and gender contracts both 

were changed and reproduced in “KP fixar”. The changes were shown through the fact 

that girls and boys were mainly not treated differently from each other based on their 

sexes, however the reproduction could be seen through the children being described as 

prominently masculine or feminine based on the performed activity in the articles. 
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1 Inledning 

 

De senaste decennierna har det gjorts en hel del forskning inom medier och genus som 

visat att den ”mediala offentligheten” utgör en betydande del av reproduktionen av de 

befintliga genusrollerna i samhället. Medierna är inte en spegling av verkligheten, utan 

en del av verkligheten. Genom sina regler, normer och värderingar påverkar medierna 

hur kön representeras (Hirdman & Kleberg, 2015). Mediernas skildring av hur kvinnor 

och män ”är” är något som hjälper gemene man att förstå vad det innebär att vara just 

kvinna eller man (Fagrell, 2000; Gripsrud, 2011; Rönnberg, 2006). 

 

En vedertagen fras som hörs i olika sammanhang är att ”barnen är framtiden”. Denna 

fras utgör en viktig utgångspunkt i vår studie då vi vill undersöka hur barn representeras 

i medier och utifrån det hur barn erbjuds att i längden skapa identiteter. Bryts eller 

upprätthålls de stereotypa genusrollerna i journalistik riktad till barn och unga? Frågan i 

kombination med att barn gärna läser om andra barn (Sundin, 2004) väckte intresse hos 

oss och därför har vi valt att undersöka just detta i den största journalistiska barn- och 

ungdomstidningen i Sverige: Kamratposten. 

 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också 

till att definiera vilka vi är. De visar på olika sätt att förstå världen, olika 

sätt att framställa den - i bild, ljud och skrift - och de lanserar idéer om 

vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt. 

(Gripsrud, 2011, s. 19-20) 

 

Vår identitet är en sammanställning av flera identiteter som skapas genom 

uppfattningen av likheter och skillnader mellan oss själva och andra. Exempelvis kan en 

person identifiera sig som både kvinna, mamma och kollega. Redan som barn blir vi 

indelade i kategorierna flicka eller kvinna respektive pojke eller man, något som i sin 

tur påverkar hur vi som individer blir behandlade (ibid.). Alla, barn som vuxna, 

påverkas av allt vi möter inklusive medier (Rönnberg, 2006). Därigenom är medier en 

av flera bidragande faktorer till vårt identitetsskapande (Gripsrud, 2011). Genom medier 

får vi som tidigare nämnt en uppfattning av vad det innebär att vara flicka respektive 

pojke. Utöver det får vi även en uppfattning om saker och ting som vi eventuellt aldrig 
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annars skulle komma i kontakt med (Rönnberg, 2006), exempelvis hur människor från 

andra länder, noshörningar och hallickar ”är”.  

 

År 1892 publicerades det första numret av Kamratposten (KP) som då hette Folkskolans 

barntidning. Tidningen grundades av Stina Quint som ville ge svenska barn en så rolig 

och billig tidning som möjligt som skulle vara fylld med sagor och illustrationer 

(Kamratposten, 2017). Sedan tidningens start har den förändrats men säger sig alltid ha 

varit ”en vän för tusentals barn och unga” (Kamratposten, 2015) och att tidningen är 

”Sveriges äldsta, största och bästa tidning för barn” (Kamratposten, 2018). På deras 

hemsida skriver de att det under 50- och 60-talet var stora skillnader mellan flickor och 

pojkar i samhället. Synen på könen skiljde sig åt, något som även syntes i 

Kamratposten, bland annat genom tävlingar där priset kunde vara ett par ”tjusiga 

strumpbyxor” eller en ishockeyklubba beroende på vinnarens kön (Kamratposten, 

2017). I vår studie tänker vi inte undersöka om Kamratposten utvecklat sin 

genusmedvetenhet sedan 50- och 60-talet. Det vi vill undersöka i vår studie är däremot 

hur barn och unga i en modernare tid representeras i Kamratposten.  

 

KP fixar är en reportageserie som funnits i Kamratposten sedan år 2007. Serien handlar 

om att uppfylla läsarnas önskningar och huvudpersonen i serien är då ett eller flera barn 

i målgruppsåldern 8-14 år. Då det är en återkommande reportageserie som porträtterar 

barn för barn vill vi undersöka just den serien. Vi hoppas att vår studie ska kunna bidra 

till en ökad förståelse för om och hur genusstrukturer kan ha en inverkan på barn och 

ungas identifikationsprocesser genom journalistiken. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka representationen av flickor och pojkar i 

journalistik riktad till barn och unga. Vi har valt att undersöka reportageserien KP fixar i 

barn- och ungdomstidningen Kamratposten. Vi kommer att utifrån Faircloughs kritiska 

diskursanalys, med fokus på text, diskursiv praktik och social praktik, undersöka 

genusordningen i reportageserien. Vår övergripande forskningsfråga är således:  

Hur reproduceras och/eller förändras genusordningen genom KP fixar?  

 

För att kunna besvara forskningsfrågan har vi tagit fram följande frågeställningar: 

1) Hur representeras flickor i KP fixar? 
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2) Hur representeras pojkar i KP fixar? 

3) Vilka likheter och skillnader syns mellan flickor och pojkar i KP fixar? 

4) Vilka identiteter tillskrivs de porträtterade i KP fixar? 

5) Vilka mediedramaturgiska tekniker kan identifieras i KP fixar? 

 

 

2 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning inom olika forskningsfält. Vår studie 

berör flera områden; medier, barn och genus. Tidigare forskning som berör alla tre 

områden hör inte till vanligheten, men det finns mycket tidigare forskning som berör två 

av tidigare nämnda ämnen. Därför har vi tagit fram tidigare forskning som ramar in vårt 

område. Forskningen rör medier och genus, barn och genus samt barn och medier. 

 

2.1 Genusordning i press 

I Kerstin Engströms (2008) studie Genus & genre: forskningsanknutna genusdiskurser i 

dagspress undersöker hon på vilket sätt olika genrer i dagspress reproducerar eller 

bidrar till att förändra existerande genusdiskurser. Precis som i vår studie vill hon 

undersöka hur journalistiken upprätthåller eller bryter mot genusstrukturer. I hennes 

studie fokuserar hon på när dagspressen använder forskningen som stöd eller 

utgångspunkt i sina artiklar. I hennes studie ingår 219 artiklar från 2001 som publicerats 

i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Hon har använt sig av en kombination av kvantitativ 

innehållsanalys, tematisk analys samt kvalitativ textanalys av ett mindre urval utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv (ibid.).  

 

Engströms resultat visar bland annat att män och de manliga egenskaperna framstår som 

norm medan kvinnor och de kvinnliga egenskaperna framstår som avvikande. Engström 

kommer även fram till att genusordningen reproduceras i nyhetstexter baserade på 

forskningsresultat relaterade till samhälle och livsvillkor. Hon menar att detta sker bland 

annat genom att artiklar med jämställdhetsperspektiv ofta framställer kategorierna 

kvinnor och män som homogena grupper samt att genusordningen reproduceras i de 

nyhetstexter som bryter genusrollernas mönster. Med det menas att genom att poängtera 

undantag som att män kan visa känslor och att kvinnor kan satsa på karriären bekräftas 
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regeln om vad som är manligt och kvinnligt (Engström, 2008). Även om vår studie 

skiljer sig från Engströms studie kan hennes resultat ändå bidra till en ökad förståelse 

för, och jämföras med, vårt resultat.  

 

2.2 Personporträtt och genusmallar 

Jonita Siivonen skrev år 2007 en doktorsavhandling vid namn Personporträttet som 

tidningsgenre: en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, 

berättarkonventioner och kön. Syftet med hennes studie var att identifiera vad som 

kännetecknar ett personporträtt i dagspress samt att ta reda på vilka teman och 

berättarkonventioner som finns med fokus på kön. Siivonen analyserade 107 utvalda 

personporträtt från tidningarna Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet samt ett 

tilläggsmaterial av tidningarna Damernas Värld, Svensk Damtidning och Anna och Me 

Naiset. Urvalet rörde perioder under åren 1999-2002. Siivonen använde sig av tematisk 

närläsning samt kvantitativ innehållsanalys som metod (ibid.). 

 

Siivonen kommer bland annat fram till att det finns olika mallar för personporträtten 

beroende på den porträtterades kön. Den kvinnliga mallen innehåller föräldraskap som 

en självklarhet även om personen inte har barn, medan den manliga mallens relation till 

barn anses utgöra ”en guldkant i fäders liv”. I de olika mallarna beskrivs barn som 

hinder; för kvinnor blir de ett hinder i karriären och för män ett hinder för 

fritidsaktiviteter. Mallarna skiljer sig åt även i aspekten om framgång i yrkeslivet då den 

i männens mall ingår till skillnad från kvinnornas mall där den ses som ett undantag 

(ibid.).  

 

Mallarna som Siivonen talar om är könsbundna och är därför av relevans för vår studie. 

Vi undersöker hur genusordningen reproduceras eller inte i KP fixar, som inte är 

renodlade personporträtt men som har liknande drag med genren och därför tror vi att 

mallarna potentiellt kan synas även där. 

 

2.3 Barn om genus 

Birgitta Fagrells studie De små konstruktörerna: flickor och pojkar om kvinnligt och 

manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete från år 2000 har till syfte att 

uppmärksamma hur barn i åldrarna 7-8 år relaterar till och uppfattar vad som är 

kvinnligt och manligt - det sociokulturella könet. I sin studie använde sig Fagrell av en 
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kombination av kvalitativa och kvantitativa intervjumetoder. Den kvalitativa delen 

bestod av strukturerade intervjuer gjorda med 60 barn från Sverige mellan år 1991 och 

1992. Den kvantitativa delen bestod av att barnen vid intervjutillfällena fick välja ut 

bilder som svarade på frågor om bland annat vad som är den idealiska kvinnan och den 

idealiska mannen enligt de själva. 

 

Fagrell kommer bland annat fram till att barnen uppfattar vänlighet som en ”flickig” 

egenskap och att busig- och bråkighet anses vara ”pojkiga” egenskaper. Ytterligare ett 

resultat är att några av flickorna som ingick i studien såg upp till traditionella maskulina 

kompetenser medan de avfärdade sin egen förmåga. Pojkarna i studien tillskrev sig 

själva att vara skickligare än flickor på att utöva sport. Något som både pojkar och 

flickor i studien påvisade var att båda grupperna åsidosatte den fysiska kvinnliga 

kroppen; att den inte tillför något inom idrotten (Fagrell, 2000). 

 

Både flickor och pojkar tycks anamma en idealtypisk bild av den fysiskt 

starke modige mannen och den fysiskt svagare kvinnliga kroppen. (ibid., 

s. 165) 

 

I vår studie undersöker vi vad som erbjuds läsarna, inte hur läsarna faktiskt uppfattar 

tidningens innehåll. I den aspekten skiljer sig vår studie från Fagrells, men hennes 

forskning är ändå relevant för vår undersökning eftersom hennes studie kan hjälpa oss 

att tolka och förstå vad flickor och pojkar kan uppfatta som kvinnligt och manligt. 

 

2.4 Medier och barn 

År 2004 publicerades Ebba Sundins doktorsavhandling vid namn Seriegubbar och 

terrorkrig: barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap. Avhandlingens 

huvudsyfte var att undersöka relationen mellan barn och dagstidningar samt hur barnens 

intresse för tidningarna yttrar sig då medielandskapet förändrats. Sundin använde sig av 

systematisk innehållsanalys av Helsingborgs Dagblad och Jönköpings-Posten, 

observationer, gruppintervjuer, postenkäter till lärare samt klassrumsenkäter med totalt 

719 barn mellan 9 och 13 år gamla. 

 

Studiens resultat visar bland annat att 85 procent av de tillfrågade barnen uppgav att de 

har en tidning hemma. 83 procent av de som hade tidning hemma svarade i sin tur att de 
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läste den ofta eller ibland. Vidare visade det sig att barn tycker om att läsa om andra 

barn och de ämnen som intresserade dem mest var olycks-, brotts-, sport- och 

familjenyheter. Bland pojkarna var intresset för sportnyheter betydligt större än intresset 

för familjesidorna, medan det för flickorna var tvärt om (Sundin, 2004).  

 

Vi är medvetna om att vår studie skiljer sig från Sundins i många aspekter, bland annat 

att hon undersöker hur barn upplever dagstidningar samt vad de tycker är viktigt och 

inte i dem, medan vi undersöker vilket utbud en barn- och ungdomstidning erbjuder sina 

läsare. Trots detta anser vi att Sundins resultat om hur ofta barn läser samt vad barn 

upplever vara av intresse i en tidning kan kopplas till vår studie som undersöker vad 

barn erbjuds att tolka i en tidnings innehåll. 

 

 

3 Teori 

 

Då vi använder oss av en kritisk diskursanalys för att undersöka representationen av 

flickor och pojkar inom barn- och ungdomsjournalistik, inklusive identitetsskapande 

aspekter, utgår vi från några utvalda teoretiska perspektiv. Perspektiven som vi valt är 

diskursteori, genusordning och -kontrakt, socialisation och identitet samt medielogik. I 

slutet av avsnittet presenterar vi en sammanfattning av teorierna där vi även förklarar 

deras samband. 

 

3.1 Diskursteori 

För att förstå hur barn- och ungdomsjournalistiken kan bidra till reproduktionen eller 

förändringen av genusstrukturer i samhället är diskursteori och -metod lämpliga att 

använda sig av. Begreppet ”diskurs” är sprunget ur filosofin och lingvistiken (Lindgren, 

2000) men begreppets betydelse är omtvistad då ordet fått olika betydelser inom olika 

vetenskaper (Bergström & Ekström, 2018; Lindgren, 2000). Tanken om att relationen 

mellan språk och verklighet är tillfällig introducerades av Saussure och tolkas av 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) som att vi genom sociala konventioner ger världen 

betydelse. Med detta menas att världen saknar betydelse om inte vi människor tillskriver 

verkligheten betydelser med bestämda tecken. Till exempel betyder ordet ”fotboll” 

ingenting egentligen, men tack vare en outtalad överenskommelse med våra 
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medmänniskor har vi lärt oss någorlunda vad ordet kan ha för betydelse, även om ordets 

fulla mening kan skifta något i olika sammanhang. Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

menar att språk ingår i mönster där ord passar in i flera slags ”betydelsesystem”. Dessa 

mönster kallas för diskurser. Ord kan alltså ha en betydelse inom en viss diskurs och en 

annan betydelse inom en annan diskurs. Redan existerande diskurser kan i sin tur 

reproduceras eller förändras inom den diskursiva praktiken. 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 31) menar att diskursteori syftar till att skapa 

förståelse kring ”det sociala som diskursiv konstruktion, där alla sociala fenomen i 

princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap”. Detta kan även appliceras på vår 

studie - i vårt fall är det ”sociala fenomenet” genusstrukturerna i samhället. De 

diskursteoretiska redskapen kan appliceras på journalistiska texter och vi har därför valt 

att utgå från Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 57-58) fyra redskap; Knuttecken i 

den diskursiva organiseringen (innefattar nodalpunkter som organiserar diskurser, 

mästersignifikanter som organiserar identiteter samt myter som organiserar ett socialt 

rum). Ekvivalenskedjor (sätter in knuttecknen i sammanhang så de får en betydelse). 

Gruppbildning, identitet och representation (tack vare ekvivalenskedjornas 

sammankopplingar kan man identifiera individuella och kollektiva identiteter samt en 

överblick av det sociala rummet). Flytande signifikanter, antagonism och hegemoni (ord 

kan ha olika betydelse inom olika diskurser). Ett exempel på det senast nämnda 

redskapet är att ordet ”barn” kan ha en viss betydelse inom en familjediskurs och en 

annan inom en utbildningsdiskurs. Om diskurserna ställs mot varandra i en 

konfliktrelation blir frågan vad som händer när en av diskurserna tar över och gör den 

flytande signifikanten konstant. Vi använder oss av alla fyra redskap till viss mån, men 

vi lägger mest fokus på ”gruppbildning, identitet och representation” eftersom vi 

undersöker vilka identiteter som erbjuds i vårt empiriska material. 

 

3.2 Genus i medierna 

Eftersom vi i vår studie undersöker genus inom barn- och ungdomsjournalistiken är det 

viktigt att vi skiljer på begreppen ”genus” och ”kön”. Genus är förenklat sagt vårt 

sociala kön, med andra ord sociala konstruktioner av vad som är man respektive kvinna. 

Det är kulturella tolkningar av könens biologiska olikheter. Kön syftar däremot på det 

biologiska könet (Jarlbro, 2006).  
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3.2.1 Genusordning och -kontrakt 

Yvonne Hirdman (2004) nämner begreppet genussystem, även kallat genusordning som 

vi valt att kalla begreppet framöver, som innebär en ”ordningsstruktur av kön”. 

Hirdman menar att denna ordning är grunden till att andra sociala ordningar ska kunna 

finnas, exempelvis ekonomiska och politiska ordningar. Genusordningen baseras på två 

grundläggande principer; dikotomi respektive hierarki. Hirdman menar att ”dikotomi” 

innebär att ”manligt” och ”kvinnligt” inte bör beblandas medan ”hierarki” innebär att 

mannen är normen (Hirdman, 2004). Då mannen anses vara normen hör kvinnan per 

automatik till ovanligheten.  

 

Inom medier kan genusordningen synas i representationen av kvinnor och män, till 

exempel genom vem som får komma till tals. Hur kvinnor och män framställs i medier, 

till exempel vem som får göra vad, kopplas däremot till genuskontraktet. 

Genuskontraktet handlar om hur män och kvinnor ska vara gentemot varandra inom 

flera olika områden, såsom arbete, kärlek och utseende. Vidare menar Hirdman att 

genuskontraktet är något som förs vidare mellan generationer. Från mamma till dotter, 

från pappa till son. Hon understryker dock även att genuskontrakt kan skilja sig åt 

mellan olika samhällen, tider och klasser. Genom att använda sig av begreppet 

genuskontrakt menar Hirdman (2004) att gränserna blir tydliga för vad könen får göra 

och inte. Genuskontraktet kan ses som något stereotypt där mannen står för ”ansvaret, 

beskyddet [och] försörjningen” medan kvinnan står för ”födandet, uppfödandet [och] 

beroendet” (Hirdman, 2001, s. 88). 

 

I vår studie kommer vi att utgå från bland annat Hirdmans genusteorier för att kunna 

identifiera vad som anses vara maskulint respektive feminint. Då genusordning och  

-kontrakt i medier kan synas genom bland annat representationen av kön vill vi 

undersöka om dessa strukturer även finns inom barn- och ungdomsjournalistiken. Mer 

konkret undersöker vi bland annat vem som får säga vad samt vem som får göra vad i 

vårt empiriska material. Kan vi genom detta se genusordningens dikotomi och hierarki 

eller genuskontraktet inom journalistik riktad till barn och unga?  

 

3.3 Medier och identitet 

Medier spelar en viktig roll i barns kollektiva och individuella identitetsskapande 

(Gripsrud, 2011). Medierna ger individerna intryck som de i sin tur tvingas att ta 
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ställning till och utifrån det skapar sig en uppfattning om sig själva och andra (Gripsrud, 

2011; Rönnberg, 2006). För att förstå hur barn, men även vuxna, skapar identitet via 

medier tar vi i detta avsnitt upp teorierna om socialisation och identitet. Båda teorierna 

tillämpas på vår studie genom att vi undersöker vilka relationer och gemenskaper som 

framgår i texterna samt vilka identiteter som kan tolkas att de porträtterade barnen har. 

 

3.3.1 Socialisation 

Redan innan vi kan gå eller tala blir vi integrerade i ”den mänskliga gemenskapen” via 

föräldrar och/eller andra närstående. De kommunicerar med oss bland annat genom 

lekar, visor, tal, blickar och kroppskontakt. Det kallas för socialisation. När vi sedan 

själva lär oss att tala och att använda språket blir vi en del av gemenskapen genom 

interaktionen med andra medmänniskor. På så sätt skapas vår individ (Gripsrud, 2011). 

 

Socialisation skulle kunna delas upp i två olika nivåer där vi som individer får reda på 

vilka vi är som personer samt vilka förväntningar som vår omgivning har på oss (ibid.). 

Socialisationen som äger rum inom familjen kallas för ”primär socialisation” (Gripsrud, 

2011; Rönnberg, 2006). Den sekundära sker utanför familjen, till exempel i skolan, på 

arbetsplatsen eller i föreningar. Gripsrud (2011) menar även att massmedier, som vi 

introduceras för i en tidig ålder, spelar en viktig roll inom den sekundära 

socialisationen. Den skiljer sig dock från de andra faktorerna inom samma kategori 

genom att den sträcker sig in i den primära socialisationen och tävlar därmed med 

föräldrars och/eller närståendes uppmärksamhet (ibid.). Massmedierna hjälper oss att 

förstå vilka vi är som individer genom att definiera verkligheten. De visar bland annat 

vad som är rätt och fel. Genom denna process bildar vi oss en uppfattning om oss själva, 

vare sig vi vill eller inte. Vi måste ta ställning i frågor om vilka vi är, vilka vi vill vara 

och vilka vi vill bli, men vi måste också ta ställning till vilka vi inte vill vara och inte 

vill bli. Bilden av en själv som skapas utifrån detta kallas identitet (Gripsrud, 2011). 

 

3.3.2 Identitet 

Det kan göras en uppdelning mellan två typer av identitet; den sociala/kollektiva samt 

den personliga/individuella. Den förstnämnda blir vi tilldelade av andra människor 

genom deras uppfattning om oss, men vi får den även genom de sociala sammanhang vi 

befinner oss i. Andras åsikter och synsätt om oss kan påverka vår egen identitet - och 

vissa påverkas mer än andra. Vad som är den personliga identiteten är inte lika lätt att 
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svara på. Den är upp till individen själv att ta reda på genom frågor som ”vad gör mig 

unik?” och ”vem är jag?”. Våra identiteter skapas när vi sorterar intryck vi får från den 

primära och sekundära socialisationen. Vi tolkar intrycken och skapar oss en bild av på 

vilket sätt vi är lika eller olika våra medmänniskor (Gripsrud, 2011). 

 

Vi upptäcker exempelvis tidigt att människorna omkring oss ser olika ut 

mellan benen, och detta är en avgörande upptäckt. Vi undersöker hur vi 

själva är utrustade och kan därmed konstatera att vi antingen liknar 

mamma eller pappa. Syskon och dagiskompisar kan på samma sätt delas 

in i sådana med och utan snopp. Redan innan vi själva klarar av att tänka 

så långt har andra tänkt det åt oss - och behandlar oss därefter på olika 

sätt. (ibid., s. 20) 

 

Gripsrud (2011) menar att samhällsinstitutionerna tar hjälp av medierna att 

kommunicera till samhället vad det innebär att vara flicka eller pojke, men även vad det 

innebär att vara exempelvis svensk, norrlänning och förälder. Vår identitet är något som 

Gripsrud (2011) kallar för ett ”lapptäcke” av identiteter då den består av en blandning 

av likheter och olikheter i relation till vår omvärld. När Rönnberg (2006) talar om 

identifikation i medier nämner hon något hon kallar ”likhetsidentifikation”, det som vi 

som individer mer eller mindre tvingas att ta ställning till inom 

socialisationsprocesserna, samt ”önskeidentifikation”. Det senare begreppet beskriver 

Rönnberg på följande vis: 

 

… att man inte känner igen sig, men ”önskar vara” mediekaraktären eller 

skulle ”vilja vara lik” denna, eller rent av tror sig vara hjälten under 

själva åskådandet. (ibid., s. 130) 

 

Rönnberg (2006) menar även att vem ett barn identifierar sig med ställs i relation till hur 

trygg och säker hen är i sig själv. Detta kan även kopplas till en forskningsartikel från 

2003 där Murnen, Smolak, Mills & Good skrev om en studie som bland annat visade att 

barn hade större benägenhet att identifiera sig med kroppsideal ju lägre 

kroppsuppskattning de kände till sig själva. Dessa barn kände även att det var viktigt att 

se ut som kroppsidealen.  
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3.4 Medielogik 

Medielogiken inkluderar mediernas format som innefattar bland annat hur material 

organiseras och presenteras, vad som betonas i materialet samt mediegrammatik. 

Formatet blir det som påverkar vilket perspektiv som används för presentationen och 

tolkningen av innehållet (Altheide & Snow, 1979).  

 

Alla medier exklusive internet är begränsade av sitt format. Ibland utvidgas formatet 

något, men det sker endast vid extraordinära nyhetshändelser. Vanligtvis är det dock 

endast ”de viktigaste, mest dramatiska eller sensationella” nyhetshändelserna som 

hamnar på förstasidan eller motsvarande. Formatet gör alltså att vissa nyheter som inte 

passar in eller inte får plats helt enkelt utelämnas (Ghersetti, 2012). Nord & Strömbäck 

(2002) uttrycker att det inte längre är medierna som anpassar sig efter verkligheten. 

 

Den klassiska spegelmetaforen - att medierna endast speglar verkligheten 

- vänds till sin motsats. I stället för att medierna speglar verkligheten så 

speglar verkligheten medierna och dess logik. (ibid. s. 34) 

 

Enligt Hadenius, Weibull & Wadbring (2011) kan medielogik delas in i 

mediedramaturgi, medieformat, mediets arbetsrutiner och mediets arbetsmetoder. Av 

dessa fyra är mediedramaturgin den som vi kommer att lägga fokus på. 

Mediedramaturgin kan förklaras som regler och riktlinjer som används för att locka och 

hålla kvar publiken (ibid.). Dramaturgin innefattar olika tekniker som Statens medieråd 

(2015) sammanfattar i punkterna tillspetsning, förenkling, konkretisering, polarisering 

samt intensifiering. Nord & Strömbäck (2002, s. 34-35) tar upp ytterligare två punkter; 

personifiering och stereotypisering. De förklarar teknikerna på följande sätt: 

 

- Tillspetsning: Det begränsade utrymmet gör att all information inte får  

plats, därför måste innehållet vara kort och tydligt. 

- Förenkling: Tidspress och formatet gör att nyanseringar i texten måste kortas av. 

Innehållet ska dessutom kunna förstås av nästintill alla och måste därför vara 

lättförståeligt. 

- Konkretisering: Det är lättare att förstå det konkreta än det abstrakta, därför väljer 

medierna ofta att rapportera om det som redan är konkret. Alternativt konkretiseras det 

abstrakta.  
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- Polarisering: För att locka och hålla kvar publiken brukar polarisering och konflikter 

vara till hjälp - de förenklar och rör upp känslor. 

- Intensifiering: Ju mer intensiv en händelse är, desto större chans är det att den blir en 

nyhet. Exempelvis är nedbränningen av en julbock mer intressant för medierna än 

uppbyggandet av den. 

- Personifiering: Människor vill läsa, se och lyssna på andra människor. Att hänga upp 

en händelse på en person är därför ett bra sätt för att fånga publiken - det skapar en 

möjlighet för identifikation. 

- Stereotypisering: Stereotyperna både tillför information och skapar struktur i tankarna 

(Nord & Strömbäck, 2002). Stereotyper existerar eftersom individer inte orkar ta in alla 

intryck de möts av (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

 

Vi kommer använda oss av medielogiken i vår studie genom att undersöka vilka 

mediedramaturgiska tekniker som används i vårt empiriska material. Detta kan hjälpa 

oss att förstå varför flickor och pojkar omskrivs på ett visst sätt i medier. 

 

3.5 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

I vår studie undersöker vi kritiskt hur representationen av flickor och pojkar inom barn- 

och ungdomsjournalistik ser ut. Reproduceras eller förändras genusstrukturerna genom 

journalistiken? Eftersom vi undersöker just detta är diskursteorin lämplig att använda 

sig av. Vi tillämpar teorin via de diskursteoretiska redskap som Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) tar upp, nämligen ”knuttecken”, ”ekvivalenskedjor”, ”gruppbildning, 

identitet och representation” samt ”flytande signifikanter, antagonism och hegemoni”. 

 

Eftersom vår studie fokuserar på hur flickor och pojkar representeras i en barn- och 

ungdomstidning är genusteorin av relevans. För att analysera vad som anses vara 

feminint och maskulint utgår vi från Yvonne Hirdmans (2004) genusordning och 

genuskontrakt. Vi undersöker även om dessa strukturer reproduceras eller förändras i 

journalistik riktad till barn och unga. Hirdman (2004) menar att genusordningen utgår 

från att mannen är normen och kvinnan är avvikelsen samt att ”manligt” och ”kvinnligt” 

inte bör beblandas. Genuskontraktet handlar om hur män och kvinnor ska bete sig. 

 

Socialisation och identitet är två viktiga begrepp för vår studie för att skapa en förståelse 

för hur barn och unga kan bilda kollektiva och individuella identiteter. Vi tillämpar 
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teorierna genom att vi undersöker förhållanden och gemenskaper som syns i vårt 

empiriska material samt vilka identiteter de porträtterade barnen tillskrivs. När vi som 

barn placeras i gemenskaper och bildar våra identiteter är ofta kön och genus två av 

utgångspunkterna. Identiteter skapas via den primära och sekundära 

socialisationsprocessen som består av interaktion med nära och kära (primär) samt 

utanför familjen (sekundär). Medierna befinner sig i den sekundära sfären, men sträcker 

sig in i den primära och bidrar därmed till vårt identitetsskapande och vår gemenskap 

tillsammans med våra medmänniskor. Då medier lär oss människor vad det innebär att 

vara bland annat flicka och pojke (Gripsrud, 2011) kan vi därmed koppla samman dessa 

teorier med tidigare nämnd genusteori. 

 

Medielogik innebär att ”verkligheten anpassar sig till medierna” istället för tvärt om. 

Medierna rapporterar ofta om sådant som redan passar in i mediets format, alternativt 

använder de sig av mediedramaturgiska tekniker som finns för att vinkla händelsen så 

att den passar in. Dessa tekniker inkluderar bland annat förenkling, intensifiering och 

stereotypisering (Nord & Strömbäck, 2002). Vi använder oss av teorin om medielogik 

då vi undersöker vilka tekniker som vi kan identifiera i vårt empiriska material. Detta 

kan i sin tur bidra till en ökad förståelse för varför flickor och pojkar framställs på ett 

visst sätt inom medier. Eftersom medielogiken påverkar mediers innehåll skulle den i 

längden kunna ha en inverkan på människors identitetsskapande processer, vilket 

sammankopplar den med tidigare nämnda teorier. 

 

 

4 Metod och material 

 

Till vår studie har vi valt att använda en kvalitativ textanalys för att få en tydlig bild av 

representationen av genus i Kamratpostens reportageserie KP fixar. Språket är grunden 

för all diskursanalys, men vad en diskurs anses vara beror på vilken diskursanalytisk 

inriktning som används (Boréus, 2015).  

 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att 

teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan 

diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66) 
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Inom det kritisk-diskursanalytiska området är Faircloughs kritiska diskursanalys den 

mest utvecklade metoden inom kommunikation, kultur och samhälle (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Då vår studie undersöker hur genusordningar 

kommuniceras genom journalistiska texter anser vi att denna metod är den mest 

relevanta för oss.  

 

4.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys är textorienterad i sin metod. Hans metod försöker 

sammanfoga lingvistisk textanalys, den tolkande mikrosociologiska analysen samt 

makrosociologisk analys av social praktik i relation till sociala strukturer (Fairclough, 

1992). 

 

Vi kommer att använda oss av Faircloughs tredimensionella modell (figur 1) som stöd 

till vår metod. Modellen innehåller de tre nivåerna text, diskursiv praktik samt social 

praktik. Modellen kombinerar en lingvistisk textanalys med ett tolkande sociologiskt 

tillvägagångsätt för att få förståelse för hur det analyserade materialet kan komma att få 

samhälleliga konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough, 1995, s. 59). 

 



  
 

15 

Först undersöks texten lingvistisk där bland annat ordval och meningsbyggnad beskrivs 

närmare (text). Därefter görs en tolkning av förhållandet mellan texten och den 

diskursiva praktiken. Med det menas produktion/avsändare och konsumtion/mottagare 

(diskursiv praktik). Sista steget har till syfte att förklara relationen mellan den 

diskursiva praktiken och de redan existerande sociala praktikerna (social praktik) 

(Fairclough, 2010). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna utföra vår kritiska diskursanalys tog vi fram analysfrågor baserade på 

Faircloughs tredimensionella modell. Frågorna var följande: 

 

Text 

- Vilket kön har huvudpersonen? 

- Vad vill och får huvudpersonen göra? 

- Vilka ord och meningsbyggnader används för att beskriva huvudpersonen och 

dennes omgivning (exempelvis andra personer)? 

- Vad tillåts huvudpersonen att säga? 

- Vilka identitetsskapande ord används för att beskriva huvudpersonen? 

- Hur syns modaliteten i reportaget? 

 

Diskursiv praktik 

- Hur syns relationen mellan avsändare (författare) och mottagare (läsare)? 

- Hur syns intertextualitet mellan reportagen? 

 

Social praktik 

- Vilka konsekvenser kan texten och den diskursiva praktiken få inom den sociala 

praktiken? 

 

I analysens första steg (text) läste vi först igenom texterna. Fokus låg då på att 

identifiera beskrivningar av och kring de porträtterade i texten utifrån bland annat 

ordval. I textanalysen inkluderade vi rubriker, ingresser, brödtexter, faktarutor, 

bildtexter samt de porträtterades brev med en önskan. Alla reportage innehöll inte alla 

delar, men vi analyserade samtliga delar som fanns tillgängliga. I analysens andra steg 

(diskursiv praktik) fokuserade vi på vem som var avsändare och mottagare av texten. 
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Detta inkluderade även att vi undersökte relationen mellan de två första nivåerna. Det 

innebar att vi tolkade vad innebörden av texten blev beroende på vem som producerat 

respektive konsumerat texten. I analysens tredje steg (social praktik) fokuserade vi på 

att förklara förhållandet mellan modellens andra nivå och befintliga genusstrukturer. Vi 

genomförde textanalysen på samtliga texter till att börja med, sedan genomförde vi 

analysen av den diskursiva praktiken på samtliga texter och sist analys av den sociala 

praktiken. När alla texter analyserats färdigt sammanställde vi och jämförde texterna 

med varandra för att sedan kunna redovisa resultatet tematiskt och genom det besvara 

våra frågeställningar. 

 

4.2.1 Modalitet 

I våra analysfrågor använder vi begreppet ”modalitet” för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Begreppet syftar till i vilken utsträckning avsändaren håller med i sina 

egna påståenden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Till exempel har fraserna ”han 

tycker om godis” och ”han älskar godis över allt annat i hela världen” olika modaliteter 

- alltså olika sätt att uttrycka sig på. Avsändaren har olika relation till sina påståenden. 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att modaliteten ger ”konsekvenser för 

diskursens konstruktion” beroende på vilken modalitet avsändaren väljer att använda sig 

av. Konsekvenserna påverkar både sociala relationer (exempelvis mellan avsändare och 

mottagare) och kunskaps- och betydelsesystem.  

 

4.2.2 Intertextualitet 

Analysfrågorna innehåller även begreppet ”intertextualitet”. Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) beskriver intertextualitet som något som ”bygger på element och 

diskurser från andra texter”. De menar att man genom att undersöka intertextualiteten 

kan se vad som reproduceras och förändras inom befintliga diskurser. Intertextualitet 

syftar till relationen mellan texter och deltagare. Texter står aldrig för sig själva, utan är 

”en länk i en kedja av tidigare och framtida texter” (Ledin & Moberg, 2010, s. 155). När 

Bachtin (1997) skriver om språket nämner han att den som talar också är svarande i 

någon grad och att denne inte är den förste att uttala orden hen säger. Han menar att det 

som sägs alltid står i relation till vad som tidigare sagts. 
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4.3 Urvalsprinciper 

I vår studie analyserade vi reportageserien KP fixar som funnits sedan år 2007. Vi ville 

undersöka serien från att den startade till och med december 2018 då vår studie 

utfördes. Under ett år släpps 17-19 nummer av Kamratposten och de flesta utgåvorna 

2007-2018 fanns tillgängliga på mediearkivet Retriever där vi införskaffade de flesta 

numren. För att komplettera vårt material vände vi oss till Kamratposten och Kalmar 

stadsbibliotek. Där fick vi tag på resterande utgåvor. Då vi undersökte reportageserien 

KP fixar räknade vi inte med vissa nummer i urvalsprocessen. Dessa var nummer som 

inte innehöll serien, det vill säga bildupplagor, återbesök hos tidigare deltagare i KP 

fixar samt en period 2010-2011. Från och med andra numret år 2010 till och med tredje 

numret år 2011 ersattes KP fixar med en serie vid namn KP pröjsar. Efter att vi gjort 

denna avgränsning bestod materialet av totalt 181 artiklar. 

 

För att avgränsa de 181 artiklarna till ett hanterbart material tog vi fram en modell (figur 

2). Modellen var till för att kunna dela in artiklarna utifrån fem kategorier; feminin 

flicka, maskulin flicka, feminin pojke, maskulin pojke samt neutral. Indelningen gjordes 

för att vi skulle få en överblick över artiklarna. Urvalet utifrån dessa kategorier gjordes 

sedan för att få så stor spridning som möjligt på beskrivningarna av de porträtterade 

barnen. När vi skulle placera in artiklarna i modellens kategorier gjorde vi det utifrån 

Fagrells studie från år 2000 som vi tidigare tagit upp. Vi baserade kategoriseringen på 

den porträtterades kön samt vilka egenskaper denne och dennes omgivning tillskrevs.  

 

Som exempel placerades Härlig hästdag (Kamratposten, 2015-07-15) i kategorin 

”feminin flicka” då huvudpersonen var en flicka samt att det bland annat beskrevs hur 

hon och den kvinnliga tävlingsryttaren i texten ramlade av hästarna och ”tappade 

kontrollen”. Texten Ur vägen - här kommer Anton! (Kamratposten, 2012-10-10) 

påvisade däremot en pojke och en man som hade full kontroll på situationen och 

placerades därför i kategorin ”maskulin pojke”. Dessa två stämmer överens med det 

som Fagrell (2000) säger om flickor och pojkar i sportsammanhang, nämligen att barn 

uppfattar att flickor inte har något att tillföra inom idrotten då de uppfattas prestera 

sämre än pojkar. Texten Kalla kårar på prästgården (Kamratposten, 2012-10-31) 

placerades i kategorin ”maskulin flicka”, trots att det förekom vissa feminina 

beskrivningar i texten. Flickorna i texten beskrevs mestadels med maskulina egenskaper 

såsom ”busiga” och ”kaxiga”, även det i enlighet med Fagrells studie där hon kom fram 
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till att barn uppfattar dessa egenskaper som ”pojkiga”. Texten Puss på dig! 

(Kamratposten, 2015-08-26) placerades under kategorin ”feminin pojke” då den 

porträtterade pojken beskrevs som bland annat ”osäker” vilket stämmer överens med det 

Fagrell säger om att osäkerhet är feminint. Några texter passade in på flera kategorier 

och dessa placerades under den kategori som var mest övervägande. I kategorin 

”neutral” placerades texter som porträtterade flickor respektive pojkar med en 

beskrivning som var övervägande neutral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Urvalsmodell 

 

14 artiklar kunde inte kategoriseras tydligt enligt modellen då de innehöll både en flicka 

och en pojke som huvudpersoner och med olika beskrivningar. Av den anledningen 

valde vi att inte inkludera dessa artiklar i det slutgiltiga urvalet. Vi upplevde dock inte 

att vi gick miste om något väsentligt genom att bortse från dessa artiklar. Med detta 

bortfall återstod 167 artiklar. 

 

När vi delat in alla artiklar i de fem kategorierna valde vi ut en text som representerade 

respektive kategori från varje år under 2007-2018. De artiklar som valdes ut var de som 

hade mest övervägande genusorienterade beskrivningar av de porträtterade barnen. 

Medvetet eller omedvetet gjorda. De neutrala texterna valdes ut då de hade minst 

beskrivningar av samma slag. Alla kategorier fanns inte representerade alla år, därav 

återstod endast 49 artiklar efter kategoriseringen. Vi ansåg ändå att 49 artiklar var ett för 

stort antal för vår kvalitativa studie och vi behövde därför avgränsa oss mer. Ett sätt att 

avgränsa på var att dela in åren i längre tidsperioder. Vi var medvetna om att detta 

kunde medföra att vi gick miste om eventuella fynd i texter som föll bort, men för att 

kunna göra en avgränsning på ett tydligt sätt och för att få spridning tidsmässigt på 
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artiklarna valde vi ändå metoden. Då KP fixar hade ett uppehåll mellan 2010-2011 

ansåg vi att det var naturligt att dela in den första tidsperioden mellan 2007-2010. Vi 

valde sedan att dela in resterande år i samma längd, därav blev den andra tidsperioden 

2011-2014 och den tredje tidsperioden blev 2015-2018. 

 

Efter att vi delat in åren i längre tidsperioder gjorde vi återigen ett strategiskt urval, 

denna gång med tidsperioderna som ytterligare kriterium istället för varje år. Vi valde ut 

representativa artiklar från varje tidsperiod på samma sätt som tidigare. Vi fick då fram 

totalt 15 artiklar som då blev vårt slutgiltiga urval. Register över alla 15 artiklar samt 

hur de har kategoriserats finns bifogat i bilaga 1. 

 

4.4 Metodkritik 

4.4.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I urvalsprocessen där vi delade in vårt empiriska material i fem olika kategorier (figur 2) 

baserat på beskrivningar av personer i texter finns en risk att någon eller några artiklar 

kan ha kategoriserats felaktigt, alternativt att texterna kategoriserats annorlunda om 

någon annan genomfört studien. Eftersom kategoriseringen påverkade vårt slutgiltiga 

urval som i sin tur påverkade vårt resultat kan detta ses som en brist i studiens 

reliabilitet. Genom detta kan vi ha gått miste om en mer representativ artikel till vårt 

slutgiltiga urval. Dock ansåg vi att de artiklar som vi analyserade var goda 

representanter för respektive kategori. Innan de slutgiltiga artiklarna valdes ut 

kontrollerade vi deras kategorisering för att säkerställa att de inte kategoriserats 

felaktigt.  

 

Vi vill även poängtera att metoden vi valt att använda oss av medför vissa brister genom 

att analysen baseras på egna tolkningar. Detta innebär att resultaten kan se annorlunda 

ut beroende på vem som genomför studien. Trots detta anser vi ändå att studien har god 

reliabilitet då vi har en hög grad av öppenhet i vårt tillvägagångssätt och metod samt att 

vi förankrar våra tolkningar i tidigare forskning och teorier. 

 

Vidare anser vi att validiteten är god då vi besvarat syfte och frågeställningar på ett 

transparant sätt. Vi har i denna process varit noga med att poängtera att vi inte undersökt 

hur mottagarna påverkats och eventuellt identifierat sig med de porträtterade 

personerna, utan att vi har undersökt vad de porträtterade tillskrevs för egenskaper. 
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Genom detta har vi sedan undersökt vad som erbjudits mottagarna att tolka utifrån 

utbudet och sist har vi lyft detta till ett samhälleligt plan. 

 

Generalisering gäller hur säker man kan vara på att ett studieresultat kan appliceras på 

exempelvis en hel population, processer eller miljöer (Backman, 2016). Vi anser att vår 

studies resultat inte har täckning för att kunna generalisera barn- och 

ungdomsjournalistik, Kamratposten eller reportageserien KP fixar som helhet. Detta på 

grund av att vårt empiriska material består av relativt få artiklar jämfört med det totala 

utbudet. Vi kan alltså inte påstå att det vi kommer fram till i denna studie nödvändigtvis 

stämmer överens med annan barn- och ungdomsjournalistik. 

 

4.4.2 Etiska överväganden 

Att överväga de etiska aspekterna i vår studie var av vikt då den inkluderade barn. Vi 

har tagit del av Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017) vad gäller 

forskningsetik. Vi kom då fram till att eftersom vårt studiematerial baserades på redan 

publicerade artiklar, och inte på intervjupersoner eller dylikt, kunde vi publicera de 

porträtterade barnens namn utan att det skulle skada vederbörande personer. Vi valde att 

publicera barnens namn när de ingick i rubriker och citat som vi använde för att 

exemplifiera resonemang i vår studie, men inte i vår egen text. Vi valde detta 

tillvägagångssätt eftersom namnen i sig inte var av vikt för studiens resultat. Vi kan inte 

med säkerhet garantera att ingen person tagit skada av vår publikation, men vi menar att 

risken är låg.  

 

 

5 Analys 

 

I detta kapitel presenteras vårt resultat tematiskt utifrån de diskurser och teman vi 

identifierat. Då vi utgått från Faircloughs kritiska diskursanalys kommer vi att beröra 

alla dimensioner från hans modell. Eftersom de tre nivåerna baseras på varandra 

kommer alla nivåer att synas till viss mån när vi kopplar samman de diskurser vi funnit 

med befintliga genusstrukturer. Den sociala praktiken lyfts till en större diskussion i 

kapitel 6. Avsnitt 5.1 är indelat i fem underrubriker varav de tre första är distinkta 

diskurser som är återkommande medan de två sista återkommer mer sällan men som vi 
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ändå anser är av vikt att belysa. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av våra 

huvudsakliga resultat.  

 

5.1 Diskurser 

5.1.1 Maskulin sportdiskurs 

I vårt material såg vi att sport var ett återkommande tema i reportageserien och att både 

flickor och pojkar porträtterades. I könsfördelningen var antalet utövande flickor fler än 

pojkar, vilket är värt att notera om vi jämför det med Sundins (2004) studie som visar 

att pojkar är mer intresserade av att läsa om sport än flickor. Även om hennes studie 

visar vad barn tycker om att läsa om skulle det kunna reflektera barnens intressen 

överlag. Om så är fallet är det inget som vi kan se representeras i våra resultat. I 

porträtteringen av de sportutövande barnen var dock beskrivningen övervägande 

maskulin och neutral. Manliga egenskaper och utövare belystes och förhöjdes i flera av 

artiklarna om sport. De få feminina flickorna som porträtterades i samband med sport 

framställdes indirekt som sämre utövare än de manliga sportutövarna i texterna. Detta 

kan ses bland annat i texten Härlig hästdag där den porträtterade flickan får träffa sin 

idol som är en kvinnlig hoppryttare. 

 

– … Så jag tappade kontrollen. När man hoppar hinder måste man ha 

mycket kontroll. Annars kan det gå sådär. Har du ramlat av någon gång? 

– Ja, svarar Amanda. Många gånger. (Kamratposten, 2015-07-15, Härlig 

hästdag) 

 

I texten återkommer det att både flickan och ryttaren ramlat av sina hästar medan den 

manlige ryttaren i texten omnämns när han tävlar och tränar sina topphästar. Även i 

Passa proffsen, Ida! syns tendenser till att feminina flickor framställs som att de 

presterar sämre än pojkar inom sport: 

 

– De är riktigt duktiga på att passa och att samarbeta. De klarar sig ju 

nästan lika bra utan mig på plan, säger han och pustar ut ett ögonblick på 

avbytarbänken. (Kamratposten, 2011-04-13, Passa proffsen, Ida!) 

 

Det ska understrykas att detta citat sägs av en av de manliga innebandyproffsen som är 

med i artikeln. Vi är medvetna om att ett innebandyproffs förmodligen kommer att 

prestera bättre än ett ungdomslag med 13-åringar oavsett kön. Vi tycker ändå att citatet 
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är värt att notera på grund av några specifika ordval, nämligen ”nästan” och 

”ögonblick”. Innebandyspelaren tillåts hylla flickorna genom att säga att de är duktiga, 

men direkt efteråt tillåts han säga att flickorna inte klarar sig lika bra utan honom. 

Genom detta tillåter skribenten innebandyspelaren att höja sig själv. I texten skrivs det 

även att spelaren endast ”pustar ut ett ögonblick” vilket indikerar att han inte behöver 

vila mycket längre än en kort stund jämfört med flickorna som ”kämpar allt de kan”. 

 

Tjejerna kämpar allt de kan. Svetten rinner, och vattenflaskorna behöver 

fyllas på om och om igen. (Kamratposten, 2011-04-13, Passa proffsen, 

Ida!) 

 

Citatet om flickornas prestation ovan kan även jämföras med citatet om en pojkes 

träning med ett herrfotbollslag: 

 

Till slut får de vila en stund. De sätter sig på gräset och stretchar. 

Manfred måste dricka lite vatten. (Kamratposten, 2015-06-03, 

Mäktigaste matchen!) 

 

I dessa exempel kan vi se att pojken endast behöver dricka ”lite vatten” medan flickorna 

behöver fylla på sina vattenflaskor ”om och om igen” vilket kan indikera att pojkar inte 

blir lika ansträngda av att utöva sport. De två citaten porträtterar en maskulin pojke 

respektive en feminin flicka. Pojken tillskrivs egenskaper som höjer hans prestation 

medan flickans tillskrivna egenskaper pekar på att hon inte presterar lika bra som de 

manliga spelarna. I alla dessa ovanstående citat kan vi se kopplingar till Fagrells (2000) 

tidigare forskning. I hennes studie kom hon fram till att barn uppfattar pojkar 

överlägsna flickor när det kommer till sport. Detta stämmer även överens med 

Hirdmans (2004) hierarkiteori inom genusordningen - att mannen är normen. Även 

Engströms (2008) tidigare forskning om genusdiskurser i dagspress visade liknande 

resultat om att män och manliga egenskaper framstår som norm medan kvinnor och 

kvinnliga egenskaper framstår som avvikande vilket vi kan dra paralleller till i vår 

studie. 

 

Bland de analyserade artiklarna som handlar om sportutövning är de maskulina och 

neutrala beskrivningarna övervägande medan de feminina beskrivningarna är 

underrepresenterade. Det är dock inte endast pojkar som beskrivs maskulint och 
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neutralt, utan flickor finns även med i denna grupp. Samtidigt beskrivs inga pojkar på 

ett feminint sätt inom sportdiskursen. De tendenser vi ser i de texter som är maskulint 

och neutralt beskrivna är att de porträtterade barnen förhöjs och anses vara duktiga på 

vad de gör till skillnad från de feminina beskrivningarna inom sport.  

 

– Det känns coolt att springa på samma plats som Usain Bolt har gjort, 

säger Nova. Han är min idol. Jag gillar att han är så överlägsen. Han är 

lite kaxig - precis som jag! (Kamratposten, 2015-08-05, Klara, färdiga… 

SPRING!) 

 

I detta citat ser vi ett exempel där en flicka bryter mot normen inom sporten. Hon 

framställs med manliga egenskaper såsom kaxig och självsäker. I detta ser vi likheter 

med Engströms (2008) studie som visade att undantaget bekräftar regeln. I hennes 

studie menar hon att genom att poängtera att män kan vara feminina och att kvinnor kan 

vara maskulina bekräftas regeln om vad som är manligt och kvinnligt. Genom att 

flickan i texten tillåts beskriva sig själv som kaxig blir hon ”pojkig” och därmed 

annorlunda som flicka. Om vi utgår från Hirdmans (2004) genusteorier kan vi se 

tendenser till att reproduktionen av genusordningen syns bland annat genom de texter 

där feminina flickor som utför sportaktiviteter framstår som sämre än pojkar i sin 

prestation. Genusordningen reproduceras, men inte nödvändigtvis baserat på kön.  

 

I KP fixar porträtteras ett flertal flickor som utövar sporter. Beskrivningarna av dessa 

flickor sträcker sig över ett helt spektrum från feminin till neutral till maskulin 

beskrivning. I vår studie kan vi inte se några tendenser till att flickor överlag skulle 

porträtteras som sämre på sportutövning än pojkar i KP fixar. Det vi kan se är däremot 

att de flickor som framställs som duktiga på sin sport endast framställs med maskulina 

eller neutrala beskrivningar vilket skapar ett slags paradox. Om vi jämför detta med 

Fagrells (2000) studie, även om hon inte undersöker just representationer, ser vi ändå få 

likheter med hennes studie i denna aspekt. Flickorna underskattar överlag inte sin egen 

förmåga att prestera inom sport. I vår studie ser vi att det inte är det manliga könet i sig 

som är norm, utan det är maskuliniteten som är norm i texter om sport - oavsett kön. 

 

Ytterligare ett fynd i vår analys var att en maskulin pojke tilläts uttrycka sin förväntan 

om att det skulle vara jobbig stämning i ett herrfotbollslag under en träning.  
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– Jag är överraskad över att de har så kul. Jag trodde att det skulle vara 

jobbigare stämning. Men de skrattar mycket. (Kamratposten, 2015-06-03, 

Mäktigaste matchen!) 

 

Att skribenten väljer att låta pojken uttala sig om sina förväntningar i texten indikerar 

att barn kan tro att män ska vara på ett visst sätt inom sport. Detta kan kopplas till 

Fagrells (2000) studie som visar att barn kan uppfatta pojkar inom idrotten som 

”bråkiga och fuskare”. Att skribenten inkluderat citatet motbevisar dock pojkens, och 

eventuellt Kamratpostens läsares, förväntningar om att stämningen skulle vara jobbig i 

ett herrfotbollslag. 

 

5.1.2 Feminin djurdiskurs 

Något som var gemensamt för samtliga texter i vårt empiriska material som handlade 

om att träffa djur var dess feminina beskrivningar. Inom denna diskurs har vi hittat både 

flickor och pojkar som porträtteras som feminina. De pojkar som porträtteras avviker 

från normen då de blir, som Engströms studie från 2008 visar, undantagen som 

bekräftar regeln om vad som ”egentligen” är manligt och kvinnligt. Likt den maskulina 

sportdiskursen där vi såg att maskuliniteten är norm ser vi samma tendenser inom den 

feminina djurdiskursen, fast spegelvänt. I texterna som handlar om djur kan vi se att 

femininiteten är normen, inte det kvinnliga könet i sig. 

 

– Gör det inte ont på dem? frågar Nils försiktigt. (Kamratposten, 2013-

08-29, Rena rama drömjobbet!) 

 

– Kan jag klappa henne? frågar Timothy osäkert. (Kamratposten, 2015-

08-26, Puss på dig!) 

 

Citaten visar att pojkarnas sätt att ställa frågor på framställs som försiktigt och osäkert. 

Dessa egenskaper kan ses som feminina personlighetsdrag enligt Fagrell (2000). Pojken 

i det första citatet tillskrivs även egenskaper som kan tolkas som vårdande och 

omhändertagande, egenskaper som Fagrell (2000) menar är feminina. I citatet syftar 

pojkens fråga till om öronmärkning gör ont på renar, vilket skulle kunna indikera att han 

känner empati för djuren. Vidare i samma text står det: 
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De tömmer nappflaskorna och börjar suga på Nils fingrar. [Kalven] Vitjie 

knuffar hårt med sitt lilla huvud mot hans hand. Så gör kalvar mot 

mammans spenar. (Kamratposten, 2013-08-29, Rena rama drömjobbet!) 

 

I detta citat placeras pojken i en föräldraroll vilket kan bero på att han tillskrivs andra 

feminina egenskaper som kan tolkas som omhändertagande och öm. I detta ser vi en 

sorts feminin mall lik den Siivonen (2007) skriver om. Enligt Fagrell (2000) är känslor 

något som saknas i manlighetsidealet. Detta skulle då innebära att män, eller i detta fall 

pojkar, som visar känslor skulle vara feminina.  

 

5.1.3 Drömdiskurs 

Något som återkommer i flera av texterna var barn som har drömmar och mål i livet. I 

ett flertal texter väljer skribenten att skriva och citera när de porträtterade säger att deras 

dröm är att göra just den aktivitet de får utföra i KP fixar, till exempel att träna med sina 

idoler. Detta innebär att genom barnens möte med Kamratposten är deras dröm 

uppfylld. Några av texterna innehåller en högre önskan som inte tar slut i och med KP 

fixar. I dessa önskningar och drömmar ser vi en skillnad mellan könen: 

 

– … Jag önskar att jag fick stanna här i fjällen och bli renskötare på 

riktigt. (Kamratposten, 2013-08-29, Rena rama drömjobbet!) 

 

– Om jag inte lyckas bli proffsryttare vill jag bli hästskötare och jobba 

här på Grevlunda, säger hon. (Kamratposten, 2015-07-15, Härlig 

hästdag) 

 

Det första citatet är taget ur texten som handlar om en pojke som vill prova på att vara 

renskötare. Skribenten tillåter pojken att säga att han önskar att han fick stanna kvar och 

arbeta som renskötare, något som vi tolkar som att pojken får mersmak för yrket. Han 

får utvecklas från att vilja testa yrket till att faktiskt vilja arbeta med det. I detta ser vi 

kopplingar till Siivonens forskning från år 2007 där hennes studieresultat visar att den 

manliga mallen inom medier innehåller framgång i yrkeslivet. Pojken i reportaget har 

inte uppnått någon framgång i yrkeslivet då han i texten ännu inte har något arbete, men 

i texten framgår ändå en typ av karriärsutveckling. Siivonens (2007) studie visar även 

att framgång i yrkeslivet inom den kvinnliga mallen ses som ett undantag. Detta ser vi 

tendenser till i det senare citatet ovan. Flickan i texten går i motsatt riktning från pojken. 

Hon går från att drömma om att bli hoppryttare till att nöja sig med att ”bara” vara 
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hästskötare. Som vi tidigare nämnt visade Fagrells (2000) studie att barn avfärdar 

flickors förmåga inom sporten vilket vi ser bekräftas genom det här exemplet. Flickan 

drömmer om att arbeta professionellt som hoppryttare men tillåts visa att hon tvivlar på 

sin egen förmåga. Gripsrud (2011) menar att andras åsikter och synsätt om hur vi är, 

den kollektiva identiteten som vi tilldelas av andra, kan ha inflytande på hur vi skapar 

vår egen identitet. Detta skulle kunna innebära att om läsare identifierar sig med den här 

flickan finns en risk att läsare också skulle börja tvivla på sig själva. Detta skulle 

potentiellt kunna beröra många läsare då Kamratposten trycks i 50 000 exemplar per 

upplaga enligt Bonnier Magazines & Brands AB. Sundins studie från år 2004 visade 

bland annat att majoriteten av barn som har dagstidning hemma läser den ofta eller 

ibland. Även om hennes studie visar barns relation till dagstidningar tror vi att detta 

även skulle kunna gälla Kamratposten. 

 

5.1.4 Mediedramaturgisk diskurs 

När vi gjorde vår analys lade vi märke till att en del texter innehöll beskrivningar av 

barnen som inte stämde helt överens med de brev som barnen skickat in till 

Kamratposten samt citaten som barnen tilläts säga. Med detta menar vi att i de stycken 

där barnen tilläts säga någonting själva, om ändock modererat av skribenten, framgick 

inga egenskaper som var maskulina eller feminina, utan de var snarare relativt neutrala. 

I skribentens beskrivning av dessa barn tillskrevs de maskulina eller feminina 

egenskaper som inte nödvändigtvis baserades på personens kön utan på dennes utförda 

aktivitet. Dessa tillskrivningar skulle kunna göra att de porträtterade uppfattas som mer 

maskulina eller feminina. Ett exempel på detta kan ses i texten Laddat för stunts där två 

pojkar som vill hoppa i en container med kuddar istället får vara stuntmän för en dag. 

Om man jämför pojkarnas brev till Kamratposten med textens ingress kan en modalitet 

synas:  

 

Vi är två killar som gillar att hoppa runt och klänga på lyktstolpar och 

sånt. Men vi vill inte förstöra hela gatan. (Kamratposten, 2007-10-30, 

Laddat för stunts) 

 

Oskar och Tim håller på med sporten Le Parkour och älskar våghalsiga 

hopp och klättringar. Så vad passar bättre än att flyga, slåss och spränga 

med två riktiga stuntproffs? (Kamratposten, 2007-10-30, Laddat för 

stunts) 
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Genom att ”gillar att hoppa runt” skrivs om till ”älskar våghalsiga hopp” samt att ”vill 

inte förstöra hela gatan” skrivs om till ”vad passar bättre än att flyga, slåss och 

spränga…?” ser vi att de mediedramaturgiska teknikerna kommer till användning. En 

tillspetsning, stereotypisering och intensifiering sker av pojkarnas personligheter. Vi 

tolkar det som att skribenten eventuellt velat göra texten intressantare för läsarna. Detta 

resultat är något som i vårt empiriska material representerades mestadels under 

reportageseriens tidiga år. Detta var inget som vi kunde identifiera efter år 2012. 

 

5.1.5 Genusorienterad rubrikdiskurs 

I vår analys upptäckte vi att de flesta rubrikerna var könsneutrala. Dock fanns det några 

artiklar som redan i rubriken tillskrev de porträtterade genusroller som både förstärkte 

och förstärktes av artikelns text. Ett exempel på en sådan rubrik är till texten som 

handlar om en pojke som får åka rallybil: Ur vägen - här kommer Anton! 

(Kamratposten, 2012-10-10). Rubriken kan indikera att omgivningen ska anpassa sig 

efter pojken. I detta drar vi paralleller till Hirdman (2004) och Engström (2008) om vad 

som är normen. Vi tolkar det som att rubriken säger att pojken är ”viktigast” och att de 

som står i vägen måste flytta på sig - alltså anpassa sig efter pojken som är normen. 

 

Ett annat exempel kan ses i texten som handlar om en flicka som får arbeta på en teater. 

Rubriken till texten är Tjejen bakom stjärnorna och i reportaget får flickan testa på olika 

sysslor bakom scenen, men i texten har skribenten valt att inkludera att flickans dröm är 

att bli skådespelare. Djerf-Pierre (2007) menar att den offentliga sfären hör till 

maskuliniteten och den privata sfären hör till femininiteten. Vi kopplar detta till det vi 

ser i reportagets rubrik. Att flickan placeras ”bakom stjärnorna” förstärker 

föreställningen om att kvinnor och flickor inte hör hemma i det offentliga rummet. 

Något som ytterligare förstärker detta är en av bildtexterna: 

 

Sofia är stjärnan i kväll. Hon smälter in snyggt på scenen där 

skådespelarna senare ska uppträda. (Kamratposten, 2008-01-08, Tjejen 

bakom stjärnorna) 

 

I citatet ovan står det att flickan trots allt är en stjärna, men genom beskrivningen om 

hur hon ”smälter in” på scenen där skådespelare senare ska uppträda förstärks rubrikens 

budskap om att hon står just bakom stjärnorna. Hon får ”inte ta plats” bland dem. I det 
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här sammanhanget tolkar vi ordet ”stjärna” som en flytande signifikant - det som 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) talar om. Beroende på kontexten får ordet olika 

betydelse. Vi anser att ordet inom en teaterdiskurs har betydelsen att en person syns 

mycket, är professionell och är hyllad som skådespelare. I denna kontext försöker ordet 

användas i just teaterdiskursens sammanhang, men eftersom flickan inte får vara en del 

av teatervärlden i rampljuset får ordet istället en betydelse av att hon försvinner in i 

mängden. Hon är en stjärna för att hon inte tar plats i offentligheten. Likt det föregående 

exemplet förstärker och förstärks rubriken av textens budskap.  

 

I dessa två exempel kan vi se tendenser till att genusordningen som Hirdman (2004) 

talar om upprätthålls. Det sker genom att pojken tillåts och uppmuntras till att vara den 

som tar plats medan flickan inte tillåts vara i rampljuset där hon vill vara. Vi ser detta 

som ett exempel på stereotypisering av genusrollerna. 

 

5.2 Identiteter i Kamratposten 

Vi är medvetna om att vi inte kan veta vad de porträtterade personerna själva 

identifierar sig som, men vi kan tolka olika identiteter som de tillskrivs utifrån vår 

analys. Vissa identiteter syns i återkommande mönster medan andra syns i enstaka fall, 

därför väljer vi att här ta upp de vanligast förekommande identiteterna som vi kunde 

identifiera utifrån vårt empiriska material. Identiteter som vi identifierat i KP fixar går 

hand i hand med tre av de diskurser vi redovisat tidigare i kapitlet; sportutövaren 

(avsnitt 5.1.1), djurvännen (avsnitt 5.1.2) och drömmaren (avsnitt 5.1.3). Flera av 

barnen som porträtteras tillskrivs flera olika identiteter vilket stämmer överens med 

Gripsruds (2011) teori om att identitet är som ett ”lapptäcke” - den skapas av flera olika 

identiteter. Han är en av flera som menar att medier hjälper oss att skapa en uppfattning 

om vad en flicka och pojke är för något. Även Fagrell (2000) skriver om detta: 

 

Barnen ”vet” vad som är flickaktiviteter och pojkaktiviteter eftersom de 

har sett detta i medier, i det dagliga livet och även fått näring åt denna 

logik genom den rad av diskursiva praktiker där idrott beskrivs som 

något för män (ibid., s. 149-150). 

 

Fagrell syftar här på sportaktiviteter, men vi menar att detta även skulle kunna 

appliceras på annat. Sundins studie från år 2004 visade bland annat att barn tycker om 

att läsa om andra barn. Om vi kopplar samman hennes resultat med det Gripsrud (2011) 
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och Fagrell (2000) menar med att medier lär människor om könsroller skulle det kunna 

innebära att läsarna kan identifiera sig med de porträtterade barnen i KP fixar. I ett 

reportage syns ett exempel på identifikationen där en KP-läsare blivit inspirerad att 

önska sig ett badkar fyllt med godis efter att ha läst om en tidigare deltagare i KP fixar: 

 

När Leo läste KP:s 125-årsnummer (KP 7/2017) stod det att KP hade 

fixat en duschkabin full med godis år 2007. Det gav honom en idé. Han 

har visserligen ingen duschkabin, men badkar finns både hos hans 

mamma och hos hans pappa… (Kamratposten, 2018-06-07, Godare kan 

ingen bada) 

 

I den sociala praktiken kan vi tolka det som att pojken i exemplet potentiellt kunnat 

identifiera sig med den tidigare porträtteringen eftersom han enligt texten blivit 

inspirerad att skicka in sin önskan till Kamratposten. Om vi däremot backar ett steg till 

den diskursiva praktiken är det här endast ett exempel på hur barn kan identifiera sig 

med det de läser om, men i vårt empiriska material syns flera återkommande önskningar 

där flera olika barn vill göra samma eller liknande saker. Exemplet visar att producenten 

(avsändaren) kan påverka konsumenten (mottagaren) genom innehållet. På 

Kamratpostens hemsida står det att tidningen är ”en vän för tusentals barn och unga” 

(Kamratposten, 2015) vilket skulle kunna göra att läsare känner en högre tillit till 

Kamratposten som då höjer sin trovärdighet. Nu är detta ett påstående från avsändarens 

sida och vi kan inte med säkerhet veta om mottagaren (barnen) upplever detsamma. Om 

vi ändå utgår från att så är fallet skulle deras förhållande kunna innebära att avsändaren 

får ett ökat inflytande på mottagarens inställningar, tolkningar och identitetsskapande. 

Däremot finns det en hypotes om att medier inte har något större inflytande över vad 

människor ska tycka och tänka, men att medier har makten att säga vad människor ska 

tänka på - en hypotes som har bekräftats av bland annat McCombs & Shaw (1972).  

 

5.3 Sammanfattning av huvudsakliga resultat 

Övergripande i texterna kan vi se att reproduktion och förändring av genusordning och  

-kontrakt representeras. Ett exempel där reproduktionen syns är genom de texter där 

feminina sportutövande flickor framställs som sämre presterande än pojkar och män. Ett 

exempel på när en förändring sker i genusordning och -kontrakt syns däremot genom att 

flickor framställs i sportsammanhang. Flickorna som porträtteras i sportsammanhang 

beskrivs både som feminina, neutrala samt maskulina, men de som tillskrivs feminina 
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egenskaper hamnar i skymundan bakom manliga sportutövare och anses indirekt inte 

vara lika duktiga i sin prestation. De sportutövande barnen som däremot tillskrivs 

maskulina eller neutrala egenskaper anses däremot vara duktiga i sin prestation. I texter 

om djur ser vi liknande tendenser där det endast finns feminina beskrivningar av barn. I 

vår studie ser vi att det inte är könen som utgör en norm, utan genus. I texter om sport är 

maskuliniteten norm och i texter om djur är femininiteten norm - oavsett den 

porträtterades kön. 

 

 

6 Slutsats och diskussion 

 

I detta kapitel diskuterar vi innebörden av våra huvudsakliga resultat. Vi har därför valt 

att sammanfatta några av fynden från vår analys för att sedan kunna lyfta diskussionen 

till ett högre plan. 

 

Vanligtvis brukar sport anses vara något anpassat för män, men i vår studie motbevisas 

detta då både flickor och pojkar får utöva sporter och dessutom vara bra på det. 

Skillnaden vi kan se i representationerna sitter inte i könet, men däremot ser vi ett 

mönster när det kommer till genus. De barn som tillskrivs maskulina eller neutrala 

egenskaper är de som framställs prestera bra i sin sport, medan de feminina personerna 

(i vårt empiriska material endast bestående av flickor) hamnar i skymundan bakom 

texternas manliga sportutövare. Vi ser även samma mönster i de texter där barn får 

träffa olika djur. Enligt Fagrell (2000) anses egenskaper som omhändertagande, 

vårdande och osäkerhet vara feminina, vilket vi ser tendenser till hos de porträtterade 

barnen i texterna om djur. Det som skiljer denna diskurs från sportdiskursen är dock att 

samtliga texter, som porträtterar pojkar respektive flickor, är feminina.  

 

Genom detta kan vi dra slutsatsen att reportageserien KP fixar både reproducerar och 

förändrar genusordningen. Med detta menar vi att förändringen sker genom att flickor 

och pojkar inte särskiljs eller nödvändigtvis behandlas annorlunda från varandra på 

grund av deras kön - den dikotomi Hirdman (2004) talar om kan vi inte se i vårt 

empiriska material. Enligt Hirdman (2004) baseras andra samhälleliga strukturer på 

genusordningen. Detta innebär då att förväntningar och föreställningar om hur saker är 

och ska vara kan förändras och omvärderas i samhället. Även hierarkin bryts till viss del 
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eftersom det inte är män eller pojkar som är normen i sportsammanhang, utan man 

skulle kunna tolka det som att maskuliniteten är normen oavsett kön. I texter om djur 

ser vi liknande tendenser där femininiteten är normen och inte det kvinnliga könet. Det 

är inte mannen som är bra på sport, det är de maskulina personerna. Det är inte kvinnor 

som är omhändertagande, det är de feminina personerna. Däremot reproduceras 

genusordningen genom maskulina och feminina egenskaper som tillskrivs de 

porträtterade personerna. Det kan synas bland annat genom de texter där feminina 

sportutövande flickor framställs som sämre presterande än pojkar och män. De 

sportutövande flickorna som däremot tillskrivs maskulina eller neutrala egenskaper 

anses däremot vara duktiga i sin prestation. 

 

Genom att pojkar i djursammanhang framställs som feminina samt att flickor inom 

sport framställs som maskulina gör det dem till undantag från sina normativa könsroller. 

Om vi kopplar detta till Engströms (2008) studie blir barnen de undantag som bekräftar 

regeln om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Detta rör dock inte endast 

aktiviteter som handlar om sport eller djur, utan vi kan se likheter i texter om andra 

aktiviteter. Dessa var dock inte lika vanligt förekommande. I det här kan vi även se 

kopplingar till de könsstyrda genusmallar som Siivonen (2007) skriver om. Vi kan i vår 

studie inte se att mallarna passar in på de porträtterades kön, men att porträtteringen 

anpassas efter den aktivitet som utförs. Baserat på om aktiviteten som utförs är 

maskulin eller feminin tillskrivs den porträtterade egenskaper som är just maskulina 

eller feminina.  

 

I och med att Kamratposten inte skriver om feminina pojkar i texter om sport men om 

maskulina flickor ser vi kopplingar till att föreställningen om att sport är någonting 

maskulint bekräftas. Samma sak gäller mönstret som visar att endast feminina 

skildringar visas av personer som tycker om djur - det är något feminint. Sundins studie 

från år 2004 visade att betydligt fler pojkar än flickor ansåg att sportnyheter var mest 

intressant att läsa om, medan fler flickor än pojkar visade intresse för familjesidorna. 

Genom att sporten i vår studie är en maskulin aktivitet och att aktiviteter som rör djur är 

feminina skulle det kunna kopplas till Sundins resultat i en spekulation; eftersom pojkar 

tycker om att läsa om sport, skulle medielogiken ha kunnat forma sporten till en 

maskulin aktivitet i tidningen? Eftersom flickor tycker om att läsa om familjerelaterade 

ämnen, skulle medielogiken ha kunnat forma texterna om djur till att bli feminina? 
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Även om djur inte nödvändigtvis behöver betraktas som ”familj” skulle man ändå 

kunna klassa det inom samma kategori genom bland annat de omhändertagande 

aspekterna. Vi kan inte låta bli att undra hur en text skulle ha sett ut som porträtterat en 

feminin sportutövande pojke. Skulle han framställas som duktig utövare på sin sport 

eller skulle han jämföras med andra som är ”bättre”? Skulle fokus läggas på hans 

misstag eller framgångar? Och hur skulle en maskulin flicka som fick träffa djur 

porträtteras? Skulle hon fortfarande vara omhändertagande eller skulle hon vara bråkig 

och kaxig? Hur skulle detta kunna påverka genusordningen och -kontrakten i samhället? 

 

Enligt Fagrell (2000), Gripsrud (2011) och Rönnberg (2006) lär medier oss människor 

om vad det innebär att vara bland annat flicka eller pojke. Att barn kan ta till sig och 

inspireras av andra i medier finns exemplifierat i avsnitt 5.2. I exemplet blir ett barn 

inspirerat till att bada i godis av en tidigare deltagare i KP fixar. I just detta fall var 

inspirationen relativt harmlös, men det finns en risk med den identifikation som barn 

kan göra utifrån medier. Om samhälleliga genusordningar upprätthålls i medier skulle 

detta kunna föras vidare till barns identitetsskapande. Det kan innebära att barn skulle 

kunna skapa sig en föreställning om att de måste vara maskulina för att bli bra på sin 

sport, eller att de måste vara feminina för att tycka om djur. Detta kan i sin tur forma 

deras identiteter till att bli på ett visst sätt. Det skulle också kunna innebära att det 

skapas en osäkerhet i barnen om de inte skulle ”passa in” i normen. Ett barns trygghet i 

sig själv spelar nämligen en stor roll för vem barnet identifierar sig med enligt 

Rönnberg (2006). I Murnen, Smolak, Mills & Goods forskningsartikel från år 2003 

skriver de bland annat att barn med lägre kroppsuppskattning har lättare att ta till sig 

kroppsideal och har större benägenhet att vilja se ut som idealen. Om vi skulle utgå från 

deras resultat, även om vår studie inte fokuserar på just kroppsideal, skulle vi kunna 

tolka det som att barn som känner sig osäkra i sig själva är mer benägna att identifiera 

sig med ideal och normer. Om nu idealen är att man måste vara maskulin för att utöva 

sport och feminin för att tycka om djur kan detta medföra en risk i hur osäkra barn 

skapar identiteter. Chansen att läsarna litar på vad Kamratposten skriver ökar om de 

anser att tidningen är deras vän, något som Kamratposten säger sig vara (2015). Om vi 

utgår från hypotesen om att medier inte påverkar vad vi ska tycka och tänka, utan endast 

vad vi ska tänka på, och kopplar samman den med medielogiken för att lyfta vårt 

resultat ytterligare måste vi först klarlägga processen som vi tolkar den från medielogik 

till identitetsskapande: 



  
 

33 

 

Medielogiken handlar om att ett mediums innehåll anpassas utefter mediets format, 

organisation, arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet. Medielogiken är 

alltså något som styr vad medier rapporterar om. För att anpassa innehåll till mediers 

begränsade format kan vissa tekniker användas, i vårt material representerat av 

tillspetsning, intensifiering och stereotypisering. Medielogiken styr med andra ord vad 

som hamnar på mediehusens dagordning. Det som publiceras utifrån dagordningen är 

det som sedan erbjuds mottagarna som tvingas till att tolka och ta ställning till 

innehållet. I ett senare skede skulle detta kunna påverka individens identitetsskapande. 

Med andra ord skulle den information som vi bygger våra identiteter på bestå av 

innehåll som förenklats av medielogiken. En bild av ”verkligheten” som inte är 

fullständig. Om vi applicerar denna process på vår studies resultat skulle det kunna 

innebära att det Kamratposten (avsändaren) förmedlar via sina texter, oavsett om de 

reproducerar eller förändrar genusordningen och -kontraktet, kan bidra till barn och 

ungas (mottagarnas) identitetsskapande processer. 

 

Rönnberg (2006, s. 76) menar att barn allt som oftast är mottagare - ”Vuxna agerar, barn 

reagerar”. Detta skulle kunna appliceras på vår studies diskursiva praktik där 

”producenten (Kamratposten) agerar, konsumenten (Kamratpostens läsare) reagerar”. I 

längden skulle detta kunna få samhälleliga konsekvenser genom att genusstrukturerna 

upprätthålls. I vår studie fann vi dock exempel på när genusstrukturerna bryts. En 

pojkes förväntningar om att ett herrfotbollslag skulle ha ”jobbig stämning” (se avsnitt 

5.1.1) motbevisas i artikeln när skribenten ”tar bort” förväntningen om hur ett 

herrfotbollslag ska vara. Det skulle kunna påverka Kamratpostens läsares syn på hur de 

själva ”borde” vara. Påföljderna på genusstrukturen blir då att föreställningar om hur 

pojkar och män ska vara kan förändras. Detta då socialisationsprocesser lär oss vilka 

förväntningar vår omgivning har på oss (Gripsrud, 2011). Vi är dock medvetna om att 

Kamratposten inte själva bär hela samhällsansvaret för hur barn uppfattar sig själva och 

sin omvärld.  

 

I vårt resultat såg vi att vissa texter innehöll beskrivningar av barnen som var mer 

maskulina eller feminina än de beskrivningar som barnen ”tilläts säga om sig själva” (se 

avsnitt 5.1.4). Vi tolkar detta som att dessa barn i vissa fall tilldelades identiteter som de 

eventuellt inte själva har. Vilka identiteter dessa barn verkligen har kan vi däremot inte 



  
 

34 

veta. Om vi nu antar att dessa tillspetsade beskrivningar av personerna tas emot som 

sanningar av mottagarna kan detta medföra konsekvenser i den sociala praktiken. Detta 

skulle kunna innebära att barn som identifierar sig med andra barn som har tilldelats 

tillspetsade egenskaper skulle kunna upprätthålla stereotypa uppfattningar om vad som 

är maskulint och feminint. Något som är värt att notera är att vi endast hittade dessa 

tendenser i publiceringar före år 2013. En slutsats vi skulle kunna dra av detta resultat är 

då att avsändaren inte längre har behov av att ”spetsa till” de porträtterade åt det ena 

eller andra hållet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i vår studie inte kan se att representationen 

av flickor och pojkar i KP fixar skiljer sig anmärkningsvärt från varandra utifrån könet. 

Det vi däremot kan se är att genus skiljer sig åt i vad som är maskulint och feminint. 

Vem som porträtteras som maskulin eller feminin enligt vår studie baseras inte på vilket 

kön den porträtterade har, utan det beror snarare på vilken aktivitet som utförs. 

 

6.1 Vidare forskning 

Eftersom vår forskning inte är möjlig att generalisera då vårt empiriska material inte är 

tillräckligt omfattande skulle det vara intressant att i framtiden utöka vår studie. Detta 

skulle kunna göras på flera olika sätt, exempelvis med en bildanalys eller en kvantitativ 

innehållsanalys utförd på exempelvis andra texter i Kamratposten eller andra medier 

riktade till samma målgrupp för att jämföra resultaten. Vidare forskning hade inte 

endast varit intressant på grund av möjligheten att kunna generalisera våra resultat, utan 

även för att kunna bekräfta eller dementera det vi kommit fram till.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Empiriskt material inklusive kategorisering 

 

Kamratposten 2007-10-30, Laddat för stunts (nr. 15), maskulin pojke 

 

Kamratposten 2007-12-11, Lugn och ro i SPAt (nr. 17), feminin pojke 

 

Kamratposten 2008-01-08, Tjejen bakom stjärnorna (nr. 1), feminin flicka 

 

Kamratposten 2008-05-13, Änglavakt! (nr. 7), maskulin flicka 

 

Kamratposten 2009-08-25, Tränar med idolerna (nr. 12), neutral flicka 

 

Kamratposten 2011-04-13, Passa proffsen, Ida! (nr. 5), feminin flicka 

 

Kamratposten 2012-10-10, Ur vägen - här kommer Anton! (nr. 15), maskulin pojke 

 

Kamratposten 2012-10-31, Kalla kårar på prästgården (nr. 16), maskulin flicka 

 

Kamratposten 2013-03-14, Titta, jag flyger! (nr. 4), neutral flicka 

 

Kamratposten 2013-08-29, Rena rama drömjobbet! (nr. 13), feminin pojke 

 

Kamratposten 2015-06-03, Mäktigaste matchen! (nr. 8), maskulin pojke 

 

Kamratposten 2015-07-15, Härlig hästdag (nr. 11), feminin flicka 

 

Kamratposten 2015-08-05, Klara, färdiga… SPRING! (nr. 12), maskulin flicka 

 

Kamratposten 2015-08-26, Puss på dig! (nr. 13), feminin pojke 

 

Kamratposten 2018-06-07, Godare kan ingen bada (nr. 9), neutral pojke 


