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Alexandra Hoier

Abstract
The overall aim of this thesis is to examine the production and repetitiveness of gender patterns with 
focus on girls in the swedish tween magazine Kamratposten. This is of importance due to the non 
existing research on Kamratposten concerning this specific topic. The aim is also to evoke a broader 
discussion about the relationsship between gender representation and pedagody. The theoretical 
framework is based on three concepts, namly Yvonne Hirdman’s gender contract, Judith Butler’s 
performativity and the idea of heteronormativity. The material underlying the study consists of articles 
published in Kamratposten during 2010. These articles are divided into two subcategories following 
the theoretical framework, inside and outside home. The methodological objectives are based on a 
broader definition of textual analysis, where text  consists of a written part  as well as of a visual part. 
The findings of the study includes the following: (1) historical gender patterns are retained (2) 
individuals of the dominant group are mainly presented and (3) a systematic presentation of a 
stereotype girl is visible.
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1. Inledning
”KP:s utgångspunkt som tidning är att dess läsare i något avseende alltid ska få sin självkänsla stärkt”1

         - Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten

Även om jag själv inte är uppvuxen med tidningen Kamratposten tog det inte lång tid innan jag 
upptäckte att  denna tidning anses vara lite finare och lite bättre än andra ungdomstidningar som 
cirkulerar bland åtta till tolvåringarna. Redan under lärarutbildningen hörde jag hur barnen 
kommenterade artiklar ur Kamratposten, hur lärare uppmuntrar att  tidningen lästes under lektionstid, 
när allt annat var klart  förstås, och dessutom fanns den tillgänglig i skolbiblioteket. Efter denna första 
kontakt med Kamratposten  diskuterade jag allt oftare med föräldrar jag kom i kontakt  med privat för 
att  höra deras åsikter om tidningen. Övervägande många pratade i positiva tongångar om tidningen. 
Kamratposten framställdes nästintill som politiskt  korrekt i alla hänseenden av både föräldrar och 
lärare, en lite mytomspunnen framställning enligt min åsikt. I Kulturradions klassiker som sändes i 
Sveriges Radio kunde lyssnaren ta del av ett okritiskt inslag om Kamratposten. Reportern Nina 
Asarnoj framhåller då att tidningens uppdrag är att  stå på barnens sida, på barnens villkor och att 
barnet ses som en jämbördig person som tidningen talar till med en respektfull ton. Vidare menade 
Katarina Schück att det är en självklarhet  att  en tidning i viss mån måste följa med i dagens tidsandan 
och att  hon som långvarig reporter på Kamratposten kan se att  tidningen nu tar mer hänsyn till vad 
läsaren vill.2 

Det  finns en lång tradition som förbinder tidningen med skolvärlden. Först  i mitten av 1960-talet satte 
Skolöverstyrelsen stopp för att lärarnas försäljning av tidningen på skolorna och med all sannolikhet 
finns det även idag lärare som minns när det aktivt tog del i försäljningen av Kamratposten. Dessa 
lärare har förmodligen bidragit till att  spinna vidare på myten om den politiskt korrekta tidningen. Att 
tidningen fortfarande njuter av en hög status i skolan är därför inte förvånansvärt, då ett rykte kan 
sägas gå i arv och därmed har även nya lärare inskolats med insikten om att  Kamratposten är en bra 
tidning. Utifrån denna idealisering som jag uppfattade att  Kamratposten  åtnjuter, ställde jag mig allt 
oftare frågan vad det  är som utgör att  Kamratposten får en sådan legitimitet  bland pedagoger och 
föräldrar. Kamratposten  blir inte endast intressant av att  den har en mångårig tradition av samhörighet 
med skolvärlden utan främst för att den uttryckligen vänder sig till både flickor och pojkar vilket  fick 
mig att  vilja undersöka hur tidningen egentligen förhåller sig till genusfrågor. Mitt  intresse riktade in 
sig på en eventuell förekomst  av en stereotypiserande bild om flickors och pojkars beteende, men mest 
fokus är tänkt att  ligga på Kamratpostens presentation av flickor. Detta för att  jag sällan läst forskning 
som endast  fokuserar på flickor. Med tanke på att  det inte verkar finnas ett kritiskt  förhållningssätt 
gentemot Kamratposten kan det vara på tiden att väcka en debatt kring dessa frågor.
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2. Problembeskrivning och syfte
Undersökningen skall ses som ett  inlägg i det  svenska pedagogiska forskningsfältet  om huruvida 
genus produceras och reproduceras i den mediala kontexten. Fokus ligger på barn i ålder åtta till 
fjorton år. Min utgångspunkt är att denna åldersgrupp ses som mest  mottaglig för genusprojektioner. 
Majoriteten av forskningen har handlat om pojkar vilket är min anledning till att istället  undersöka 
flickor. Media ses i denna undersökning som en avgörande kunskapsförmedlare och bidrar därmed till 
föreställningar om hur flickor skall uppfattas vara. 

Syftet med denna uppsats är således att  undersöka hur könsmarkörer om flickor produceras och 
reproduceras i en tidningen för barn. 

Detta syftet operationaliseras nedan i följande frågor:

● Hur kännetecknas flickor och i vilken utsträckning uppvisas könsmönster i       Kamratposten?

● I vilka sammanhang förekommer flickor i artikelserien?

2.1 Disposition

Uppsatsen är uppbyggd efter ett  klassiskt mönster. Med detta menas att läsaren först  introduceras till 
ämnet  med bakgrundsinformation om bland annat  den utvalda tidningen och huruvida undersökningen 
passar in i forskningsfältet  pedagogik. Dessutom hänvisas till forskning kring barn och genus samt 
barn och mediekonsumtion. Därefter följer uppsatsens teoretiska utgångspunkter som baseras på 
Yvonne Hirdmans genuskontrakt, Judith Butlers performativitet  samt begreppet heteronormativitet. 
För att  sedan tydliggöra för läsaren hur materialet  samt undersökningen har genomförts diskuteras 
relevanta delar av detta i metodkapitlet. Resultat- och analyskapitlen hålls isär, för att återigen öka 
uppsatsens transparensen. Läsaren kan därigenom först  ta del av vilka resultat som hittades för sedan 
fördjupa sig i tolkningen av resultaten. Till slut följer en diskussion där uppsatsens alla delar vävs ihop 
innan den slutliga konklusionen sätter stopp för uppsatsen.
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3. Bakgrund och tidigare 
forskning
3.1 Kamratposten 

Många barn och vuxna kan relatera till ungdomstidningen Kamratposten antingen genom att 
prenumerera på den eller för att den återfinns i nästan varje grundskola. Enligt  utgivaren Bonnier 
Tidskrifter AB har Kamratposten en nuvarande upplaga om 50.000 exemplar med en utgivningstakt 
om 18 nummer per år. En helårsprenumeration kostar kostar 549 kr eller 39 kr per lösnummer. 
Annonsering är inte tillåten.3  Tidningens koncept  är att innehållet skall vara av hög journalistisk 
kvalitet  samt att skapa en plattform där både flickor och pojkar känner igen sig. Mer explicit skall 
Kamratposten vara en tidning ”[...] där varje artikel och varje sida är skapad för att  öka självkänslan 
och för att läsaren ska känna sig respekterad och utvald.”4  Tidningens målsättning är att  alla barn 
innan tolvårsåldern skall ha läst  den eller varit  i kontakt  med deras hemsida. Utöver tidningen i 
pappersformat erbjuds sedan 2007 även KPwebben, en webbplats för barn med liknande teman och 
upplägg som tidningen. Webbplatsen har utifrån ett  kvalitets- och säkerhetsperspektiv utsetts av 
Mediarådet till bästa nätsida år 2010.5 

På KPwebben hittar läsaren även Sagan om KP där förlaget själv i whiggism-tradition6 presenterar 
tidningens framväxt. Utifrån denna information framgår det att tidningens grundare var Stina Quint 
som i sitt yrke som lärare sökte möjligheten att ta fram en barntidning ämnad för barn oavsett klass. I 
kooperation med välbärgade personer lanserades 1892 det första numret  med dåvarande namnet 
Folkskolans Barntidning. Tidningen distribuerades inte endast  via prenumerationer utan även genom 
lärare på skolorna. Under åren har tidningens innehåll förändrats. Från början ämnades den till att 
bland annat lära barnen gudsfruktan och fosterlandskärlek. Numera tar den upp de teman barn är 
intresserade av, exempelvis insändarsidor, serier samt frågor och svar om kroppens funktion. 
Tidningen skyltar med att  en del kända författare har varit  aktiva inom tidningen under åren, 
exempelvis skrev Astrid Lindgren en berättelse för tidningen. 1950 bytte tidningen namn till 
Kamratposten. Sedan Ola Lindholm tog över som chefredaktör år 2007 har tidningen ändrat layout, 
bl.a. blev formatet större. Att  arbeta med språket  är en annan vision tidningen har. Enligt Asarnoj 
korrekturläses tidningen inte endast  på vanligt sätt, dvs. att  en redaktör granskar tidningen, utan på 
Kamratpostens redaktion högläses varje nummer. Denna procedur tar ungefär fem timmar i anspråk. 
Chefredaktören kommenterar att 

skriver man för barn och vill man vara en viktig tidning för barn och en tidning som 
jobbar med språk på det viset vi gör, då måste det vara korrekt. De lär sig så mycket 
av oss, vi är liksom en av det viktigaste liksom informationskällorna för barn och då 
ska de lära sig rätt då.7 
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3 http://www.sverigestidskrifter.se/medlem/tidskrifter/kamratposten, Acc. 2011-04-12 .
4 http://www.bonniertidskrifter.se/varumarken/kamratposten/om-varumarket/, Acc. 2011-02-22.
5 http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Rapport%20-%20Hur%20s%C3%A4kra 
  %20%C3%A4r%20sociala%20n%C3%A4tverkssajter%20f%C3%B6r%20barn%20oc
  %20unga.pdf, Acc. 2011-02-22.
6 För fördjupad läsning se: Larsson, Esbjörn, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning: Kungl.  
  krigsakademien mellan åren 1792 och 1866, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : 
  Uppsala universitet, 2005,Uppsala, 2005, s. 30, 329.
7 Kulturradions Klassiker, Nina Asarnoj om Kamratposten.

http://www.sverigestidskrifter.se/medlem/tidskrifter/kamratposten
http://www.sverigestidskrifter.se/medlem/tidskrifter/kamratposten
http://www.bonniertidskrifter.se/varumarken/kamratposten/om-varumarket/
http://www.bonniertidskrifter.se/varumarken/kamratposten/om-varumarket/
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Rapport%20-%20Hur%20s%C3%A4kra%20%C3%A4r%20sociala%20n%C3%A4tverkssajter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Rapport%20-%20Hur%20s%C3%A4kra%20%C3%A4r%20sociala%20n%C3%A4tverkssajter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Rapport%20-%20Hur%20s%C3%A4kra%20%C3%A4r%20sociala%20n%C3%A4tverkssajter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Rapport%20-%20Hur%20s%C3%A4kra%20%C3%A4r%20sociala%20n%C3%A4tverkssajter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Rapport%20-%20Hur%20s%C3%A4kra%20%C3%A4r%20sociala%20n%C3%A4tverkssajter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Rapport%20-%20Hur%20s%C3%A4kra%20%C3%A4r%20sociala%20n%C3%A4tverkssajter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf


Inom skol- och föräldrarssfären åtnjuter Kamratposten  en hög legitimitet  vilket  även framgår i 
exempelvis i tidskriften Opsis Kalopsis där Helene Lumholdt  beskriver att den enda kritiken som 
Kamratposten har råkat ut för är tidningens präktighet.8 I en annan artikel i samma tidskrift hävdar 
Dan Höjer att Kamratposten är en frizon där barnen får vara sig själva oavsett  intresse, ”frizoner där 
pojkar också får vara intresserade av kärlek, matlagning och relationsromaner”. För att  förtydliga 
Kamratpostens renhet  jämför han med tidningar som Julia, där flickor redan i tioårsåldern utsätts för 
skönhetsideal. Vidare beskriver Höjer hur Kamratposten är den enda tidningen som lyckats rikta sig 
till både flickor och pojkar utan att  inordna dessa i könsfack som de flesta andra tidningar som riktar 
sig till äldre barn anses göra.9 I en intervju med Ola Lindholm som publicerades i Lärarnas tidning 
framgår det att Kamratposten även i fortsättningen skall väcka debatt, driva förändringar och vara den 
som ger en röst åt barnen.10  Tidningen skyltar även med att den ger barn en röst, dock använder 
tidningen sig inte av barnjournalister, vilket kan ses som en motsägelse. Barnperspektivet presenteras 
utifrån ett  vuxenperspektiv som bygger på kunskap om barn. Redaktionen poängterar att ett  aktivt 
medverkande från barnens sida, exempelvis genom insädarbrev, möjliggör att tidningens innehåll 
utsätts för en reflekterande granskning med mål att sätta barns långsiktiga intresse i förgrunden. 

3.2 Undersökningens pedagogiska relevans

Det är inte lätt  att  hitta kritisk forskning om Kamratposten. Dock finns det två avhandlingar om 
Folkskolans Barntidning, dvs. innan tidningen bytte namn. Den första är Sonja Svenssons Läsning för 
folkets barn: Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892-1914. Anne-Li Lindgren undersöker i sin 
avhandling bland annat  vilka barndomsideal tidningen förmedlar och den bär titeln Att ha barn med är 
en god sak: barn, medier och medborgarskap under 1930-talet. Tidigare forskning om Folkskolans 
Barntidning  har till motsats från denna uppsats fokuserat  på tidningens historiska aspekt och inte tagit 
upp samtida frågeställningar. Skillnaden är en del av undersöknings relevans. Avgörande är att 
Kamratposten kan ses som bärare av ett  budskap och i dess kontakt  med läsaren, i detta fall barn i 
åldern mellan åtta och fjorton år, uppstår en informell kunskapsprocess. Lärande och 
kunskapsförmedling pågår hela tiden och framför allt  då barnet  drivs av lust och nyfikenhet. Jaget är 
inget enhetligt  utan formas i en ständigt pågående process och förändras oupphörligt  genom påverkan 
från olika håll.11 Barndomen kan ses som en tid då grunden för genuskonstruktionen läggs och därför 
är ungas genuskonstruktioner fortfarande föränderliga och torde skilja sig från vuxnas. Visserligen är 
vuxnas också föränderliga, dock sker det  långsammare och i mindre omfattning. Det  är i detta skede 
som barn och därmed även flickor påverkas. Hur en tidning väljer att framställa flickor har en direkt 
inverkan på hur flickor tar emot och tolkar denna bild. Kamratposten är en tidning skriven utifrån ett 
barnperspektiv, dock producerad av vuxna med en vuxen tolkning på flickor och hur bilden av flickor 
kan förmedlas. Det blir desto mer relevant  med tanke på tidningens legitimitet bland barn och vuxna 
att undersöka om denna legitimitet kan ses som rimlig.

Forskningen om barn befinner sig fortfarande i ett  enkelspårigt  och dualistiskt tänkande. Vanligt är att 
pojkar beskrivs först då de flesta teorierna haft mannen som norm att  utgå från vilket  resulterat i att  det 
saknas begrepp för att  framställa flickornas värld, poängterar Barrie Thorne.12  Undersökningar om 
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8 Opsis kalopsis: om barn- och ungdomskultur, Opsis kalopsis, Stockholm, Nr. 1, 2001, s. 22.
9 Opsis Kalopsis, Nr 3, 2006, s. 18.
10 Lärarnas tidning, Svenska facklärarförbundet, Stockholm,  Nr. 13, 2006.
11 Davies, Bronwyn, Hur flickor och pojkar gör kön, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2003, s. 11.
12Thorne, Barrie, Children and Gender: Construction of Diffrences, i Gergen, Mary M. & Davis, Sara 
   N. (red.), Toward a New Psychology of Gender, Routledge, New York, 1997, s. 185-201.



barn i generella termer, som bland annat  inom social inlärningsteori, anser att  de imiterar 
omgivningens rollförväntningar. Omgivningens påverkan utgör därmed en väsentlig faktor som bland 
annat  Marika Andræ framför i sin avhandling. Beteenden och normer efterliknas av barnet som 
därigenom lär sig vad som är ett  lämpligt  beteende för respektive kön.13 I samspel med omgivningen 
formas barn. Denna positionering måste dock samtidigt innebära att  imitation inte är statisk. Eftersom 
det inte finns endast en kanal som påverkar barn utan en komplex uppsjö av olika stimuli kan imitation 
även innebära förändring, vilket ligger i samma linje med Butler när hon diskuterar Simone de 
Beauvoirs utsaga om att en individ inte föds till kvinna utan blir till kvinna. I innebörden av detta 
påstående ligger möjligheten till förändring.

If there is something right in Beauvoir’s claim that one is not born, but rather 
becomes a woman, it follows that woman itself is a term in process, a becoming, a 
constructing that cannot rightfully be said to originate or to end. As an ongoing 
discursive practice, it is open to intervention and resignification. Even when gender 
seems to congeal into the most reified forms, the “congealing” is itself an insistent 
and insidious practice, sustained and regulated by various social means.14 

Media ingår i denna länk som kan bidra till stagnation i hur flickor anses vara. Media  kan också bidra 
till att förändra denna bild. Det finns dock två kontrasterande positioner att betrakta barn och 
mediekonsumtion på, menar David Buckingham. Å ena sidan finns en idé om att den traditionella 
barndomen håller på att  försvinna på grund av media och mediekonsumtionen. Å andra sidan ses 
mediekonsumtionen som en liberalisering åt barnen, som numera själva kan hitta information.15 Under 
det senaste decennierna har mediemarkanden fokuserat  mer på barn och utökat  utbudet  för denna 
målgrupp. Mediemarknaden har nischat  sig alltmer, vilket i sin tur innebär att även barn har ett  större 
utbud att  ta del av. Buckingham talar om en ungdomsjargong som nästintill kräver en specifik kulturell 
kompetens som endast  unga uppvisar för att  kunna ta del av mediernas innehåll.16  Vidare hänvisar han 
till historiska skillnader i mediernas innehåll. Under de senaste 20 åren har en förskjutning skett från 
tabubelagda ämnen som sexualitet, droger och familjesplittring till att dessa numera i hög grad syns i 
medierna och därmed konfronterar barn mer regelbundet.17 Dessa aspekter förstärker mediernas roll i 
den informella kunskapsprocessen och hur medier kan påverka barn. 

För att göra en kort historisk tillbakablick finns det i Andraes avhandling beskrivet hur olika 
könsnormer har präglat  flickberättelser skrivna av Birger Wahlström under 1920-talet. Utmärkande var 
att  flickor ses i relation till familjen, där traditionella kristna dygder framhävs. Flickor bör vara 
hjälpsamma, omtänksamma, uppvisa medkänsla och vara tålmodiga. ”En bra flicka bör vara till nytta 
för andra, men även kunna reda sig själv.”18 Emellertid skall flickan inte verka för vuxen, barn skall 
fortfarande vara barn. Vidare bör flickors karaktärsdrag helst  vara lite lagom. Överdrivet beteende, 
dvs. både för lugnt eller för vilt anses inte vara lämpligt. Flickor verkar hamna i en gråzon där det  inte 
helt tydligt framgår vad som är önskvärt eller icke önskvärt, dock finns det  tydliga gränsöverskridande 
beteenden.19 
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13Andræ, Marika, Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 
  ungdomsböcker 1914-1944, B. Wahlström, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Stockholm, 2001, s. 25.
14Butler, Judith, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, [New ed.], Routledge, 
  New York, 1999, s. 43.
15Buckingham, David, Media Education: Literacy, Learning, and Contemporary Culture, Polity Press, 
  Cambridge, UK, 2003, s. 19.
16 Ibid., s. 28.
17 Ibid., s. 29.
18 Andræ, Marika, s. 60.
19 Ibid., s, 61



3.3 Genus, flickor och omgivningen

Generellt  kan genus ses som en möjlighet att  tränga bortom stora statiska förklaringsmodeller, för att 
istället fokusera på att undersöka subtila såväl som synliga maktförhållanden mellan kvinnor och män, 
samt  kvinnors underordning.20  Begreppet möjliggör en diskussion inte endast kring det  biologiska 
könet utan även utomkroppsliga aspekter, anser Yvonne Hirdman. Vidare menar hon att  det handlar 
om överförda abstrakta tankebilder om vad som är kvinnligt eller manligt vilka genomsyrar allt 
omkring oss.21  Såsom Hirdman beskriver det uppstår nästan skenet av att människor behöver 
antagonister, då de inte kan uppskatta det  ena utan det  andra. I samma linje kan även dikotomin mellan 
kvinna och man som bygger på detta motsatsförhållande, inordnas. Vidare anser Hirdman att 
indelningen även leder till ett kausalt tänkande. Detta blir synligt i att en A förväntas göra A saker och 
vara på A platser vilket leder till att dessa saker eller platser identifieras av genus. Därigenom kan 
platserna eller sakerna spegla genus och i förlängningen kroppen. Den som utför A saker måste således 
vara en A-individ.22   

Hela ungdomskulturen är genomsyrad av diverse idéer om vad som är lämpligt för en flicka eller en 
pojke. Böcker, filmer eller TV utgör en stor informationskälla för hur könsstereotyper kan införlivas 
eller omtolkas.23 Innan jag ger mig in på hur omgivningen påverkar flickor, bör en kort  diskussion om 
själva ordet  företas. Vad utmärker en flicka och vilka antaganden förmedlar ordet? Generellt  kan det 
sägas att  en människa av kvinnligt kön som befinner sig i livsfasen som vedertaget  kallas för barndom 
definieras som en flicka, menar Eva Söderberg och Anna-Karin Frih. Ordet  flicka kan även hänvisa till 
en person av kvinnligt  kön som är i sin ungdomsfas. Används begreppet flickdom betonas främst  att 
barndomen är könsspecifik. Att  använda begrepp som barndom eller ungdom är dock inte 
allmängiltigt, då dessa är socialt  och kulturellt  skapade. Dessa begrepp varierar i olika kontexter, 
liksom i tid och rum. Livsfasens längd inte fastslagen utan varierar, vilket  innebär att  dessa livsfaser 
får olika innebörd. En kvinnlig person i sin ungdomsfas kanske definieras som flicka, kvinna eller tjej, 
men inte endast  ålder och kön är begreppsdefinierande, utan flera andra kategorier. Exempelvis 
etnicitet, makt eller sexualitet, måste även tas i betraktelse för att  beskriva vad som kallas för barn- 
eller ungdom.24 Därför blir det svårt att tala om flicka som en statisk kategori eftersom den är i ständig 
förändring, en förändring som gör det intressant att  undersöka de olika nyanserna som läggs i 
begreppet flicka.

Barn intar en speciell position i samhället då de måste ses i relation till sin placering i tid och rum, 
eftersom deras vardag är fylld av olika kontrollmekanismer som styr deras fysik och sätt att  vara till 
skillnad från vuxnas. Barn kan de inte agera lika självständigt. Befinner sig mestadels i situationer som 
är utom deras egen påverkan. Skolan, som utgör en signifikant  del av barns vardag, genererar olika 
föreställningar om bland annat disciplin, inlärning och utveckling. Därigenom påverkas ungas fysiska 
och psykiska upplevelse, ungas identitet  formas och inte minst sättet hur de förhåller sig till kön och 
genus. Tid och rum som barn befinner sig i bidrar i hög grad till hur kön och genus produceras och 
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reproduceras samt hur detta påverkar ungas positionering och utveckling.25  Claudia Mitchell 
poängterar att objekt i barnens vardag också är bärare av genus. Olika signaler bär olika budskap, där 
exempelvis en leksaksförpackning kopplas till olika kön. Vanliga signaler är färg och formgivning. 
Mitchell hänvisar till Pat  Kirkham som tar upp könsmarkörer som just  färg, där brun och mörkblå 
vänder sig till pojkar och pastellfärger samt  rosa är tänkt för flickor.26  Även rum kan vara 
genusfiltrerade. En skolgård har tydliga markörer för vilka sporter som skall spelas var. Aktiviteterna 
blir till en genusmarkör i skolmiljön. Stora ytor åsidosätts för bollsporter, oftast  en plats för pojkar, 
och mindre ytor är markerade för flickors lek.27 

Av denna åsikt är även Jutta Balldin och Annika Blom som också påpekar hur rum klassificeras i olika 
genusmönster i vårt  samhälle. Flickors kultur är sammankopplat  med hemmet  och därmed har flickor 
ännu inte intagit  exempelvis skolan och gatan som mestadels förknippas med pojkar.28  Denna 
uppdelning kan troligtvis sammankopplas med idén om att  flickors kultur beskrivs vara privat  och 
samarbetsorienterad med inriktning på de sociala och intima, medan pojkars kultur ses som hierarkisk 
och tävlingsinriktad. Problematiskt  med denna dikotoma indelning är att flickor och pojkar då ses som 
två skilda grupper. Skillnaderna sinsemellan hamnar i fokus och inte likheterna och helheten. 
Dessutom anser Balldin och Blom att  kroppen är en social markör och ett  verktyg för att bland annat 
uttrycka genus och att  denna aspekt blir speciellt viktigt, då unga människor studeras med tanke på att 
deras kroppar är i ständig förändring.29 Det  finns även en poäng i att  undersöka vad som faktiskt sägs, 
beskrivs eller avbildas i en specifik situation för att  kunna bli uppmärksam på dess specifika betydelse 
som Toril Moi hänvisar till. 

If we want to combat sexism and heterosexism, we should examine what work words are 
made to do in different speech acts, not leap to the conclusion that the same word must mean 
the same oppressive thing every time it occurs, or that words oppress us by simply by having 
determinate meanings, regardless of what those meanings are.30

3.4 Veckotidningens föreställning om läsaren

I sin avhandling från 2001 undersöker Arja Hirdman hur kvinnor och män och relationen dem 
sinsemellan framställs i veckotidningarna: Veckorevyn och Fib aktuellt. Genom att jämföra dessa 
tidningar vill hon studera hur genus produceras i texter beroende på publikinriktning. Gemensamt för 
veckotidningar i allmänhet  är att  de skapar föreställningar om vad som utgör eller bör utgöra det 
kvinnliga och det  manliga, samt  att utbudet formas utifrån en idé om vad den tänkta publiken vill läsa. 
Genom att tilltala publiken som antingen kvinna eller man skapas en föreställning om vad dessa 
könskategorier innebär.31 Hirdman har valt en konstruktivistisk medieanalys där teorier om genus har 
lagts till som förstärkning av betydelsen av den visuella retoriken.32  
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Med begreppet genus refererar Hirdman till de historiska, sociala och kulturella betydelserna som 
tillskrivs kvinna och man och ses vidare som en utveckling av begreppet könsroll och socialt  kön. 
Begreppet möjliggör en fördjupad förståelse av maktförhållanden mellan kvinnor och män och 
relationen mellan dem. För att få grepp om formandet  av genus måste relationen mellan kvinnligt och 
manligt  undersökas för att se vilka mönster de ger uttryck för.33 Hirdman anser att  representationer av 
kvinnor och män inte endast återges i mediala sammanhang utan även skapas av dessa. Fokus ligger 
på hur mening skapas och får betydelse. Därför är den föreställda läsarens behov avgörande, eftersom 
tidningens legitimitet utgår utifrån dessa antaganden.34  

Inom veckopressgenren utgör även underhållningen en kärna, där läsaren skall erbjudas något ”bättre”, 
något som det dagliga livet inte ger. Dock skall läsaren inte föras in i en utopisk värld. Berättelserna 
skall istället  likna mer vardagliga men inte lika komplexa modeller, exempelvis relationer mellan 
människor som framställs som enklare. Detta innehåll fyller ett behov, läsaren vill veta hur något kan 
vara, men samtidigt skapas även ett  signalement hos läsaren hur det  bör vara. Läsaren kan därigenom 
relatera sitt  eget  liv med det som presenteras i tidningen. Innehållets tematiseringar vänder sig direkt 
till läsaren och konfronterar denne med personliga beskrivningar med en viss igenkänningsfaktor. 
Genom det  personliga perspektivet  skapar veckopressen en typ av igenkännande och kan därigenom 
knyta en fiktiv kontakt med läsaren.35  Denna vi-känsla som skapas ter sig också i tidningens 
genusuttryck, då tidningen försöker att förkroppsliga sina läsare, dvs. ”Fib aktuellt är mannen som 
talar med andra män och Veckorevyn är kvinnan som talar med andra kvinnor.”36  Avhandlingen har 
dock inte vidare uppmärksammat frågan kring vi-känslan och hur medierna utformar gemenskapen de 
försöker knyta med läsaren. Föreställningen om en idealläsare som söker efter vissa behov påvisar 
enligt min mening ett  rätt  statiskt tänkande, med endast mycket tröga förändringar. Samtidigt är 
trögheten i förändringen just det  som utmärker tidningens roll i reproduktionen. Den återupprepar 
samma mönster under en längre tid, tills dess att långsamt nya mönster tas upp. De nya mönstren blir 
dock troligen först  synliga när samhället redan är på väg in i ett  nytt  mönster. Tidningen ligger därmed 
alltid lite efter och kan därför upprätthålla stereotyper. 

3.5 Undersökningens bidrag

Forskning kring medier och hur de påverkar och påverkas av samhällsdiskurser finns det  gott  om, inte 
bara i Sverige. Det finns numera även en hel del forskning kring barn och barns uppväxt  och 
omgivning och hur barn gestaltar genus. Som ovan beskrivet  är medier en del av denna omgivning 
som barn konfronteras med. Kamratposten som är en kommersiell tidning, där ett  mål är att  höja 
upplagan, hamnar i en tvivelaktig sits när de själva utnämner sig till en tidning för barns röster. Det 
gäller för redaktionen att ta fram ett  innehåll som kan locka fler läsare, men som likväl upprätthåller 
bilden av att vara en god tidning som lyssnar på vad alla barn har att  säga. Att mitt  fokus är just flickor 
och inte barn generellt  eller genus är ett  medvetet  val. Som redan påpekats, beskrivs flickor 
fortfarande mestadels i relation till pojkar, dvs. att  pojkar anses utgöra normen. Genom att sätta könen 
emot varandra anser jag att  grupperingen i vad som anses vara flickaktigt eller pojkaktigt skapas och 
upprätthålls. Denna undersökningens kärna är därför hur flickor konstrueras, eller för att vara mer 
konkret, hur en kommersiell tidningsredaktion gestaltar flickor.37 Dessutom kan studien bidra med en 
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ny synvinkel på tidningen Kamratposten, dels för att  uppsatsen fokuserar på samtida och inte 
historiska frågor och dels för att innehållet lyfter frågan om flickors representationer.
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4. Teoretisk referensram 
Undersökningens mål är att  undersöka presentationen av flickan i Kamratposten vilket skall göras 
utifrån ett genusperspektiv. Som teorier kommer Yvonne Hirdmans genussystem att användas i 
undersökningen, sammanvävd med Judith Butlers performativitet  och begreppet  heteronormativitet. 
Teorierna bildar ett raster genom vilket undersökningen skall betraktas, för att  på så sätt djupare tränga 
in i tidningens representationsmekanismer. För att få en nyanserad bild måste olika nivåer undersökas 
för att  kunna hålla en teoretisk diskussion kring föreställningar om flickan. Hirdmans genuskontrakt 
utgör en schablon för hur den stereotypa relationen mellan kvinna och man kan beskrivas och hur 
kvinnans roll kan förstås. För att  öka förståelsen för hur genus och föreställningar kring kön skapas 
och upprätthålls tas begreppet performativitet  in som kompletteras med en perspektivering kring 
heteronormativitet. Detta eftersom undersökningen även vill beakta vilka grupper som representeras. 

4.1. Genussystem

Genussystemet  skall både ses som en dynamiskt  struktur och som något som belyser systematiserade 
strukturer. Basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna i samhället grundar sig enligt 
Hirdman på inordnindningen av människor i genus. Denna ordningsstruktur utgår ifrån två 
grundstenar, dikotomin och hierarkin. Dikotomin, som kan förklaras med könens isärhållande, 
beskriver ett  maktskapande där A inte är B och ett meningsskapande där A gör A saker. Därigenom 
förstärks och legitimeras den manliga överordningen. Hierarkin kännetecknas av att mannen anses 
vara normen och utgöra det allmängiltiga. Hirdman anser att just  könens isärhållande, dvs. dikotomin 
legitimerar den manliga normen.38 Denna struktur är djupt  integrerad i samhället menar Hirdman, där 
genusskapandet  bygger på historiskt  och geografiskt  lagrade föreställningar om vad kvinna och man 
är. Genussystemet är själva processen som skapar segregering och hierarkisering. Processen bygger på 
ömsesidiga föreställningar om hur en kvinna och en man är. Dessa föreställningar betecknas av 
Hirdman som ett  genuskontrakt. Ett genuskontrakt kan ses som ett  operationaliseringsverktyg av 
genussystemet.39 

4.1.1. Det stereotypa genuskontraktet

Olika tidsepoker och samhällen uppvisar skilda genuskontrakt. Kontrakten synliggör föreställningar 
som finns mellan kvinna och man, exempelvis hur en relation bör se ut  mellan könen, hur 
interaktionen eller socialiseringen bör vara. För att  kunna förstå könens relation till varandra är det 
relevant att  urskilja en slags schablon som speglar en statisk första utgångspunkt. Schablonen formar 
en förenklad och en anings abstrakt bild hur denna relation kan beskrivas och utifrån denna schablon 
kan sedan förändringar och avvikelser beskrivas. Genuskontraktet diskuteras i en tidlös kontext utifrån 
ett  heterosexuellt par. Ursituationen, som Hirdman beskriver det, är en schablon som visar stereotypa 
föreställningar om kvinnligt och manligt.40  Enkel beskrivet kan sägas att ”det  stereotypa 
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genuskontraktet är den situation som skapar förutsättning för genusbunden rationalitet, för upprepning, 
tradering och bekräftelse av världens naturliga ordning”.41

Ordet kontrakt syftar här inte på en ömsesidig överenskommelse mellan könen utan skall ge ett uttryck 
för det strukturella krav som båda könen underordnar sig samtidigt  som det skall signalera en 
möjlighet till förhandling. Kontraktet bygger på en androcentrisk syn där mannen bildar normen och 
åläggs att ta hand om och beskydda kvinnan. I gengäld skall kvinnan hålla sig till sina uppgifter vilka 
är att  sköta hemmet  och föda barn. Denna uppfattning bygger på naturlagar.42 I den synliga relationen 
ingår även en tyst  förutsättning där hierarkin blir tydlig, kvinnan både hjälper mannen men även är 
hans objekt. Hirdman söker sig bland annat hela vägen tillbaka till bibeln för ett  möjligt svar till den 
västerländska idealbilden av förhållandet  mellan kvinna och man. Ett förhållande där könens 
rättigheter, skyldigheter och ansvar förbestäms. Den självklara kontrasten ligger i kvinnan som 
barnaföderska och mannen som den omhändertagande. Dessa förutsättningar medför skilda villkor för 
könen, där kvinnans liv begränsas till sysslor kring hemmet. Mannens liv däremot utspelas endast  till 
en bråkdel i hemmet då han har hela världen till förfogande.43 

Underordningen ter sig dock inte lika enkel som den presenteras, då könen i teorin framstår som 
passiva och statiska i sin position gentemot varandra. Intressant blir varför denna ordning och 
underordning bibehålls och inte aktiv bryts? Hirdmans svar på denna fråga skulle troligen vara att 
”poängen med rejäl underordning är onekligen att  den sköts bäst av de underordnade själva”.44 Istället 
för att  bryta sig ut  ur kontraktet  skapar sig kvinnan utrymme innanför kontraktets gränser, utökar sina 
möjligheter inom hennes sociala strukturer. Genom att  försöka göra situationen dräglig inom de satta 
gränserna återskapar hon på samma gång kontraktets gränser. Samtidigt innebär mannens roll att ta 
hand om kvinnan, beskydda henne och försörja henne. Att  han därigenom omvandlas till ett 
överhuvud, kanske rent av en förtryckare, även om det inte alltid är av egen vilja.45  Kvinnors 
representation i samhället  bygger på en manlig överrepresentation. Kvinnor får mindre plats och 
kontrolleras i sin rörelseförmåga både i de fysiska som psykiska rummet. För att  använda Hirdmans 
begrepp kan det sägas att A begränsar B:s rörelsefrihet.46

Nu när en schematisk bild har tecknats av hur kvinnans underordning ter sig, kan ett återigen 
schablonmässigt  försök göras att  hitta förändringsmekanismer. I första hand bör kvinnan söka 
förändring och ta sig ur detta kontrakt, även om det  förefaller sig märkligt att bryta sig ur förmodade 
naturgivna lagar.47  Kontraktet bygger på en ontologisk grund samtidigt  som den utgör en social 
institution. Då kvinnans position inte endast står i relation till mannen i huset  utan även till hela 
samhället, lagstiftningen och ägandeförhållanderna. För att kunna bryta mot  kontraktets bindande 
innehåll måste vissa förutsättning skapas, vilka enligt Hirdman bygger på att  mannen måste bryta mot 
kontraktet. När han inte blir den som försörjer henne längre står den verkliga situationen i kontrast 
med idealsituationen i vilken en förändring måste uppstå.48 En svaghet med denna teori är att Hirdman 
inte relaterar genus till annat än relationen emellan kvinnan och mannen. Hon tar inte in aspekter som 
exempelvis etnicitet, klass eller sexualitet. För att  kompensera denna svaghet vill jag komplettera mina 
teoretiska utgångspunkter med begreppen heteronormativitet och performativitet. 
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4.2 Performativitet

Performativitet  är inget statiskt begrepp och kan därför ha olika skepnader beroende på situationen. 
Judith Butler har dock sammanfattat  sin tolkning av begreppets komplexitet  till två förenklade pelare 
som kan förklara hur begreppet fungerar. Utgångspunkten är att begreppet innefattar aktion, en 
handling som inte utförs bara en gång, utan är återkommande och synliggörs genom kroppen. Hur 
handlingen tolkas och mottags, blir under en viss tid kulturellt  bevarad i just  kroppen. Detta leder till 
att  förväntningen av en könad essens producerar precis det som den egentligen tror sig befinna utanför 
kroppen. Med andra ord, förväntningen framkallar objektet. Det  som kan beskrivas som en könad inre 
essens av kroppen är alltså producerad av handlingar och förväntningar som därigenom upprätthåller 
tron om en inre könad essens.49 

In other words, acts, gestures, and desire produce the effect of an internal core or 
substance, but produce this on the surface of the body, through the play of signifying 
absences that suggest, but never reveal,  the organizing principle of identity as a 
cause. Such acts,  gestures, enactments, generally construed, are performative in the 
sense that the essence or identity that they otherwise purport to express are 
fabrications manufactured and sustained through corporeal signs and other 
discursive means.50

Att den könade kroppen är handlingsriktad inbegriper således att  den inte har en verklig substans, utan 
består av de handlingar som konstituerar en temporär verklighet. Detta antagande leder till att  om den 
temporära verkligheten förutsätts vara en inre könad essens, då är denna inre essens ett  resultat  av 
offentliga och sociala diskurser. Summan av handlingar skapar en illusion om en inre och organiserad 
könad kärna, vars huvudsakliga funktion är att upprätthålla ett heterosexuellt ramverk menar Butler.51  
Butler poängterar att försöken att inordna sig under ett tvingande system gör att  genushandlingar 
medför negativa konsekvenser. Genus formar individer inom kulturer, och de personer som gör ett 
genusövertramp får snabbt  märka av det. Eftersom Butler anser att  genus inte har en bestämd essens, 
utan identitet endast  skapas genom olika handlingar och idéer om hur genus bör vara, skulle det  utan 
dessa handlingar och idéer inte finnas genus.52 Genuskonstruktioner kräver en repeterad handling, och 
genom repetitioner upprätthåller det sin legitimitet. Genus är inte en stabil identitet  som betingar 
bestämda handlingar utan genus är skapat  och konstituerat över tid genom schematiska återkommande 
handlingar.53 Butler sammanfattar att: 

if gender is instituted through acts which are internally discontinuous, then the 
appearance of substance is precisely that, a constructed identity,  a performative 
accomplishment which the mundane social audience, including the actors 
themselves, come to believe and to perform in the mode of belief.54 [...] That gender 
reality is created through sustained social performances means that the very notions 
of an essential sex and a true or abiding masculinity or femininity are also 
constituted as part of the strategy that conceals gender’s performative character and 
the performative possibilities for proliferating gender configurations outside the 
restricting frames of masculinist domination and compulsory heterosexuality.55
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4.3 Heteronormativiteten

På ett övergripande plan kan sägas att  heteronormativiteten bygger på två pelare, den exkluderande 
och den inkluderande menar Tiina Rosenberg. Den första pelaren bygger på antagandet  att 
heterosexualiteten är det  naturliga levnadssättet  för alla. Förutsättningen är en binär könsuppdelning 
med heterosexualiteten som norm. Norm skall här förstås som moraliserande och sociala regelsystem 
som förhåller sig till ett ideal. Normsystemets struktur blir mestadels först synligt då en 
gränsöverskridning sker.56  Heteronormativiteten kan i forskningssammanhang uppfattas som ett 
upprätthållande av just  heterosexualiteten som naturlig och universell inom institutioner, strukturer 
och handlingar.57 Detta synsätt för med sig att  allt som faller utanför dessa begränsningar ses som 
avvikande, med följd att de avvikande marginaliseras, stereotypiseras och utsätts för en kulturell 
dominans. 

Den andra pelaren, som bygger på inkludering, använder sig av avvikaren för att  stärka sin egen 
positionering, den skenbara naturliga ställningen. Den dominanta gruppens normföreställningar bildar 
en allomfattande måttstock som resterande icke-dominanta grupper förväntas förhålla sig till och 
försöka att integrera sig till.58 Den särställning dominanta grupper innehar möjliggör att dess normer 
kan presenteras som universella och neutrala. Emellertid förhåller sig det  inte så i verkligheten, vilket 
innebär att icke-dominanta grupper får svårt  att  leva upp till den satta måttstocken. Detta betyder i sin 
tur att  de ofrånkomligt betraktas som annorlunda och avvikande och i gengäld betraktas den 
dominanta gruppen som norm.59 

En annan aspekt som hör till heteronormativiteten är att innebörden är påtvingad, att  normerna som 
styr kan uppfattas förtryckande. Att använda ett  laddat  ord som förtryck kan ses som olämpligt, då det 
till synes inte hör hemma i ett  demokratiskt samhälle. Marion Iris Young påpekar dock att  ordet fått  en 
annan innebörd under 60- och 70-talet, där det  numera syftar på systematiska hinder och 
begränsningar som drabbar vissa individer eller enskilda grupper i samhället. Det  är ett  strukturellt 
förtryck som bygger på normer, sedvanor och symboler som produceras och reproduceras av 
institutionaliserande regler i samhällets ekonomiska, politiska och kulturella institutioner. Orättvisorna 
som vissa individer utsätts för grundas många gånger på omedvetna föreställningar och 
beteendemönster, exempelvis i medier och kulturella stereotyper.60

4.4 Sammanfattning

Teorierna beskrivs i detta avsnitt var för sig, emellertid är det sammankopplingen mellan dessa som är 
intressant för studien. Teorierna kompletterar och bygger på varandra som ses som en förutsättning för 
att  kunna undersöka hur Kamratposten presenterar flickor. Å ena sidan är det viktigt att börja med 
huruvida traditionella könsmönster upprätthålls för att  sedan mera ingående fokusera på 
mekanismerna bakom eventuella mönster. Upprepningar, dvs. performativitet, ses som en avgörande 
faktor till att  bibehålla traditionella könsmönster. Å andra sidan är det lika relevant att även beakta 
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vilka flickor som blir synliga i Kamratposten eftersom det  bidrar till den bilden av flickan som 
tidningen upprätthåller.
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5. Metod
5.1 Material och urval

Undersökningen utgick från början utifrån två huvudsakliga urvalskriterier, närmare bestämt att  det 
empiriska materialet  inte skall ingå i kategorin ämnestidning utan vara av en allmän generell karaktär 
och att den uttalat skulle rikta sig till både flickor och pojkar.61  Dessa urvalskriterier ses som 
avgörande för att hitta en tidning som riktar sig till en bred ungdomspublik. Antagandet  är att  en sådan 
tidning har en större ambition att nå fler läsare och därmed presentera en mer varierad syn på flickor. I 
åldersspannet  barn mellan åtta och fjorton år finns tre tidningar som stämmer överens med 
undersökningens första urvalskriterium, nämligen en allmän tidning.62  Dessa är Julia, Frida  och 
Kamratposten. Emellertid är det  endast  Kamratposten som även uppfyller undersökningens andra 
urvalskriterium, nämligen att  rikta sig till både flickor och pojkar. Av denna anledning föll valet  på 
tidningen Kamratposten. 

Då de grundläggande urvalskriterierna var uppnådda blev jag av platsskäl och tidsbrist tvungen att 
ytterligare hitta ett  snävare undersökningsfokus. Därför valdes dels att endast  fokusera på det senaste 
utgivningsåret  2010 och dels att studera endast  en del av tidningen. Urvalet  på en återkommande 
artikelserie föll sig nästan naturligt, dvs. möjligheten att  göra en mer kontinuerlig och konsekvent 
analys ökar därmed. Med detta menas att samma analysmetoder och analysfrågor kan ställas till hela 
materialet. I artikelserien används samma språkval av reportrarna samt att den bygger på samma 
genre, eftersom alla undersökta artiklar består av intervjuer. Till dessa intervjuer tillkommer tecknade 
bilder som alltid står i relation till intervjuerna och illustrerar samt förstärker intervjuernas innehåll. 
Bilderna och även den skrivna texten är ett  urval av redaktionen och kan därför relateras till hur 
Kamratposten väljer att representera flickor. Det  som gör artikelserien mest  intressant är faktumet  att 
den baseras på intervjuer, dvs. barn som delger sin åsikt om ett  specifikt  ämne. Det  uppstår en 
föreställning om att  intervjun är en oklippt återgivning av barnens åsikter. Emellertid är det tydligt för 
en reflekterande läsare att  redaktionen har valt ut  citat som passar in i genren. Hur flickor presenteras 
kan därför ge en indikation på vilka föreställningar redaktionen har om flickor och hur de kan påverka 
kunskapsförmedlingen mot läsaren.  

Därför fokuserar denna uppsats endast  på denna specifika artikelserie i tidningen Kamratposten under 
år 2010. Kamratpostens årgång 2010 har 17 nummer, varav 15 användas för undersökningen.63 
Signifikant  för artikelserien är att den består av minst en och maximalt  tre intervjuer av namngivna 
barn som uttalar sig om ett  givet tema. Till dessa intervjuliknande texter tillkommer en tecknad bild 
som lika väl kan ses som sammanbunden med texten som att den står för sig själv. Eftersom barnens 
direkta citat  återges i intervjuerna och språkvalet är barnanpassat, med enklare ord och 
vardagsjargong, ger artikelserien skenet  av att vara skriven av barn för barn. Ämnet  är ledartema för 
respektive artikelserie och återfinns inte endast i tidningens innehållsförteckning utan även på 
tidningens förstasida. 
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Eftersom artiklarna består av flera intervjuer måste en kategorisering göras. I denna studie valdes att 
artiklarna skall inordnas i, innanför eller utanför hemmet. Denna indelning ses passande för materialet 
då den bygger på hur historiskt sätt  kvinnans omgivning har organiserats. De teoretiska 
utgångspunkterna baseras på ett antagande att kvinnan i relation till mannen anses inta hemmets sfär. 
 

5.2 Metodval 

Den valda metoden i denna undersökning är en textanalys, där text  i denna uppsats hanteras som ett 
paraplybegrepp som inte endast rymmer det  skrivna innehållet utan även de visuella delarna, bilderna 
som i artikelseriens fall får nästintill lika mycket  utrymme som intervjuerna. Med andra ord är text  och 
bild inte två skilda undersökningar utan ses som en och samma del. Textanalysen är både kvantitativ 
och kvalitativ. Budskapet i en skriven text  kan också sägas vara visuellt förmedlat, indelat i olika 
koder, som signalerar för läsaren hur denne skall tolka texten. Rubriker, underrubriker, direkt tal är 
bara en del av det  urvalet som tidningen kan använda som en kod för att ge texten ett annorlunda 
budskap. Dessutom är samspelet  mellan texten och bilden avgörande för hur läsaren tolkar det den 
ser.64 Jag anser att  bilden och texten står i en beroendeställning till varandra, där båda behövs för att  ge 
mening till artikelseriens budskap och därför bör det  ses som en helhet  i denna undersökning. Denna 
metod förespråkas även av Arja Hirdman som ser text  och bild som sammanflätande där texten inte får 
mer betydelse än bilden utan där båda påverkar varandra i samma grad.65 För att  öka undersökningens 
transparens väljer jag att utöver det  refererande även bifoga bildmaterial. Dels kommer bilder att 
presenteras löpande i analysen och dels kommer en hel artikelserie att  bifogas i appendix. Intentionen 
är att läsaren får större insyn i hur artikelserien är uppbyggd och hur jag genomfört undersökningen 
och tolkat resultatet. 

5.2.1 Textanalys 

Eftersom texten i denna undersökning även inkluderar bilder görs ingen skillnad mellan den skriva 
texten och den tecknade texten. I en studie visades att  en kombination av både bild och ord är mer 
överlägsen än endast  en av vardera, vilket  förstärker antagandet att  text och bild bör ses som 
sammanbundet.66 Denna inställning erkänner emellertid också att text  och bild kan ha olika effekter på 
läsaren som exempelvis Yvonne Waern m. fl. beskriver kan bilder användas för att locka fram gamla 
minnen och därmed påverka oss känslomässigt.67  I en undersökning gjord av Allan Paivio kom det 
även fram att  vårt  minne för bild är överlägset  vårt  minne för ord.68  Texten kan dock inte ses som 
isolerad och kontextlös, då både avsändaren och mottagaren tolkar och omtolkar denna. Avsändaren 
kan välja att presentera en enkel text som troligen blir lättare för mottagaren att tolka, även om detta 
inte innebär att tolkningen blir som avsändaren tänkt  sig. Det är svårt  att  veta vem den faktiska läsaren 
är, emellertid ger texten upphov till hur förlaget eller redaktionen visualiserar sina läsare anser 
Gunther  R. Kress och Theo van Leeuwen. Mediala texter vänder sig till en modelläsare genom att 
använda sig av en specifik lingvistisk kod och stil. Denna lingvistiska kod kan avslöja hur en redaktion 
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visualiserar sin modelläsare. Till detta tillkommer att mediala texter är producerad av sociala 
institutioner som har till avsikt  att  spela en avgörande roll i läsarens sociala miljö samt att överföra 
specifika budskap och åsikter.69 

Avsändaren, i tidningsredaktionen och mottagaren, i läsaren intar skilda positioner i hur texten kan 
tolkas och vilka avsikter texten har. Ofta beskrivs mottagarens kunskap som passiv då den endast tar 
emot ett  budskap, medan avsändaren kan beskrivas som aktiv då den dels skickar iväg ett  budskap och 
dels tar emot ett budskap. Dock, menar Kress och van Leeuwen att  det finns stora likheter i 
avsändarens och mottagarens kunskap om texten. Den baseras på en ömsesidig påverkan mellan 
avsändaren och mottagaren, eftersom det krävs att  båda måste dela kunskapen om budskapet  för att 
det över huvudtaget  ska kunna tolkas.70 Textens budskap står inte utanför sin kontext  utan bygger på 
faktiska sociala händelser och möten. Bildens budskap tolkas annorlunda om personer i bilden står 
eller sitter, möter blicken eller vänder ryggen mot  varandra. Avgörande för texten är att  den och 
därmed även bilden förblir en representation av verkligheten. Avsändaren och mottagaren möts inte i 
verkligheten och för därför ingen konversation ansikte mot ansikte, utan texten utgör 
kunskapsförmedlingen.71  Därav blir det  svårt att veta hur mottagaren egentligen förhåller sig till 
textens budskap, om mottagaren godtar vad avsändaren vill förmedla eller om mottagaren inte 
identifierar sig med budskapet. Tolkningsstrategin måste därför vara hur texten relateras till 
avsändaren anser Bergström och Boréus.72  Detta är anledningen till att denna uppsats kommer att 
förhålla sig till textens representationer, dvs. vad avsändaren troligen har för avsikt med sitt  budskap 
och inte hur mottagaren tar emot informationen. 

Ett  budskap kan undersökas på ett  oändligt  antal olika sätt, emellertid är det alltid intressant  att försöka 
fånga vad avsändaren har till avsikt  att  förmedla. Vilka är de representerade personerna i bilden? Vilka 
är de inte? Hur representeras dessa och hur inte? Avsändaren kan även välja att skapa en imaginär 
relation mellan texten och mottagaren, genom att  avbilda personerna som om de vore vänner eller 
främlingar till mottagaren.73  De avbildade personer kan även inta olika kategorier där avsändaren 
väljer att presentera och koda de olika personerna som representanter för skilda åsikter. Dessa åsikter 
skall då tolkas som individuella och unika, men Kress och van Leeuwen framhäver att  till synes unika 
åsikter bör ses som determinerade av sociala strukturer och attityder.74  Redaktionen använder sig 
härmed av en strategi, att  paketera egna budskap som levereras genom till synes oberoende budbärare, 
som exempelvis genom en visuell bild på en person. Kress och van Leeuwen påpekar dock att vad 
som kan sägas och göras med bilder och språk inte bara beror på universella kommunikationskoder 
utan även på historiska och kulturella aspekter som är underliggande mekanismer för tolkning.75 Det 
gäller alltså att  identifiera, beskriva och analysera de aktiva praktiker av normalisering som är 
verksamma i rådande normsystem.76 Viktigt  att  poängtera är att jag inte anser att  texter i sig är ett 
maktdokument, men att texter kan användas för att  producera och reproducera olika föreställningar om 
vad som anses vara kvinnligt. 
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5.3 Forskningsprocess

För att få en bra övergripande förståelse för intervjuerna började jag undersökningen med att 
kvantifierades alla artiklar. Detta skedde genom två olika kodningsscheman, ett för intervjuerna och ett 
för bilderna. Kodningsschemat består av olika spalter med kategorier där bland annat  antal flickor och 
pojkar som intervjuades räknades, deras ålder och familjeförhållanden kartlades och vilka teman 
intervjun handlade om. Sedan undersöktes bilderna på ett  liknande sätt. Antal barn, hur många av 
vardera kön, färgsättning på kläderna och flickornas positionering på bilderna sammanfattades för att 
kunna hitta eventuella mönster. Denna information delades sedan upp i undersökningens två 
kategorier, dvs. i innanför hemmet och utanför hemmet  och därigenom kunde ytterligare 
karakteristiska drag synliggöras. Tolkningen av empirin kunde påbörjas efter att  dessa mönster 
kartlades genom att  nu låta teorin och empirin samspela. Viktig var att hela tiden ha textens helhet i 
åtanke, att  se om intervju och bild förstärker varandra. För att  dessutom kunna göra en djupanalys 
skulle den kvantifierade datan leda till ett  eller flera ledteman. I undersökningens fall kunde samma 
forskningsfrågor gång på gång projekteras på empirin. Forskningsfrågorna är detsamma som styr hela 
undersökningen, det användes alltså inga skilda analysfrågor. Relevant  är att  först undersöka 
gemensamma drag i analysen, vilket gjordes. Jag ställde samma frågor till varje text  och kunde 
därmed sammanställa karakteristiska drag för all data. Därefter valde jag fyra intervjuer som skulle 
djupanalyseras, dels för att  säkerställa att mina övergripande analyser höll och dels för att  öka 
transparensen för undersökningen. För djupanalysen valdes de artiklar som var mest  representativa för 
de resultat  som framkom. När denna process var avslutad kunde hela uppsatsens delar tas i beaktande 
och lyfta diskussionen till en högre nivå. Därmed menas att  resultatet och analysen nu kunde ställas i 
relation till bakgrund och tidigare forskning. 

5.4 Metodkritik

Det finns kritikpunkter att diskutera i varje undersökning, denna utgör inget undantag. Först och 
främst har jag använt mig av ett begränsat  material, som endast sträcker sig över ett utgivningsår där 
sammanlagt femton artiklar undersöktes. Visserligen finns det redan mycket att säga om denna mängd 
artiklar men för att  öka generaliserbarheten av undersökningens resultat  hade fler exemplar behövts 
undersökas. Önskvärt hade även varit  ett mer historiskt  perspektiv, där en eventuell förändring av 
Kamratpostens flickrepresentationer hade kunnat  diskuterats. Att  även beakta den historiska 
dimensionen hade dessutom kanske kunnat  visa Kamratpostens eventuella förändringar i takt  med 
dominerande samhällsdiskurser. Exempelvis om flickor i större utsträckning ansågs utföra flicklekar, 
exempelvis att leka med dockor, förr i jämförelse med nu. Att jag inte valde att  undersöka fler artiklar 
har givetvis med tidsaspekten för denna sortens uppsats att göra. Men det  innebär även att det  blir 
svårt att diskutera eventuella genusdiskurser som tidningen följer, än mer vilka genusdiskurser som 
ungdomstidningar följer. 

En annan kritik är att  denna undersökning baseras på en textanalys där både skriftliga texter och 
tecknade bilder ingår. Det finns inga tydliga schematiska metodhänvisningar till hur exakt den visuella 
bilden undersöktes och tolkades. Intervjuerna innefattar även  de en tolkningsdimension som inte blir 
tillgänglig för läsaren vilket  lämnar en bismak av godtycklighet. Mina tolkningar av empirin är det 
som avgör hur resultatet  skrivs fram och främst hur analysen kommer att  se ut. Jag med min bakgrund, 
dvs. min uppfostran, utbildning och/eller kön, ser empirin på ett sätt, där en annan person kanske 
skulle ha tolkat annorlunda, vilket kan medföra att  intersubjektiviteten är låg. Dessutom påverkas även 
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Kamratposten av olika faktorer, som exempelvis direktiv från koncernledningen, som kan ha 
inflytande på hur flickor representeras.  

En annan viktig aspekt  är att jag anser mig påvisa ett  resultat  som till synes är hugget  i sten, på ett 
material vars tolkningar hela tiden är föränderliga och i övergång till något annat. Hur jag anser att 
tidningen konstruerar flickor blir endast en ögonblicksbild, då konstruktion av flickor ständigt  ändras. 
Denna undersökning försöker därför fånga ett ögonblick med en möjlig tolkning av Kamratpostens 
flickrepresentationer och inte en statisk fastslagen tolkning. I detta ligger även att  jag valde att  endast 
undersöka flickor, trots att  ett urvalskriterium var att  tidningen skulle rikta sig till både flickor och 
pojkar. Det hade kanske varit mer självklart  att då även undersöka både flickor och pojkar, för att 
kunna ställa könen emot varandra för att därigenom synliggöra genuskonstruktioner. Dock anser jag 
att  ständigt  ställa könen emot varandra gör att  flickor i sig inte får en självklar position utan bara ses i 
motsats till pojkar. Dessutom valde jag att  tolka absoluta siffror i resultatsammanställningen. En annan 
möjlig tolkning hade kunnat vara att  se till varje enskild artikel. Denna metodskillnad kan medföra 
tolkningsskillnader.
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6. Resultat 
Nedan följer redovisningen av resultatet som kommer att vara indelat  i den redan presenterade 
kategoriseringen, nämligen i innanför och utanför hemmet.  I detta avsnitt  kommer teorin inte bli 
synlig än utan det följer först  med i analysen. För överblickbarhetens skull inleds denna del med en 
övergripande redovisning där gemensamma utmärkande drag presenteras. Därefter delas 
redovisningen in i vad som framkom i intervjuerna, respektive bilderna. För att  öka översikten har 
även två tabeller bifogats, där generella kvantitativa drag för de respektive delarna sammanfattats. 
Eftersom denna del skall hjälpa läsaren att  förstå helheten ses det som relevant  att  i början kvantitativt 
redovisa hur både flickor och pojkar presenteras. När resultaten sedan mer ingående beskrivs för det 
respektive kategorierna kommer fokus att endast vara på hur flickor är representerade.

6.1 Övergripande resultat 

Det gemensamma mönstret  som drar sig genom de undersökta artiklarna är att  alla bygger på 
intervjuer där varje artikel har ett  tema som styr intervjuerna. Mestadels, dvs. i 10 av 15 artiklar 
intervjuas 3 barn per artikel, i annat fall är det färre. Barn i åldrar mellan 10 och 15 år intervjuas och 
dessa intervjuer är underlag för artiklarna.  Som redan antytts ovan kan artiklarna delas in i utanför 
och innanför hemmet. Fördelningen förhåller sig så att 7 artiklar kan inordnas i innanför hemmet och 8 
utanför. Alla barn får komma till tals i artiklarna, dvs. tidningsredaktörerna har tydligt markerat när ett 
direkt  referat görs genom att  börja meningen med ett  talstreck. Det råder ingen övervikt  bland antal 
direkta referat åt ena eller andra könet. 

En annan aspekt  som påkallar uppmärksamhet är att alla barn verkar härstamma ur etniskt svenska 
medelklassfamiljer. Det görs genomgående referenser till resor barnen gör, sommarställen föräldrarna 
äger eller andra statussymboler som förknippas med ekonomiskt starka familjer. Dessutom har barnen 
svenskklingande namn i intervjuerna och det  framgår inte uttryckligen vilken etnicitet  barnen har. 
Bilderna som ställs mot intervjuerna följer till viss mån detta schema. Medelklassen dominerar 
fortfarande, vilket markeras genom klädvalet, eller bakgrunden på bilden som barnen avbildats på. 
Den enda tydliga skillnaden är att  de flesta barnen är ljushyade, medan endast  ett fåtal är mörkhyade. 
Den enda artikeln som markant  skiljer sig från de andra är Är du bög, eller? I denna artikel intervjuas 
endast pojkar, dock förekommer två flickor på den ena bilden. Iögonfallande är att  den första intervjun 
troligen handlar om så kallade förortskillar. Bland annat görs referenser om boendeskillnader när 
Rikard säger ”[...] att  det kanske är annorlunda i innerstan eller för dom som bor i villa. Men här skulle 
de få stryk.”77 På bilderna är även miljön annorlunda i jämförelse med resterande artiklar.
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Tabell 1: Sammanfattning av intervjuerna, Kamratposten, utgivningsår 2010.

Nummer Titel Protagonist/
er

Innanför 
hemmet

Utanför 
hemmet

1

3

10

12

14

15

8

2

4

7

9

11

13

16

17

Saknar syskon Hanna 14 år; 
Sara 12 år; 
Niklas 12 år

●

Godnatt! Sofia 11 år; 
Najma 10 år; 
Rasmus 11 år

●

Vi pratar 
mycket om 
pappa

Sofia 13år ●

Ensam hemma Alice 12 år; 
Saga 13 år; 
Robert 10 år

●

Kropp och 
Knopp

Mira 12 år; 
Filip 12 år

●

Städa - jag? Ebba 12 år; 
Alva 12 år; 
Linus 11 år

●

Jag måste 
tjäna pengar 
till mat

Jenny 15 år; 
Adam 11 år

●

När vänskap 
blir kärlek...

Lise 11 år; Ina 
12 år; Aron 12 
år

●

Jag vill va som 
du...

Hanna 11 år; 
Rakel 11 år; 
Emil 11 år

●

Jag ville bara 
hämnas

Isabella 12 år; 
Nils 13 år; 
Adrian 10 år

●

Åksjuk! Stella 10 år; 
Daniel 11 år

●

Min bästis 
bestämmer allt

Astrid 11 år; 
Klara; Gustav

●

Upp med 
händerna 
pluggis!

Ester 13 år; 
Beata 12 år; 
Theodor 13 år

●

Är du bög 
eller?

Tommy; 
Rikard; Felix 
14 år

●

Skitsnack Lina 13 år; 
Emil 10 år

●
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6.1.1 Överblick intervjuerna

Påfallande är att  det  huvudsakliga åldersspannet, hos mer än hälften av de intervjuade barnen, är 
mellan 11 och 13 år, inga barn är 8 eller 9 år. Med tanke på att Kamratposten uttryckligen riktar sig till 
barn mellan 8 och 14 år blir åldersrepresentationen snedfördelad. Det torde vara svårt  för en åttaåring 
att  direkt känna igen sig om endast  äldre barn intervjuas. Samtidigt kan skenet  om en åldershierarki 
uppstå, dvs. att  endast berättelser av äldre barn är intressanta att  ta med. Generellt  har fler flickor än 
pojkar intervjuats i det undersökta materialet, med en fördelning av 22 flickor och 17 pojkar. Dock 
finns det tydliga skillnader i antalet flickor gentemot pojkar, om blicken riktas mot indelningen som 
görs i undersökningen. Det kan konstateras att i de artiklar som inordnas i gruppen innanför hemmet 
har fler flickor än pojkar intervjuats. Fördelningen är 11 flickor gentemot 6 pojkar. Påtagligt för 
artiklar i denna kategori är att  det oftast är en flicka mer än pojke som intervjuas, exempelvis två 
flickor och en pojke. Emellertid ser fördelningen annorlunda ut i den andra kategorin. I utanför 
hemmet har 11 flickor och 11 pojkar intervjuats. Här är könsfördelningen jämn. En annan 
övergripande aspekt är att  artiklarna i de flesta fallen framställer motsatspar, dvs. i intervjuerna 
framhävs karaktärsdrag som står i motsats till varandra, exempelvis aktiv och passiv, säker och osäker.    

Flickornas familjeförhållanden förefaller representera en av redaktionen förmodad verklighet  som 
flickorna möter. Familjekonstellationen, då två föräldrar nämns i intervjuerna är av typen mor och far, 
med andra ord ett  heterosexuellt par. I en del artiklar nämns endast en förälder och ibland ges ingen 
information alls om familjeförhållanden. Det finns dock ingen antydan på att  andra 
familjekonstellationer.  Den heteronormativa familjebilden verkar vara en representerad norm i denna 
artikelserie. De flesta intervjuade flickorna lever med båda sina föräldrar. Fem flickor har skilda 
föräldrar och samma antal flickor refererar endast till en förälder. I fyra intervjuer dyker inga föräldrar 
alls upp. 

6.1.2 Överblick bilderna

Den övervägande majoriteten av intervjuerna avtecknas även som bild i den undersökta artikelserien. 
Bilden kan sägas representera kärnan i intervjun. Med kärna menas det innehåll som under intervjun 
läggs mest vikt  vid och som troligen av redaktionen ses som barnets centrala utsaga. Protagonisten är 
därför alltid med i den tecknade bilden och utgör en central figur i bilden. De andra personerna i 
bilden ställs alltid i relation till denne. För att  förtydliga bildens budskap har dels vissa personer i 
bilden egna pratbubblor och därutöver har varje bild en undertext. Undertexten är relaterad till 
protagonisten och sammanfattar mestadels en eller flera centrala utsagor i intervjun. Sammanlagt finns 
76 barn avbildade, var av 35 är flickor och 40 är pojkar.78 Här är könsfördelningen en annan. Trots att 
fler tjejer har intervjuats i artikelserien, är fler pojkar representerade i de tecknade bilderna. Med 
hänvisning till kategorierna innanför och utanför hemmet  uppstår en bild i likhet  med den som redan 
uppmärksammades i intervjuerna. På bilderna som inordnas innanför hemmet  finns totalt  25 barn 
varav 13 är flickor och 10 är pojkar. I kategorin utanför hemmet  möter läsaren sammanlagt 52 barn 
varav 17 är flickor och 30 är pojkar. Även här är det  tydligt att fler flickor porträtteras i bilderna när de 
utspelar sig i hemmet, till skillnad från den andra kategorin. Att  den totala könsfördelningen i bilderna 
vänder till att representera färre flickor än pojkar kan ses som ett  tecken att de manliga fortfarande 
anses vara norm. 
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En annan aspekt  är färgsättningen på kläderna. Flickorna har mestadels ljusa, färggranna kläder där 
nyanserna röd, rosa, gult och grönt oftast  förekommer, medans pojkarna är klädda i färgerna blått, 
svart, brunt och grönt. Grönt verkar vara en neutral färg då båda könen bär samma gröntoner på 
kläderna. I de fall där även flickor har blåa kläder är det en ljus ton, samtidigt  som pojkar har en 
mörkare ton. Flickorna bär mer åtsittande kläder och pojkarna har mer hängande, lössittande plagg. 
Kläderna riktar sig även till en modemedveten publik, där samma klädesplagg återfinns i de flesta 
modetidningar. Ett exempel är tygskorna av märket  Converse. Märket är visserligen inte synligt  på 
skon, men tydliga referenser ges exempelvis om var loggan normalt sitter, vilket  enligt tillverkarens 
syfte framkallar de rätta associationerna i läsarens undermedvetna. 

Tabell 2: Sammanfattning av bilderna, Kamratposten, utgivningsår 2010, 
F = flickor och P = pojkar.

Nummer Titel Antal barn Antal vuxna Fördelning 
barn per kön

1
3
10

12
14

15
7

8

9
2

4

11

13

16

17

Saknar syskon 6 3 F: 3; P: 2
Godnatt! 5 3 F: 2; P: 3
Vi pratar 
mycket om 
Pappa

1 0 F: 1

Ensam hemma 3 0 F: 2; P: 1
Kropp och 
Knopp

3 2 F: 1; P: 1

Städa - jag?! 3 0 F: 2; P: 1
Jag ville bara 
hämnas!

9 1 F: 3; P: 6

Jag måste 
tjäna pengar 
till mat

4 0 F: 2; P: 2

Åksjuk! 3 5 F: 2; P: 1
När vänskap 
blir kärlek

5 0 F: 3; P: 2

Jag vill ju va 
som du...

10 0 F: 4; P: 6

Min bästis 
bestämmer allt

7 0 F: 4; P: 3

Upp med 
händerna, 
pluggis!

6 0 F: 3; P: 3

Är du bög, 
eller?!

9 0 F: 2; P: 7

Skitsnack! 3 1 F: 1; P: 2

6.2. Innanför hemmet

I denna kategori kan sju artiklar inordnas. Gemensamt är att protagonisterna själva brottas med 
respektive tema, dvs. ämnena är inte upplagda för att en social interaktion förväntas ske. Barnen tar 
ställning till ett  ämne som i fem av sex fall fokuserar på vilka känslor de upplever i en viss situation. 
De uttalar sig om personliga upplevelser där allt  från längtan och saknad, till tips och roliga stunder tas 
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upp. I endast  en artikel blir föräldrar synliga som samtalspartner till barnet medan i de andra artiklarna 
är barnet  ensamt  med sina tankar. Om de vuxna avbildas blir de endast  synliga i periferin. I fyra av sex 
artiklar möter läsaren två flickor i de resterande bara en. I de artiklar där två flickor intervjuas 
presenteras alltid ett  motsatspar. Exempelvis i artikeln Städa - jag?! är Ebba en kaotiskt  och slarvig 
person, medan Alva är ordningsam och har allt  under kontroll. Ebba är medveten om sitt  kaotiska sätt 
vilket poängteras i intervjun och att hon inte tycker om denna sida hos sig, ”faktumet  är att Ebba 
egentligen inte trivs så bra med kaoset  själv.”79  Samma mönster möter läsaren i Ensam  hemma där 
Alice och Saga berättar om vad de gör när bara de är hemma. Medan Alice inte vill göra så många 
saker utan mer njuta av tystnaden sätter Saga på musik och spelar gitarr på högsta volym. I det  första 
exemplet porträtteras de kaotiska mot det ordningsamma och i det  senare, den lugna och tysta tjejen 
mot den den aktiva och högljudda. 

6.3 Utanför hemmet

Denna kategori består av åtta artiklar. Till skillnad från protagonisterna i föregående indelning, hamnar 
nu känslor i relation till sociala relationer i fokus. Flickorna uttalar sig om olika händelser de upplevt, 
där alltid minst en annan person är involverad i den beskrivna företeelsen. Den andra personen är av 
samma kön, emellertid inte nödvändigtvis samma ålder. Här förkommer de vuxna mer synligt, både i 
intervjuerna och i bilderna. I alla artiklar förutom en beskriver flickorna en händelse där de har varit  i 
en konfliktsituation med en kompis. Konflikten är dock redan löst, vilket  innebär att intervjuerna tar 
upp både vad som hände innan, under och efter konflikten. Innan konflikten möter läsaren mestadels 
en osjälvständig flicka som under tiden och främst  genom samtal lär sig att  bli mer autonom och 
självsäker. Konflikten är styrd efter vilket tema artikelserien går under. Även här konfronteras läsaren i 
flera fall med ett motsatspar. Flickorna har då kontrasterade egenskaper, som rädd och modig. 
Flickornas egenskaper verkar styra deras beteende, där exempelvis den modiga flickan inte bryr sig 
om andras åsikter medan den rädda flickan gör det. I denna kategori togs även artikeln Är du bög, 
eller? med. Som redan nämnts utgör den ett  litet undantag. Att flickor inte anses kunna uttala sig om 
hur skällsordet bög används i deras vardag är förvånansvärt. Å ena sidan utsätts även flickor för 
samma sexuella trakasserier och å andra sidan är homosexualitet inte könsspecifikt. 
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7. Analys
Efter att resultatredovisningen har gjorts kan en mer ingående analys av empirin göras. Även i denna 
del kommer intervjuerna och bilderna analyseras tillsammans. Analysen kommer att  baseras på 
djupanalyser av några representativa artiklar inom båda kategorierna. Med representativt  menas de 
intervjuer som tydligast synliggör vad det övergripande resultatet  uppvisar. För att förtydliga analysen 
kommer utöver referat  från intervjuerna även motsvarande bilder infogas. Som analysfrågor används 
forskningsfrågorna som styr hur empirin tolkas. I djupanalysen kommer fokus endast  ligga på flickor, 
vilket innebär att även om pojkar har intervjuats synliggörs det inte.

7.1 Övergripande 

Den generella könsrepresentationen i intervjuerna är inte jämn, fler flickor än pojkar har intervjuats. 
Detta kan tyda på att  tidningen har gjort ett val att  framhäva flickor och därmed vilja bryta mot  en 
förmodad historisk manlig dominans. Intressant  är att  tjejernas överrepresentation endast  är i kategorin 
innanför hemmet, inte i den andra kategorin. Nästan dubbelt så många tjejer har intervjuats till skillnad 
från pojkarna i teman som kan inordnas som nära hemmet. Historiskt  sett, menar Hirdman, är hemmet 
kopplat  till kvinnans domän, det är den delen som kvinnan bestämmer över och där hennes liv 
utspelas. Mannens liv utspelas främst  utanför hemmet, där rollen som försörjande beskyddare 
legitimerar denna uppdelning. Även om barn ännu inte kan sägas representera rollerna som försörjare 
och mottagare än, kan likväl idéer om vilka miljöer flickor, respektive pojkar borde inta iscensättas 
med denna uppdelning. I artikelserien verkar denna indelning, att  det kvinnliga kopplas till hemmet, 
fortfarande vara aktuell, vilket kan kopplas till Hirdmans genuskontrakt.80  Artiklarna använder sig 
gärna av motsatspar, där fickornas egenskaper ställs mot varandra. Denna motsatsindelning kan anses 
bygga på den historiska uppdelningen mellan vad som ses som kvinnliga egenskaper. Läsaren möter 
då den duktiga flickan ställd emot den slarviga flickan, eller den självsäkra mot den osäkra flickan. 
Påtagligt är att  flickornas egenskaper upprepas i artiklarna. Genom att gång på gång uppvisa samma 
personlighetsdrag reproduceras och befästs dessa och får i det långa loppet  en legitimitet, vilket  kan 
leda till att flickor anses vara som de porträtteras. Upprepning av beteendemönster är en av pelarna 
som Butler ser som signifikant för hur genusmarkörer upprätthålls, dvs. det påvisar hur performativitet 
fungerar.81  I några artiklar verkar Kamratposten  vilja bryta mot dessa historiska porträtteringar, 
flickorna beskrivs då som starka och modiga personer. Denna förändringsprocess kan tyda på hur 
förmodade historiska rollfördelningar luckras upp och förändras eller så bekräftar den endast rådande 
normer. Hirdman poängterar nämligen att  en möjlighet för kvinnan har varit att  skapa utrymme inom 
genuskontraktet, vilket inte genererar några förändringar i själva kontraktet. Tvärtom befästs 
kontraktets gränser därigenom.82  

I bilderna konfronteras läsaren med andra upprepningar som återigen illustrerar performativitet och 
heteronormativitet. Färgsättningen på kläderna, eller till och med omgivningen, är återkommande 
densamma. Flickor kläds mestadels åtsittande och ljusa kläder. En anledning till att  färgfördelningen 
och passformen är indelade på detta sätt kan vara att redaktionen vill påvisa barnets kön. Eftersom 
barn i denna ålder mestadels inte har andra synliga könsindikationer som skägg eller bröst  kan 
Kamratposten medvetet  eller omedvetet använda stereotypa färgsättningar för att markera vem som är 
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vem på bilden och vilken könskategori personen tillhör. Ytterligare en tolkning till varför just 
könsmarkeringar är viktiga kan vara närheten till läsaren. Tidningen vill synliggöra vem de riktar sig 
till och att  läsaren kan känna igen sig i artikeln. Skulle inga tydliga könsindikationer visas finns en risk 
att  läsaren inte identifierar sig med intervjuerna. Dessutom är bilderna kopplade till intervjuerna, det 
bör därför framgå för läsaren vem som är protagonisten i bilden. Då intervjuerna är könsuppdelade, 
torde samma koncept fortlöpa i bilderna. Emellertid kan färgnyanserna även vara en antydan på 
tidningens föreställning om verkligheten. Den föreställda läsaren antas att  själv klä sig i dessa färger 
för att  markera sitt kön. Dessutom markerar klädstilen att  barnen lever i ekonomiskt starka familjer 
som har råd. Klädkoden går troligen hand i hand med att  barnen genomgående porträtteras som smala 
och utan funktionsnedsättning. Samtidigt sänder Kamratposten ut en signal om vilka kläder, 
kroppsideal som är rådande och utmärker den dominanta gruppen. Det  är en idealbild som framhävs. 
Genomgående i artikelserien kan det  sägas att den heteronormativa bilden är den dominerande, läsaren 
möter nästan bara flickor som representerar den dominanta gruppen. Även om redaktionen talar om att 
ge alla barn en röst, torde denna strikta inriktning på kroppsideal och märkeskläder utesluta en rad 
läsare. Flickor som inte uppfyller denna idealisering har förmodligen svårt att  identifiera sig med 
artikelserien.  

7.2 Innanför hemmet - Saknar syskon 

I denna artikel möter läsaren Hanna och Sara som båda är enda barnet i familjen. Hanna bor med sina 
båda föräldrar och ville främst i förskoleåldern ha ett till syskon eftersom hon är av den uppfattningen 
att  syskon har en annan relation till varandra än vänner. Numera tänker hon inte lika ofta på att hon är 
enda barnet, ”men ibland när Hanna är ensam kan hon önska att hon hade någon att  bry sig om.”83 
Hon ser ändå vissa fördelar i att  vara själv, framför allt  när det gäller att  kunna följa med på pappans 
tjänsteresor. Emellertid tycker Hanna att  det är jobbigt att inte kunna dela saker med någon och till jul 
har hon bett föräldrarna att  inte ge henne för många presenter. Viktigt för Hanna är att inte referera till 
henne som ensambarn utan att  istället  säga enda barnet, då hon tycker att de första låter sorgligt. 
Läsaren möter även Hanna på en tecknad bild där hon står mellan sina föräldrar i en matbutik. 
Mamman lägger den högra handen på Hannas axel. Hanna är smal, ljushyad, har brunt hår med ljusa 
slingor och bär örhängen. Hon har ljusa åtsittande byxor på sig och en ljusblå jacka. Hanna tittar på en 
annan familj som också finns med i bilden, en familj som består av tre barn och en pappa. Utifrån 
pratbubblorna kan läsaren se att familjen med flera barn inte kan ge varje barn vad de vill ha, medan 
Hanna inte måste göra några val utan får allt istället. 
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Bild 1: Kamratposten Nr 1 2010, Saknar syskon.

Även Sara bor tillsammans med sina båda föräldrar. När Sara var yngre hade föräldrarna tankar om att 
adoptera ett  till barn, vilket inte blev av. Sara tycker om småbarn, men mer när hon är barnvakt, för då 
har hon inte det fulla ansvaret  för barnen. När hon till exempel är på resande fot med föräldrarna, 
saknar hon syskon, eftersom hon gärna skulle vilja ha någon att leka med. Fördelen med att hon är 
enda barnet är att familjen har den finansiella möjligheten att resa oftare, då ”Sara har en stor släkt och 
de flesta bor utomlands.”84 Sara har en kompis som nästan är som ett syskon. Kompisen har ett  äldre 
syskon och Sara tror att hon i så fall skulle vilja ha ett  äldre syskon eftersom hon tror att  hon inte 
skulle bråka lika mycket  med någon som är äldre. Sara är avbildad i baksätet  på en bil, där en imaginär 
lillebror sitter bredvid henne och sträcker ut tungan. Hon är smal, mörkhyad och har svart  krulligt 
mellanlångt hår. I håret bär Sara ett spänne och kläderna är åtsittande och färggranna. 
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Bild 2: Kamratposten Nr. 1 2010, Saknar syskon.

Hanna uttrycker att hon vill ha ett syskon för att  bry sig om det. Vidare tycker hon att det är pinsamt 
att  få för mycket  presenter, framför allt  gentemot hennes kusiner. Dessa karaktärsdrag är troligen inte 
förvånansvärda för läsaren på grund av att  hon är en tjej. Känslor och omhändertagandet  anses vara 
kvinnliga attribut  likaväl som att inte sticka ut för mycket. Denna hållning kännetecknar även den 
tecknade bilden där läsaren möter Hanna och hennes familj. Hanna är klädd i ljusa färger, hon 
representerar ett  smalt kroppsideal och håret  är slingat. Den andra flickan i samma bild representerar 
en likadan syn, smal och mån om utseendet. Även Sara uppvisar samma färggranna kläder och 
smycken i håret som Hanna. Alla tjejerna uppvisar likartade visuella markörer som tydliggör vilket 
kön de har. Blicken på både Hanna och Sara är lite uppgiven, fundersam vilket  kan ses som att de inte 
utstrålar självsäkerhet. Hannas bild förstärker dessutom föreställningen om att ensambarn får mer än 
barn som har syskon får. Samma sker med den andra bilden, där Sara sitter i bilens baksäte. Eftersom 
hon i intervjun talar om att  familjen reser väldigt mycket, förstärks denna förmån genom att  den 
illustras. Till skillnad från Hanna talar Sara däremot  inte lika tydligt  om känslor, men hon sitter 
exempelvis barnvakt. Tar, med andra ord, hand om barn, vilket  även här är det kvinnliga attributet 
omhändertagande som förmedlas. Sara nämner även i texten att  hon vill gifta sig och få barn. Detta 
yttrande kan tolkas som biologiska strukturer en kvinna underordnar sig. Det är självklart  för henne att 
hon skall hitta någon och bilda familj, inga andra värderingar tas upp. Sara, som är ett 
svenskklingande namn, är på bilden mörkhyad, vilket  inte är något uppseendeväckande. Sara är ju 
även ett  internationellt namn. Däremot är kommentaren i intervjun om att hon har en stor släkt som till 
största delen bor utomlands intressant. Det  kan uppfattas som om hennes utländska rötter tydligt skall 
markeras. Samtidigt  visas i texten att Sara troligen tillhör en ekonomisk stark familj, då de hade 
övervägt att adoptera ett  syskon till Sara, en kostsam önskan. Sara skall troligen representera en tjej 
med annan etnicitet än svensk med en väl integrerad familj utan några ekonomiska svårigheter. 

7.3 Innanför hemmet - Städa jag?! 

Den första intervjun handlar om Ebba som kännetecknas av att vara en kaotiskt och oorganiserad 
flicka. ”Jag vet  inte var jag ska lägga sakerna. Då hamnar de på golvet.”85 Då föräldrarna är skilda har 
Ebba två rum att  städa, ändå städar hon bara sitt  rum hos mamman i tvåmånadersintervaller. Båda 
föräldrar klagar på sin dotter att  hon borde ha mer ordning och reda runt omkring sig. Kaoset i rummet 
är inte till Ebbas glädje eftersom hon själv inte trivs med det. En följd av oordningen är också den 
ökade dammhalten i rummet. När Ebba har besök av kompisar skäms hon över sitt rum och förvarnar 
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därför alla att rummet är i ett  kaotiskt skick. Hon ogillar alla dumma kommentarer om sitt  rum. Hon är 
medveten om att  det  inte är städat, men i slutändan tycker Ebba ändå att  det  är för jobbigt även om det 
kan bli pinsamt i vissa situationer. På bilden sitter Ebba på en säng, troligen i det rummet hon bor i hos 
pappan. Denna förmodan kan härledas till kaoset i rummet som sängen står i. Hos pappan städar hon 
som sagt aldrig. Färgerna i rummet är allmänt  i ljusa toner, väggarna är rosa och bakom Ebba ser 
läsaren en plansch på en häst. Ebba är klädd i en åtsittande ljusblå cardigan och gröna byxor. Hon är 
smal, ljushyad och har långt brunt  hår. Med andra ord upprepas samma heteronormativa och 
performativa mönster som beskrivs i början av detta avsnitt. Vidare sträcker hon lite uppgiven ut 
tungan och håller den ena handen mot pannan och med den andra håller hon i en dammsugare. 

Bild 3: Kamratposten Nr. 15 2010, Städa - jag?!

Som kontrast  möter läsaren Alva i samma artikel. Hon verkar vara allt  som Ebba inte är, skötsam och 
organiserad. ”Jag lägger tillbaka saker jag använt direkt, och städar lite hela tiden.”86  Alva bor med 
sina föräldrar och lillasyster i ett hus. Familjen varvar städningen med en städfirma, vilket  innebär att 
de bara måste städa huset varannan vecka. Föräldrarna har infört  ett  bestraffningssystem som innebär 
att  ifall barnen inte städar får de 20 kronor avdrag på veckopengen. Men Alva anser inte att  den regeln 
behövs för henne då hon alltid är noga med städningen och ”[...] tycker om när det är rent, alla saker är 
på sin plats och golvet  fritt från saker.”87 Läsaren får även kom-i-gång-tips av ”städproffset” Alva, där 
hon påpekar att organisation och belöning är receptet för städning. På bilden står Alva i mitten av ett 
rent och städat  rum och håller en dammvippa i handen, då hon upptäcker hon ett  sista dammkorn på 
sin säng. Alva är ljushyad, smal och har brunt mellanlångt hår med slingor. Färgerna i rummet  är klara 
eller har ljusa toner, böckerna och pärmarna är exempelvis rosa, gröna och gula. 
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Bild 3: Kamratposten Nr. 15 2010, Städa-jag?!

I Ebbas intervju får läsaren reda på att hon egentligen inte tycker om sin oreda, att  hon hellre hittar 
sina saker snabbt  när hon letar efter dem. Hon beskrivs även som handfallen och lite utelämnad i sin 
situation, hon vet inte hur hon annars ska göra. Att  Ebba inte vet hur hon skall städa sitt  rum torde 
bryta mot  vanliga föreställningar om kvinnliga sysslor, dvs. att sköta hemmet. Hon presenteras som en 
flicka som inte följer exakt  det  spåret  hon förväntas ta. Samtidigt  presenteras hon som en flicka som 
helst  skulle vilja inta den roll som förväntas av henne, nämligen skötsam. Alla kommentarer om 
hennes oordning gör henne arg, ”[...] det vet jag ju redan!”88. Anledningen till att  hon blir arg verkar 
härleda till att  hon gärna skulle vilja vara duktig, men inte ser möjligheten att  nå detta mål. Ilskan 
verkar alltså inte vara grundad i att  hon aktivt väljer att bryta mot ett  förväntat  beteende utan att hon 
inte uppnår detta förväntade beteendet. Denna egenskap tillsammans med bilden där hon framställs 
som overksam kan ses som förkroppsligad passivitet, något som kan kopplas till en kvinnlig stereotyp. 
Däremot uppvisar Alva det förväntade beteendet. Hon är ordningsam och duktig, gör som hon skall 
och hjälper även till utöver det  hon förväntas göra. Att Alva dessutom kan ge tips till andra hur man 
bör göra för att lyckas i hemmet  förstärker presentationen av den duktiga flickan genom att  visa hur en 
flicka bör vara. Bilden förstärker Alvas utsagor, genom att  placera henne i mitten av bilden, med 
fokuserad blick spanar hon in smuts. Hon uppfattas som självsäker och målmedveten. Att  kontrastera 
den ordningsamma, självsäkra flickan mot  den slarviga, osjälvständiga flickan sänder ut ett signal om 
att  en omsorgsfull tjej också har självförtroende och förstärker därför den positiva kopplingen mellan 
skötsamhet och kvinnlighet. Utöver detta presenteras i båda intervjuerna normflickor med hänseende 
till utseendet. Båda är smala, har mellanlångt  till långt kammat hår, åtsittande kläder och inga synliga 
funktionsnedsättningar. Ebba är uppvuxen med en mor och en far, med troligen ekonomisk stark 
bakgrund. Denna slutsats kan dras när läsaren tittar på Ebbas rum, där utöver en TV, som kanske 
räknas till grundutrustning numera, ligger många klädesplagg, andra tekniska prylar och 
sportutrustning. Hos Alva hänvisas det till hennes föräldrar men det  framgår inte vilket kön föräldrarna 
har. Däremot  antar nog läsaren att  det även här är ett heterosexuellt  par, då inget annat nämns, dvs. en 
norm förväntas ligga bakom begreppet föräldrar. Även Alvas föräldrar har det troligen gott ställt, de 
både bor i villa och betalar för städhjälp. Både Ebba och Alva med sina respektive familjer kan säges 
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vara representanter för en heteronormativ syn, utmärkande genom mor och far, fler än ett  barn och 
goda ekonomiska förutsättningar.

7.4 Utanför hemmet - Min bästis bestämmer allt!

Artikeln börjar med Astrid som berättar hur hennes vänskap med Hedda började och slutade. De 
träffades i ettan eftersom de hade gemensamma vänner. Hedda var en av de populära flickorna i 
klassen, ”men efter några veckor började Hedda att styra och ställa över Astrid - vad de skulle göra på 
rasterna och vem Astrid skulle umgås med.”89  Då Astrid inte tyckte att vänskapen med Hedda var 
rolig bestämde hon sig efter ett tag att prata med sina föräldrar och lärare för att  få hjälp. ”Jag hade 
dåligt självförtroende. Därför vågade jag inte stå på mig när hon [Hedda] ville något.”90  Alla Astrid 
pratade med uppmuntrade henne att stå på sig och till slut  sa hon åt  Hedda. Det var när de gungade, då 
sa Astrid att hon ville leka med andra barn. ”Astrid sa nej, trots att  hjärtat  bankade hårt.”91 Numera 
undviker de varandra men Astrid har lärt  sig att  säga ifrån. På bilden har Astrid precis hoppat av 
gungan och hon går med bestämd blick ifrån Hedda. Astrid har svart krulligt  hår, är smal, mörkhyad, 
bär röda örhängen och har åtsittande kläder. Rosa skjorta och en ljusgul cardigan. Hedda sitter kvar på 
gungan och sträcker uppgivet händerna ifrån kroppen och verkar säga något då hon har en öppen mun. 
Hon är smal, ljushyad, har mellanlångt  blont  hår prytt med ett  hårspänne och åtsittande ljusa kläder. 
Bilden förstärker Astrids nyvunna attityd genom att  dels placera Astrid i främre delen och Hedda i den 
bakre delen av bilden och dels genom att  Astrid har en rak hållning med fixerad blick, bort  från 
Hedda. 

Bild 5: Kamratposten Nr. 11 2010, Min bästis bestämmer allt.

I den andra intervjun får läsaren läsa om Klara som även hon blickar tillbaka på sin vänskap med 
Frida. De träffades i sexårsgruppen på gungan där Klara började konversationen genom att fråga om 
Bratz-dockor.92  Efter ett  tag blev de bästa kompisar, ” [...] vi började göra allt  möjligt tillsammans, 
baka och spela spel.”93 Ju mer tiden gick desto mer började Frida bestämma över Klara. Det var inte 
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förrän Klara träffade en pojke på landet som betedde sig likadant som Frida, som Klara förstod vad 
som hade hänt. Men hon visste inte hur hon skulle agera. ”Hon var rädd att  bli ensam om hon sa ifrån, 
och kände att  hon inte hade något  annat  val än att stå ut.”94  Klara försökte att  säga ifrån men det 
hjälpte inte. Under tiden hade Klara börjat på teater och lärt  känna nya människor och blivit  mer 
utåtriktad vilket ledde till att hon nu kunde säga ifrån till Frida och strunta i eventuella konsekvenser. 
Numera är de vänner igen på jämnare villkor, ”men ibland bestämmer jag allt, bara för att  visa henne 
hur det känns.”95 I bilden ser läsaren två flickor, vilket  gör det svårt att veta ven som skall vara vem. 
Men bildens undertext ger en indikation på att  Klara är den vänstra flickan. Hon omnämns först  i 
texten och eftersom jag läser från vänster till höger blir det  undermedvetet förståeligt att  Klara är den 
som är avbildad till vänster. Klara tittar med fast  blick på Fridas leende ansikte, ett  leende som kan 
tolkas som ett fredserbjudande. Båda tjejerna är smala, ljushyade och har långt hår, Klara blont och 
Frida brunt. Klara bär ballerinaskor, jeans och en kavaj, allt är åtsittande. Frida har ett lite mera 
lössittande träningsoverallsset på sig, hållet  helt i rosa och ett  par märkestygskor. Båda bär 
träningsväskor med varsin tennisracket och en Bratz-docka i. 

Bild 6: Kamratposten Nr. 11 2010, Min bästis bestämmer allt.

I båda intervjuerna konfronteras läsaren med uppgivna, svaga flickor som inte riktigt vet hur de skall 
göra när de blir utnyttjade av sina kompisar. Först när flickorna sökt hjälp hos någon annan blir de 
modiga nog att  säga ifrån. Astrid hade dåligt självförtroende och kunde inte ta sig ur situationen själv. 
Hon presenteras som en osjälvständig rädd flicka. Emellertid när Astrid äntligen säger ifrån blir hon 
till en mycket självständig flicka som med stadig och säker kroppshållning vänder ryggen åt Hedda. 
Samma förlopp förmedlas även med Frida, som är osäker och rädd i början. Efter att hon börjar på 
teater, där hon troligen kunde bygga upp sin självsäkerhetskänsla, vågar hon säga till. Rädslan och 
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svagheten som förmedlas i början är återigen stereotypa kvinnliga drag. Kvinnan måste beskyddas. 
Det  tar dock en vändning när flickorna får hjälp av omgivningen, då växer även självförtroendet. En 
tolkning är att  Kamratposten vill förmedla en bild av den självständiga flickan som kan om hon bara 
vill. Den positiva och starka flickan porträtteras också på bilderna och förstärker därmed flickornas 
nyvunna säkerhet. Att barnen på bilderna är flickor råder heller ingen tvekan om då klädnyanserna 
håller sig inom de ljusa färgerna, kläderna sitter åt  och flickorna har långt hår. En tydlig markering är 
även Bratz-dockorna som Frida och Klara bär med sig, som i sig visar upp en stark stereotypisering av 
det kvinnliga. 

7.5 Utanför hemmet - Upp med händerna, 
pluggis!

Artikeln inleds med Ester. Hon kände sig lite utanför i sin klass, vilket  blev anledningen att  hon 
försökte skaffa sig en roll så de populära barnen i klassen skulle erkänna henne. Eftersom det  var 
accepterat  att vara bra på proven bestämde Ester sig för att  bli bäst  i klassen. ”Hon kom på en plan. 
Den gick ut  på att skapa uppmärksamhet och visa hur duktig hon var - hela tiden.”96 Hon började visa 
upp sina goda provresultat, vilket  ledde till att  klasskamraterna började fråga henne saker istället  för 
läraren. Denna uppmärksamhet hade också en baksida. Ester började bli alltmer stressad och må 
dåligt, då hon var rädd för att  få sämre betyg och därmed bli stämplad som en dålig elev. Samtidigt 
gav rollen som pluggis henne mer självförtroende och nya kompisar eftersom hon blev allt  mer 
populär. Men inte alla nya kompisar var intresserade av henne som person utan endast  av att utnyttja 
henne för att  själva förkovra sig. När Ester började förstå sammanhanget  ville hon inte vara i 
mittpunkten längre. Hon slutade att vara ambitiös och pratade inte längre om sina betyg. Efter ett tag 
blev pluggisstämpeln, som hon inte helt  blev av med, en nackdel och hon retades på grund av den den. 
Det  slutade med att Ester bytte skola efter sommaren och i sin nya klass är bra betyg inte lika viktiga. 
Ester är fortfarande inte ambitiös, kanske blir hon det igen i högstadiet. På bilden står Ester mellan två 
barn, en pojke och en flicka som vardera har en hand på Esters axel. Bilden är tecknad i mangastil, en 
stil som övertydligt markerar stereotypa drag. Med andra ord blir flickorna tecknade med väldigt  stora 
ögon, mycket smink och liten näsa och mun. Kläderna är åtsittande, endast ljusa färggranna kläder 
förekommer. Ester är ljushyad, smal, har mellanlångt  blont  hår med en fläta i ansiktet. I händerna 
håller hon flera MVG prov. Hon stirrar på tjejen som står till höger om henne och blicken ser skrämd 
ut. Tjejen till höger är ljushyad, smal, har långt  brunt  hår som är uppsatt  i en tofs. Hon tittar argt på 
Ester, tungan är utsträckt  och tummen pekar ner. En pratbubbla med en bajskorv i förstärker ilskan hon 
hyser mot Ester. Till vänster om Ester står en pojke med stängda ögon. Han är ljushyad, smal och har 
brunt kort hår. Kläderna är hållna i mörka toner så som brunt. Pojken ler åt  Ester och pekar upp med 
tummen och i pratbubblan syns en stjärna, likt en sådan som duktiga elever får av läraren. 
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Bild 7: Kamratposten Nr. 13 2010, Upp med händerna, pluggis!

I den andra intervjun möter läsaren Beata som till skillnad från Ester gärna är en pluggis. Beata vill bli 
mordutredare eller advokat som sin moster, och vet  därför att hon måste plugga mycket för att  kunna 
uppnå sina drömmar. Redan nu läser hon många deckare för att öva. Hennes vänner är alla intresserade 
av skolan, men det finns de som retas när andra är bra, eller de som gör sig dummare än de är för att 
verka tuffa. ”De som retas är nog bara osäkra.”97  Framförallt pojkarna, de är ofta väldigt duktiga i 
skolan men retas ändå, menar Beata. Beata trivs bäst  med franskan i skolan, ett  språk som hon tror 
kommer att  gynna henne i sitt  framtida drömjobb. Läraren har även bett Beata att  skriva ett 
teaterstycke om en rättegång som skall spelas upp av klassen. Den kommer att handla om en kvinna 
som mördar sin man för att  komma åt  pengarna, men eftersom kvinnan har en mycket  duktig advokat 
får hon endast  ett milt straff. Advokaten skall spelas av Beata förstås. Även denna bild är tecknad i 
mangastil. Läsaren ser Beata hur hon sitter vid sin skolbänk med en uppslagen bok framför sig. Hon 
lutar sig bakåt, sluter ögonen och dagdrömmer sig bort till rättegången där hon är advokaten. Beata 
som elev är smal, ljushyad, har svart mellanlångt  hår uppsatt i en tofs. Som advokat står hon framför 
en tavla med ett bevis på, hon pekar med hela handen mot  läsaren och har munnen öppen. Hon är 
fortfarande smal som vuxen advokat, med en väldig smal midja och breda höfter och bär en gråblå 
dräktkostym. 
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Bild 8: Kamratposten Nr. 13 2010, Upp med händerna, pluggis!

Sammanfattningsvis får läsaren lära känna två flickor, Beata och Ester, som båda har stämpeln av att 
vara pluggisar. Denna stämpel i sig är troligen det som förväntas av flickor. De skall vara duktiga, 
skötsamma och göra rätt  för sig. Båda flickorna representerar dessutom en stereotyp, yttre bild, dvs. de 
är smala, inga synliga funktionsnedsättningar och de uppvisar feminina detaljer, som ljus färgsättning 
på kläder, smycken och smink. Läsaren får dock inte reda på familjeförhållanden och därmed kan ej 
uttalanden göras om ekonomisk ställning. Det kan dock ligga ett  underförstått  antagande om att  barnen 
kommer från ekonomiskt starka familjer, dels för att  kläderna återigen pekar i denna riktning och dels 
för att barn som har välutbildade föräldrar ofta är bättre i skolan, och/eller lärt sig från tidig ålder att 
skolan är viktig att  satsa på. Kamratposten  väljer dessutom att  lyfta fram att  mostern är advokat. Ester 
blir till en pluggis för att  få vänner och öka sitt  självförtroende, ett försök som snabbt  slår fel. Det 
finns alltså en förväntan om att en populär roll leder till ökat självförtroende. När Ester pratar om att 
vissa kompisar utnyttjar henne ges inga könsanvisningar i intervjun, men på bilden är det en tjej som 
tydligen ogillar Ester. I kombination med bilden kan det sägas att det  förmedlas att  flickor missgynnas 
av flickor, medan pojkar gynnar andra flickor framgång. Vidare framställs Ester som en osjälvständig 
flicka, som är rädd och hjälplös i sin nuvarande situation. Uppmärksamheten från kompisarna är 
endast positiv så länge hon inte har några motgångar. När några falska vänner dyker upp vill hon helst 
vara osynlig igen. Med Beata är det tvärtom, hon är redan självsäker från början och hennes stämpel 
som pluggis är inte negativ. Hon vet vad hon vill och hur hon kommer att gynnas av goda betyg. Om 
hon blir retad så tycker hon endast synd om de andra. Denna attityd styrks också av bilden, då hon 
med självsäker hållning målar ut sitt drömjobb, där hon uppträder med övertygelse.
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8. Diskussion
I följande del kommer studiens alla avsnitt  att diskuteras i relation till varandra med hänseende till 
uppsatsens syfte som var att  undersöka hur Kamratposten producerar och reproducerar bilden av 
flickan i den valda artikelserien.

8.1 Att hålla fast vid det kvinnliga

Innan denna undersökning fanns endast den bilden av Kamratposten i min värld som jag hade fått 
förmedlad av lärare och föräldrar. En politiskt korrekt tidning, som används av barn som informations- 
och kunskapskälla. Efter undersökningen fick jag en annan bild. Genom att  fokusera på hur tidningen 
presenterar flickor försökte jag bryta mot det  som Thorne framställer som ett dualistiskt tänkande, där 
pojkar beskrivs först och därefter flickor.98  Därmed kunde jag upptäcka att artiklarna i många 
hänseenden upprätthåller normer om hur flickor anses vara. Traditionella könsmarkörer synliggörs 
genomgående i artiklarna och i flera fall förknippas flickornas handlingar med passivitet. Allmänt 
hållet kan det sägas att  Hirdmans framställning av genuskontraktet  även verkar gömma sig i artiklarna. 
Flickor förknippas gärna med den privata sfären, där känslor och omsorg bildar ledord. Eftersom bild 
och text är sammanlänkande förstärks representationen av den duktiga flickan. På bilderna är flickorna 
gång på gång representerade med dagens kropps- och skönhetsideal som att vara smal, bära ljusa 
kläder, gärna mycket rosa och gult och ha mellanlångt till långt  hår. Inga andra incitament som skulle 
kunna tyda på andra ideal uppvisas. Den bild som Kamratposten förmedlar är att en flicka 
kännetecknas av ett  smalt  kroppsideal, ett  fixat  utseende och att  flickor har ett lugnare, mer 
eftertänksamt beteende. Det blir en påtaglig heteronormativ bild där flickornas sätt  att  vara legitimeras 
genom upprepning. 

Ett  förbluffande resultat i undersökning är framför allt  att  det  fortfarande förekommer fler flickor i de 
ämnen som klassas som innanför hemmet  än i det  som inordnas utanför hemmet. Detta gäller både i 
intervjuerna och i bilderna, dock är skillnaden mer signifikant  i bilderna. I Sverige pågår en högljudd 
debatt  om att komma ifrån könshirarkiseringar i yrken, högskoleutbildningar eller skolinriktningar. 
Likväl upprätthålls denna indelning i artikelserien, där flickor blir synliga i de områden som inordnas 
nära hemmet. Med tanke på att Kamratposten riktar sig mot yngre barn kan denna tydliga 
könsindelning ha en stark påverkan på flickor. Då de får denna bild förmedlad i en tidning som av de 
vuxna ses som ofarligt, lär sig flickorna förmodligen inte att  kritiskt  granska porträtteringen. 
Visserligen är frågan fortfarande obesvarad ifall Kamratposten presenterar flickor på detta sätt, 
medvetet eller omedvetet. Det  kanske finns en uppfattning även hos redaktionen att  tidningen är 
politisk korrekt, dvs. att  de inte alls upprätthåller stereotypa könsmönster. Eller så behöver redaktionen 
inte reflektera kring sina porträtteringar av flickor eftersom det  redan finns en stor uppskattning bland 
barn och vuxna? Att  Kamratposten okritiskt  diskuteras visar exempelvis inläggen i Opsis Kalopsis där 
Dan Höjer explicit  hänvisar till att tidningen inte inordnar flickor i könsfack.99 Detta påståendet  kan 
åtminstone i artikelserien bestridas.

Dessutom innebär könsuppdelningen i intervjuerna, dvs. att alltid antingen en flicka eller en pojke 
intervjuas och aldrig de tillsammans, i sig att en dikotomisering av könen upprätthålls. Det barnen 
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säger kommer att  förknippas med respektive kön. Flickorna presenteras generellt  sett som passiva och 
lugna, som tar hänsyn till omgivningen och är reflekterande. Visserligen kan det argumenteras för att 
det bara råkade bli på detta sätt. Men med tanke på den genomgående upprepningen är det dock 
mindre troligt. Att gång på gång uppvisa dessa karaktärsdrag medför att det  förknippas med flickor 
och i längden med kvinnlighet för att hänvisa till Butler.100 Samtidigt kan det finnas en viss svårighet 
med att komma ifrån dessa representationer av flickor när innehållet  i intervjuerna troligen vill 
anknyta till flickors verklighet. Som Kamratposten uttrycker det, vill de skapa en tidning där barn 
känner igen sig.101  Osynliggörandet av vissa individer eller grupper bygger många gånger på 
omedvetna föreställningar om hur saker och ting bör vara, som då uppdagas i bland annat medier, 
menar Young.102 Tidningar ingår i ungas mediekonsumtion och intar därför olika positioner i barns liv, 
påpekar Buckingham.103  Kamratposten vill å ena sidan nischa sig mot sina läsare, skapa en förtrogen 
jargong där läsaren kan känna igen sig, en jargong som avspeglas i både text och bild. Hur flickorna 
anses vara kan dels förmedlas genom flickornas egna röster, dels genom redaktionens formuleringar 
men även genom illustratörernas sätt  att avbilda flickorna. Att  använda sig av flickornas röster 
förstärker dessutom förtrogenheten med läsaren och skapar en legitimitet  att  representera en 
verklighet. Å andra sidan finns en idé om att avbilda idealvärldar där läsaren kan drömma sig bort  till 
dessa och önska sig att ta del av dem.104  Vidare bygger texterna på kulturella och historiska 
samhällsvärderingar.105 Det kan alltså argumenteras att  Kamratposten vill upprätthålla stereotypa idéer 
om hur flickor skall vara för att ge läsaren en vägledning hur de bör vara och samtidigt skapa ett  behov 
hos läsaren. Exempelvis är du på detta sätt  så kommer följande att hända. Emellertid är dessa normer 
även del av journalisternas verklighet, en verklighet  där en förmodad kvinnlighet återkommande 
representeras och åter representeras tills den ses som sanning. Denna sanning blir då synlig genom 
kroppen, genom performativitet, dvs. det  som anses spegla en kvinnlighet.106 Det  kan argumenteras att 
Kamratposten genom sin artikelserie bidrar till reproduktionen av hur flickor anses vara. Oavsett  om 
journalisterna omedvetet  eller medvetet väljer att återkommande porträttera flickor som det  gör, dvs. 
lugna, reflekterande, med smala kroppar, långt hår, modemedvetna och utan funktionsnedsättning, 
bidrar detta till en reproduktion samt en produktion av något förmodat kvinnligt.  

Tidningen har troligen ett  stort  inflytande på sina läsare och enligt  Andrae imiterar barn omgivningens 
rollförväntningar, flickorna efterliknar det beteende som presenteras som lämplig för sitt kön.107 
Emellertid är det aldrig endast en bild som förmedlas, det  finns alltid utrymme för alternativa 
beteenden. Problemet  är att även de flickor som inte uppfyller ett beteende som ses som lämpligt gör 
det i relation till normen, till det  som bör vara. Därmed synliggörs återigen hur starkt  normen är 
förankrad. Hirdman påpekar precis detta, alternativa bilder av könsrepresentationer bekräftar rådande 
roller, eftersom de förhåller sig till rådande normativa bilder. Speciellt  tydligt  blir detta när alternativa 
könsroller sätts i kontrast till ett  normativt  beteende som det oftast sker i Kamratpostens artikelserie. 
Genom att kontrastera två skilda beteenden mot varandra sätts det  avvikande beteendet mot 
normbeteendet, vilket ger en uppfattning om att det finns ett rätt och ett felaktigt sätt.

De flesta barnen i artiklarna härstammar dessutom från medelklassfamiljer, kännetecknande genom att 
barnen har egna rum, reser, har tillgång till sommarstugor och modemedvetna kläder. I de fall då 
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barnen inte har medelklassbakgrund är temat anpassat, exempelvis i Jag måste tjäna pengar för mat 
där bilden talar om för läsaren genom dystra färger och slitna kläder att  Jenny är fattig och har ett hårt 
liv. Det  skulle med all sannolikhet  inte lämpa sig att  intervjua en medelklassflicka i detta fall eftersom 
hennes familj inte skulle förväntas vara fattig. Utsagan blir att  om flickan är fattig syns detta på hennes 
yttre. Denna artikel och artikeln Är du bög, eller? är de enda där barnen inte verkar ha föräldrar i 
ekonomiskt starka ställningar. I den senare artikeln är inte ens flickor med i intervjun. Det  är rätt 
intressant att Kamratposten väljer att exkludera flickor ur diskussionen om skällsordet bög. Det ger ett 
sken om att flickor inte berörs av det  förmodade manliga skällsordet, flickor använder inte detta ord. 
Här ges en tydlig indikation på att  flickor helt  kan osynliggöras i en debatt som anses beröra det 
manliga, den norm, som flickor vanligen sätts i relation till enligt  Hirdman. Denna exkludering 
förstärker antagandet om att det finns könskodifierade handlingar och upprätthåller den historiska 
uppdelningen i vad som ses som relevant för respektive kön. Det verkar heller inte tas någon kritiskt 
ställning till att  föräldrar inte måste innebära mor och far. I de undersökta artiklarna har inga andra 
familjeförhållanden tagits upp förutom de förmodade naturliga, dvs. kvinna och man. Vidare kommer 
jag även här tillbaka till att  alla personer i artiklarna verkar tillhöra samma samhällsskikt, där alla har 
en god ekonomisk ställning, förutom det två ovan beskrivna artiklarna. Samhällsnormer blir 
exempelvis tydliga i artikeln Saknar syskon där en familj förväntas bestå av mamma, pappa och fler än 
ett  barn. Hanna reagerar starkt  mot att dessa normer även förväntas av hennes familj och vill slå ett 
slag för att undergräva detta synsätt.108  Artikeln speglar ett  synsätt  som bland annat  Rosenberg 
beskriver som heteronormativt, som dikterar det naturliga levnadssättet  för alla människor. Naturligt  i 
detta fall betyder bland annat  att familjer bör bestå av en kvinna och en man, som då tillhör den 
dominanta gruppen. Genom att  inte synliggöra vissa individer, som exempelvis människor med en 
funktionsnedsättning, skapar tidningen ett annorlundaskap, ett  vi och dom. Som Young beskriver det 
kan då den avvikade individen användas för att förstärka tron om den dominanta gruppens 
normberättigande.109 De som inte uppmärksammas ingår inte i gruppen.

Att flickorna får större talutrymme i intervjerna i jämförelse med pojkarna är ett intressant  faktum då 
vanligen kvinnan får mindre plats och begränsas menar Hirdman.110 Mestadels framhävs mannen och 
en följd av det är att  kvinnan osynliggörs. Rent kvantitativt får däremot flickorna mindre bildutrymme 
än pojkar i artikelserien, vilket  då är i enlighet med Hirdmans antaganden. Genuskontraktets aktualitet 
blir vidare synligt  i undersökningens indelning i innanför och utanför hemmet. Som redan diskuterats, 
blir flickorna mest  synliga i kategorin innanför hemmet. Dessutom kom det  fram i Paivios 
undersökning att  människan har ett bättre minne för bilder än för skriven text.111 Med detta i åtanke är 
flickornas större tallutrymme i intervjuerna, som skulle kunna tyda på att  Kamratposten bidrar till att 
förändra genuskontraktet, gjort  för intet. Läsaren kommer att minnas det stora antalet  pojkar på 
bilderna. Varmed flickorna skulle få mindre plats i längden. Att fortfarande upprätthålla bilden av att 
flickor intar mest plats i ämnen som berör hemmet och är de som mestadels talar om känslor kan 
förstärka bilden av att flickor bör uppvisa ett bestämt beteende. Skulle flickor vara avbildade i alla 
sammanhang suddas tydliga gränser ut mellan könen om Butlers teori följs.112 I den utsträckning som 
det läggs vikt vid att  flickor gör vissa speciella sysslor, medan de inte alls kommer i kontakt med andra 
mansdominerande sysslor förstärks idén om att det finns en kvinnlig essens, en given kvinnlighet. 
Könshirakiseringen förstärks ytterligare om sysslorna, där framförallt  flickor representeras, 
traditionellt rankas som socialt mindre erkända.
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8.2 Gränser suddas ut

Även om många traditionella könsmönster kan synliggöras i artikelserien framkommer ibland en 
annan bild. Ett  tecken på att  Kamratposten kan sägas bidra till en förändrad bild av genuskontraktet  är 
att  bilderna, i de fallen då fler barn förekommer, avbildar både flickor och pojkar. Det  sker alltså ingen 
strikt  isärhållning av könen på bilderna. Det kan ses som ett tecken på att det  kvinnliga och det 
manliga fogas ihop och då skulle könsneutrala aktiviteter kunna skapas. När flickor och pojkar intar 
samma scen torde handlingen de genomför inte kunna kopplas endast  till ett kön, vilket då skulle 
luckra upp könsgränserna. Detta kan vara ett  sätt  att  inte könsstämpla handlingar vilket kan leda till 
det som Butler nämner, om inte handlingarna könskodifieras kommer föreställningen om det  kvinnliga 
suddas ut. En annan tolkning kan dock vara att  tidningen väljer att  släppa in fler porträtteringar av 
flickor i syfte om att höja upplagen, att därigenom nå fler läsare. 

Kamratposten kan också sägas framhäva nya bilder av flickor. Eftersom flickorna i artikelserien inte 
alla följer stereotypa mönster kan det  ses som ett  försök att  värja sig mot  stereotypa föreställningar. I 
vissa intervjuer finns en tendens att  understryka flickornas handlingskraft. Handling, aktion och 
tävlingsinriktat  är oftast  förknippat med något manligt.113  I artiklarna som kategoriseras som utanför 
hemmet, introduceras mestadels en passiv och osäker flicka som inte riktig vet  hur hon skall gå 
tillväga. I början är representationen stereotyp. Under intervjuns gång får flickorna ökat 
självförtroende och de blir aktiva och handlingsorienterade. Här bryter artikelserien mot den 
stereotypa rollen för flickor, eftersom flickorna blir aktiva och modiga. Genom att först visa upp 
flickorna som svaga till att sedan övergå till modiga flickor kan ses som ett sätt att påvisa en norm som 
saknar legitimitet. Flickor kan faktiskt  uppvisa olika beteenden, beteendet måste inte vara kopplat  till 
ett  specifikt  kön, utan är snarare kopplat  till en individ. Dock smyger sig något annat  in i dessa artiklar, 
något som Andrae beskriver på följande sätt, en flicka bör inte uppvisa extrema beteenden åt varken de 
ena eller andra hållet, inte för lugnt  och inte heller för vild.114  I de intervjuer som flickorna verkar 
bryta mot normerna, indikeras ändå att  de inte är alltför provocerande. Exempelvis när Saga i Ensam 
hemma älskar att höja volymen, gör hon det sålänge hon inte blir påkommen. 

8.3 Vad händer sedan?

För att återknyta till uppsatsens början finns det  troligen numera skäl att ifrågasätta Kamratpostens 
självklara position som en politisk korrekt  tidning. I radioprogrammet  om Kamratposten framhävdes 
det ett flertal gånger att  tidningen ger alla barnen en röst  och att den står på barnens sida.115 
Undersökningen visade dock att  det i var fall inte är vilka flickor som helst  utan att  bilden som 
förmedlas är av en heteronormativ karaktär. Flickorna med familjer vars ekonomi är god, flickor med 
smala stereotypa kroppsideal och flickor som inte sticker ut  för mycket - lagom helt  enkelt.116 
Eftersom denna bild återupprepas genom hela utgivningsåret ligger förmodligen en tanke från 
redaktionens sida bakom. Bilderna och texterna produceras av olika reportrar och illustratören, dock 
följer det alla samma koncept. För att återkoppla till Butler är denna handling ett  sätt  att  producera och 
reproducera rådande normer om hur flickor bör vara.117  Samtidigt upprätthålls föreställningen om att 
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flickor fortfarande intar den privata sfären, i hemmet, som det historiskt  alltid har varit. Artiklarna 
håller sig främst  inom gränserna för genuskontraktet.118  Konsekvensen av Kamratpostens artikelserie 
torde därav bli att  den stereotypa normbilden av flickor upprätthålls och eftersom förhållningssättet 
gentemot tidningen är okritiskt finns en risk att denna presentation av flickan inte ifrågasätts. 
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9. Konklusion
Som jag har nämnt har undersökningen visat  att åtminstone artikelserien kännetecknar flickor genom 
historiska och traditionella normer. För läsaren målas en bild av den tillbakadragna, lugna flickan upp 
som porträtteras med moderna kroppsideal. Att dessa könsmönster fortfarande upprätthålls blev 
tydligt, men eftersom undersökningen endast  omfattade en mindre del av Kamratposten finns det  ett 
behov av att fördjupa undersökningen. Samtidigt  väcker undersökningen fler tankar om huruvida 
resten av tidningen förhåller sig till produktionen och reproduktionen av könsmönster. Om den 
undersökta artikelserien så tydligt håller fast vid traditionella beskrivningar av flickor ligger det  nära 
till hands att anta att detta inte kan vara rent slumpmässigt. Självklart blir jag därför nyfiken på hur 
flickor presenteras i resten av tidningen eller huruvida detta har förändrats över tid, men det  är en 
annan undersökning.

Trots denna studies resultat  finns det  skäl att se Kamratposten i jämförelse med konkurrerande 
tidningar för samma åldersgrupp. Som jag fått  höra ett flertal gånger är Kamratposten troligen det 
bästa som finns på marknaden, vilket i sig är ett sorgligt konstaterande. Men med tanke på Egmonts 
nya tidningslansering för ungdomar Emma och Goal, där könsuppdelningen i flicktidning och 
pojktidning är utgångspunkten utgör Kamratposten fortfarande en skillnad. Emellertid är det  viktigt att 
alltid kritiskt granska en tidning, även om den råkar åtnjuta stor respekt bland pedagoger och föräldrar.
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11. Appendix
11.1 Upp med händerna, pluggis!
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