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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen undersöker hur Relationsakuten (TV4) konstruerar och upprätthåller femininiteter 

och maskuliniteter, samt vilka genusnormer som förmedlas av experterna heterosexuella 

kärlekspar i Sverige, utifrån experternas svar och råd. I uppsatsen utförs en kvalitativ textanalys 

med semiotik som metod utifrån socialkonstruktivistisk teori. Femininiteter och 

maskuliniteters egenskaper och normer konstrueras och förmedlas i interaktionsprocessen 

mellan experterna och tittarna. Analysen visar på signifikanta skillnader kring hur en man 

respektive kvinna ska gå tillväga för att förändra sin partners beteende. Skillnaderna är 

grundläggande i reproduktionen av genus och sociala handlingar är en central del i 

reproducerandet. Normer förmedlas kring att män ska vara romantiska och lyhörda och kvinnor 

ska använda sina kroppar och sex för att få önskade beteendeförändringar hos sin partner. 

Relationsakuten är en del av de massmediala texter som snabbt når ut till många människor 

och skapar den kultur och de verklighetsföreställningar som människor delar med andra.  
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1. Inledning & bakgrund  
Nyhetsmorgon är ett dagligt morgonprogram på TV4 som hade sin första sändning 14 

september 1992, och sändes då under namnet Gomorron. Nyhetsmorgon kan ses vardagar från 

05:45 till 10:00. Programmet innehåller: nyheter, ekonominyheter, sport, väder, livespelningar 

av musik, matlagning, recensioner av böcker och filmer, trisskrap samt paneler av olika slag. 

En av dessa paneler är Relationsakuten. Relationsakuten är ett återkommande segment av 

Nyhetsmorgon och är en populär del av varje fredagsavsnitt. Segmentet består av en 

expertpanel där medverkande är Anna Bennich Karlstedt (legitimerad psykolog) och Nils 

Johan “Nisse” Edwall (medieprofil). Relationsakutens innehåll styrs av inkommande 

tittarfrågor som avser relationsproblem av olika slag. Expertpanelen behandlar frågorna och tar 

ställning till dem utifrån sin expertis, samt erbjuder lösningar, tips och råd.  

 

Genom att tolka normer och värderingar som Relationsakuten förmedlar i frågor om 

kärleksrelationer, kan nya insikter införlivas kring vilka normer och värderingar tv-programmet 

förmedlar ut i samhället. I synnerhet kommer normerna kring femininiteter och maskuliniteter 

att studeras och reproduktionen av genus. I boken Mediers känsla för kön skriver Anja Hirdman 

och Madeleine Kleberg följande: “Såsom en mängd forskning de senaste fyrtio åren visat är 

den mediala offentligheten ett av de mer betydande områdena för reproducerandet av genus” 

(Hirdman & Kleberg, 2015:9–10). Med denna forskning som bakgrund avser vi att studera om 

det går att identifiera de reproducerande normativa gestaltningarna i en pågående och populär 

medietext.  

 

1.1 Syfte och frågeställning         
Vi använder oss av en massmedial text, Relationsakuten, för att problematisera vilka 

egenskaper massmedier tillskriver män respektive kvinnor. Tidigare studier inom fältet har 

berört genusidentiteter och hur de representeras och förmedlas. Tidigare forskning har använt 

sig främst av fiktiva medietexter som studieobjekt, det vill säga fiktiva böcker, filmer eller tv-

serier m.m. Vår medietext handlar om frågor och svar från riktiga människor om reella 

kärleksrelationer och deras problem i en tv-kontext. Syftet är att studera hur och vilka normer 

i kärleksförhållanden som förmedlas och upprätthålls i massmedier samt hur genus konstrueras. 

Med vår studie ser vi goda möjligheter att förse forskningsfältet med en ny vinkel och därmed 
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tillföra nya kunskaper till fältet om hur genusidentiteter förmedlas i medier. Vi ställer följande 

frågor för att undersöka fenomenen mer djupgående:  

 

- Hur konstrueras femininiteter och maskuliniteter i Relationsakutens råd till 

heterosexuella kärlekspar?  

- Vilka normer kring genus förmedlas via experternas svar och råd?   

 

1.2 Forskningsöversikt  
Fredrik Lindstrand, Eva Insulander, och Staffan Selander studerar i sin forskningsartikel  

Multimodal representations of gender in young children’s popular culture (2016) 

representationer av genusidentiteter, med avstamp i barnserien Riddare Micke. De två 

huvudkaraktärerna i serien är syskonen Mike och Evie. Studien undersökte karaktärsdrag som 

syskonen besitter och fokuserade på representationen av deras egenskaper samt skillnaderna i 

dem. Evie, den kvinnliga karaktären, har tillskrivits egenskaper i tv-serien som passiv, naturkär 

samt någon som inte tar mycket plats och är ofta bakom kulisserna. Mike framställs som 

äventyrlig, modig och någon som aldrig visar känslan av rädsla. Forskningsresultatet tyder på 

att representationen av egenskaperna kan tolkas som “traditionellt” kvinnliga och manliga och 

konstruerar vidare stereotypiska feminina och maskulina egenskaper i en medietext. 

Stereotypiska egenskaper kan återfinnas i olika medieproduktioner och utifrån olika kontexter. 

Vi finner denna studie relevant och passande då vi ägnar att studera framställningen av 

genusidentiteter och hur de återges i vår medietext.  

 

Marcelina Fransisca och Jenny Mochtar studerar i artikeln The Role of Girls as Mothers in 

Harry Potter Series (2017) tre framstående kvinnliga karaktärer och vilka egenskaper som 

tillskrivs dem, med en semiotisk metod. Vidare analyseras dessa egenskaper och förväntade 

roller. Två av de feminina karaktärerna analyseras för att studera hur de positionerar sig i 

förhållande till den manliga. Även om vår studie skiljer sig då vi studerar en reell text och inte 

ett fiktivt material, anser vi att studien kan medföra ytterligare förståelse för hur femininiteter 

och maskuliniteter konstrueras i motsats till varandra. Då vi ämnar använda oss av en semiotisk 

metod ser vi forskningsartikeln som ett exempel för hur en semiotisk metod används i 

praktiken. I vår studie kan denna metod hjälpa oss att analysera femininiteters och 

maskuliniteters konstruktioner samt egenskaper. 
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Rena M. Rudy, Lucy Popova och Daniel G. Linz undersöker i sin forskningsartikel The Context 

of Current Content Analysis of Gender Roles: An Introduction to a Special Issue (2010) den 

historiska bilden av mediers roll i reproducerandet av stereotypiska genusroller. Författarna 

hävdar baserat på resultat att medier har en avgörande roll för hur människor uppfattar och 

efterlever genusroller som tillskrivs i olika medieinnehåll. Vi ämnar inte studera effekter eller 

att utföra en kvantitativ analys, trots detta ser vi artikeln som en värdefull tillgång i vårt arbete 

gällande förståelsen för medier och deras roll i diverse genusfrågor. I ett av analysens exempel 

belyses även nödvändigheten för analyser av innehåll gjorda utanför USA. Förser oss med en 

historisk bild av stereotyper i medier.  

I An Analysis of Dr. Phil’s Advice About Relationships (2011) genomför Sara B. Martinez, 

Toni Schindler Zimmerman, Jennifer Matheson och James Banning en etnografisk 

innehållsanalys av 28 avsnitt ur ett feministiskt perspektiv. Syftet är att belysa, dokumentera 

och skapa förståelse för Dr. Phils råd till individer som är i en relation. Råden analyserades för 

att undersöka om traditionella genusroller uppmuntrades eller inte. Det undersöktes även om 

råden överensstämde med feministiska familjeterapiundersökningar som menar på att ett 

jämställt parförhållande är mer hälsosamt för individer och par. Resultatet visade på att det 

fanns en konflikt mellan att uppmuntra jämställdhet samtidigt som programmet främjar 

stereotypiska genusroller. I frågan om jämställdhet finns det återkommande inslag i texten av 

att jämställda parförhållanden ska bygga på ömsesidig respekt och ett jämnt fördelat ansvar. 

Dr. Phil framhäver hur svårt det är att upprätthålla sunda och fungerande parförhållanden samt 

att det kräver mycket tid, planering, hängivenhet och förhandling. Resultatet visar även på att 

förmedlingen av stereotypiska genusroller sker. Dr. Phil gör detta bland annat genom att skilja 

på män och kvinnor och ett exempel på detta är när han förklarar hur kvinnor och män förälskar 

sig på olika sätt. Kvinnor blir kära med hjälp av öronen och män med hjälp av ögonen. Dr. Phil 

stereotypiserar kvinnor även i vissa råd till män. Ett exempel är när han råder en man att inte 

blanda in sig för mycket angående hemmet eftersom det är “kvinnans territorium”. Det 

forskarna ansåg som det mest alarmerande är hur Dr. Phil flertal gånger misslyckades att 

adressera våld i nära relationer och att han inte höll förövarna ansvariga, vilket kan ha seriösa 

konsekvenser. Forskarna lyfter i sin slutsats att Dr. Phil visar en oförmåga att förstå hur vissa 

kvinnor inte vågar ta sig ut ur våldsamma och destruktiva förhållanden. Oförmågan att sätta 

sig in personernas situation blir tydligt i flera avsnitt och hans råd är inte av hjälp i frågan om 

våld i nära relationer. Forskningsartikeln kan tillföra en förtydligande förståelse kring 

relationella råd i medier. Studiens metoder, analysobjekt, tillvägagångssätt, teorier och 
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perspektiv skiljer sig från vår studie. Trots detta kan studien i fråga fungera vägledande och 

förse oss med förståelse kring en diskurs som vår text också är tillhörande.  

Sabino Kornrich, Julie Brines och Katrina Leupp undersöker i sin forskningsartikel 

Egalitarianism, Housework, and Sexual Frequency in Marriage (2012) betydelsen av 

traditionella genusroller när det kommer till sexuell attraktion mellan heterosexuella par. Enligt 

studien spelar “gender display” en viktig roll när det kommer till sex hos heterosexuella gifta 

par. Kvantitativa data användes för att undersöka samband mellan mäns deltagande i icke 

traditionella manliga hushållssysslor och frekvensen av sexuell aktivitet i äktenskapet. 

Resultatet visade att par med mer traditionella hushållsfördelningar har en högre sexuell 

aktivitet i jämförelse med par som har mer jämställda genusroller. Resultatet visar på att 

jämställda par antar mer “syskonlika” känslor och som resultat avtar deras sexuella lust. 

Studien visar även på att kvinnor i princip använder sex som utbyte mot att männen ska delta i 

hushållsarbetet mer. Sex kan därför ses som en kvinnlig resurs och mannen måste erbjuda andra 

saker som inte är sexrelaterade. Att göra genus som bekräftar femininiteter och maskuliniteter 

kan vara en grundförutsättning för sexuell lust i ett äktenskap. Detta är en pågående process 

och inte något som sker automatiskt. Vi har i åtanke att studien är gjord i USA och att de 

kulturella skillnaderna, bland annat, gör att människorna där har socialiserats annorlunda, än i 

Sverige. Trots skillnaderna, ser vi denna artikel som användbar i vår studie av femininiteter 

och maskuliniteter eftersom artikeln kan bidra med kunskap om genusroller i en 

äktenskapskontext.  

2. Metod 

2.1 Kvalitativ textanalys 
I det medie-kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet har det använts ett flertal olika 

teoretiska ansatser och forskningsmetoder för att lösa vetenskapliga problem. Metodvalet 

grundar i sig vilka tekniker som kan undersöka olika vetenskapliga problem. Inom 

forskningsfältet finns det två huvudinriktningar för metodval (Ekström & Johansson, 2019:11–

12). Kvantitativ metod används för att observera, mäta frekvens och kartlägga samband. Större 

grupper undersöks för att kunna studera hur vanligt något är och observationer sker av ett 

representativt antal enheter för att kunna säga något om en större population. Kvalitativ metod 

används i mer ingående studier som undersöker hur mening skapas i processer och relationer 

genom att studera ett mindre antal fall. Urvalet grundar sig i att det ska vara möjligt att 
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undersöka olika sociala fenomen för att kunna tolka och skapa förståelse för en viss situation 

alternativt en text (Ekström & Johansson, 2019:16).  

I boken Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (2017) skriver Mats 

Alvesson att kvalitativa forskningsansatser är kontextbundna och att forskare använder ett 

kvalitativt tillvägagångssätt för att kunna tolka vilken innebörd som människor ger olika 

fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2017:18). Kvalitativ textanalys är tillhörande det kvalitativa 

forskningsområdet och tar stor hänsyn till kontext samt att en text bör tolkas i relation till andra 

texter för att skapa en djupare förståelse. Texterna representerar delar av verkligheten och när 

människor interagerar med texter påverkar det hur människor tolkar samhället samt hur de 

förhåller sig till andra människor. Texterna är med och skapar den kultur och det sammanhang 

som människor delar med andra (Alvesson & Sköldberg, 2017:193). I boken Researching 

society and culture (2018) beskriver Clive Seale att kvalitativ textanalys används för att studera 

innehållet och kunna upptäcka mindre synliga, oftast subjektiva delar i innehållet vilket 

möjliggör en ökad förståelse för produktionen och reproduktionen av mening (Seale, 

2018:403). 

Eftersom vårt syfte begär en tolkande ansats för att studera underliggande mening finner vi det 

mest lämpliga metodvalet en kvalitativ textanalys. Metodvalet bestäms mycket utifrån vad en 

vill forska om. Vårt syfte och våra frågeställningar gör att vi behöver använda oss av en 

kvalitativ metod för att svara på dem (Alvesson & Sköldberg, 2017:18). 

2.2 Semiotik som metod     
Vi har valt en semiotisk metod som är förankrad i den teoretiska traditionen semiotik, läran om 

hur tecken skapar mening (Bignell, 2002:1). Semiotik härstammar ur lingvistik vilket gör den 

lämplig att använda i studier av språket och konversationer. I och med att vi kommer studera 

inkommande frågor, experternas svar och utsagor samt hur genusidentiteterna konstrueras i 

konversationen, anser vi den semiotiska analysmodellen som den mest lämpliga. Metoden är 

ett verktyg som används för att låsa upp texten och tolka de tecken som tillsammans skapar 

femininiteter och maskuliniteter. “Denotation” och “konnotation” är begrepp tillhörande 

semiotiken och myntades av Roland Barthes. I boken Metoder i kommunikationsvetenskap 

(2019) förklaras denotation som den objektiva/faktiska tolkningen av ett tecken. Konnotation 

i vidare utsträckning är de sociokulturellt gemensamma och överenskomna associationer av ett 
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tecken (Ekström & Johansson, 2019:297). Då vi använder en tolkande ansats i vår uppsats 

finner vi att denotation inte kommer vara till stor hjälp och vi väljer att fokusera på konnotation.  

En semiotisk analysmodell har använts som verktyg för att bearbeta och analysera materialet 

genom att tolka hur tecken skapar betydelse och vad det konnoterar till (Ekström & Johansson, 

2019:297). Med hjälp av denna metod utläser vi tecknets betydelse baserat på kontexten. 

Genom att tolka texten i ett bestämt sammanhang skapar tecknet allmänna associationer i form 

av konnotationer som kan förstås av människor i samma kultur. All kommunikation förutsätter 

att vi har tillgång till samhällets och kulturens koder (Bignell, 2002:8–10). Råden från panelen 

blir meningsfulla när vi tolkar innehållet med hjälp av kulturens koder och associationer. 

“Mening kan inte observeras utan måste tolkas och förstås” (Ekström & Johansson, 2019:14). 

Metoden tillåter oss att undersöka sociala konstruktioner i form av femininiteter och 

maskuliniteter (Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003:16–17).  

2.3 Urval och avgränsning 
Relationsakuten är sedan tidigare en bekant text för oss båda och vi fann materialet intressant 

för en studie där vi ser möjligheter att ge en ny vinkel på hur genus konstrueras till 

forskningsfältet. Urvalet av material grundar sig i att Relationsakuten är en massmedial text 

med experter som når ut till många människor. Perry. R Hinton skriver i sin bok Stereotyper, 

kognition och kultur (2003): “Massmedia sprider idéer och föreställningar snabbt till många 

människor och vi bör inte underskatta dess inflytande på utformningen och spridningen av 

sociala representationer” (Hinton, 2003:152). Vi finner det viktigt att studera hur 

Relationsakuten konstruerar genus eftersom det ligger till grund för förmedlingen av sociala 

representationer som potentiellt kan påverka människors sociala kunskap om hur en kvinna 

respektive man bör vara i en heterosexuell kärleksrelation.  

 

Under urvalsprocessen har vi tittat på 20 avsnitt av Relationsakuten på Nyhetsmorgons egna 

Youtube-kanal. Vi har därefter avgränsat vårt analysobjekt till två avsnitt som berör balans i 

förhållandet och störande beteende hos en partner. Avsnitten är 15 minuter långa och varje 

fråga får cirka 3–5 minuters tid. Vi avgränsade vårt empiriska material till två specifika frågor 

som handlar om att en partner önskar ett förändrat beteende hos den andre. Programmets 

upplägg, med att experterna får en kort formulerad fråga uppläst av programledaren, utan 

möjlighet att ställa följdfrågor, gör att experterna tillåter sig att tillskriva mannen och kvinnan 

egenskaper som tillsammans konstruerar femininiteter och maskuliniteter. Vi kommer att 
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studera en fråga från en man och en fråga från kvinna som lever i heterosexuella 

kärleksförhållanden.  

 

Vi finner det relevant att analysera råden till en man respektive kvinna och hur de båda på olika 

sätt ska göra för att förbättra sina kärleksrelationer. Genom att uttolka olikheterna i råden kan 

vi studera vilka egenskaper som tillskrivs femininiteter och maskuliniteter. Vid analyser av 

femininiteter och maskuliniteter sker ett binärt val och ställning tas om något förekommer, eller 

inte. Kategorisering sker utefter vilka egenskaper som tillskrivs mannen respektive kvinnan 

(Ekström & Johansson, 2019:173). Det snäva urvalet gjordes för att möjliggöra en djupgående 

analys av vår medietext med hjälp av begreppen konnotationer och genus. 

 

2.4 Metoddiskussion, kritik och reflektion 
Vi studerar två frågor i två avsnitt av ett program som går varje vecka och har gjort så i flera 

år. Våra två avsnitt kan inte vara statistiskt representativa för Relationsakuten, därför kan vi 

inte dra några generella slutsatser kring om dessa specifika egenskaper återfinns i ett 

representativt urval. Dessutom har urvalet inte skett genom någon slumpmässig modell utan 

efter vad som passar vårt syfte och våra frågeställningar (Ekström & Larsson, 2010:18). Vi kan 

däremot skapa en djupare förståelse för hur genusidentiterna konstrueras i vår medietext. 

Texter influerar människors sätt att se på den sociala verkligheten. Texter står inte ensamma, 

de behöver förstås i relation till andra texter och hur de är med och formar den sociala 

verkligheten. Eftersom vi har en begränsad tidsram blir det svårt att skapa en djupgående 

förståelse för den kontext som vår text ingår i vilket kan begränsa tolkning av materialet 

(Ekström & Johansson, 2019:197).  

Vår medietext kan tolkas på flera olika sätt och vi är medvetna om att vår tolkning sker utifrån 

vår egen förförståelse som kan resultera i en viss subjektivitet. Därför har vi använt oss av ett 

flertal metodregler och kriterier för att möjliggöra bedömning av det vetenskapliga värdet i 

våra tolkningar (Ekström & Johansson, 2019:14–15). Vi tolkade texterna var för sig för att inte 

påverkas av varandras fördomar och vara öppna för alternativa tolkningar. Vi tog hänsyn till 

vem som svarade på frågan och panelens interaktion sinsemellan samt hur det påverkade 

tolkningen av texten. All tillgänglig information analyserades i respektive klipp för att även det 

som potentiellt inte bekräftade vår tolkning inkluderades i analysen. Vi tar hänsyn till 

experternas råd i sitt enskilda sammanhang för att öka studiens vetenskapliga kvalitet. Vi 
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förstår panelens råd på ett visst sätt beroende på kontext (Ekström & Johansson, 2019:15). Vårt 

metodval, granskning av material och våra frågeställningar, som är formade utifrån vårt syfte, 

torde resultera i en studie av god hållbarhet (Ekström & Larsson, 2010:76–77). Vi analyserar 

materialet med hjälp av teoretiska begrepp för att möjliggöra en bedömning om studien kan 

anses som “teoretisk generaliserande” (Ekström & Larsson, 2010:76).  

3. Teori och begrepp  

3.1 Semiotik 
I sin bok Media semiotics: an introduction (2002) skriver Jonathan Bignell att ordet semiotik 

härstammar från grekiskans ”semeion”, vilket betyder tecken (Bignell, 2002:1). Semiotik kan 

förklaras som läran om hur tecken skapar mening. Tecken tar olika form och kan innebära ord, 

bilder, gester, ljud etcetera (Bignell, 2002:21). Ferdinand de Saussure, ett viktigt namn inom 

semiotik, studerade språket och närmare bestämt hur tecken – i språket blir tecken ord – skapar 

mening. Språk studeras främst med hjälp av semiotik, och möjligtvis är det enklast att förklara 

semiotik med språket som exempel. Dock exkluderas inte analyser av andra texter med hjälp 

av semiotik. Vidare poängterar Bignell att vi kan förstå begrepp som identitet, verklighet och 

vårt samhälle om vi har en förståelse för hur semiotik fungerar (Bignell, 2002:9). Semiotisk 

teori används för att skapa förståelse för vilken mening olika tecken tillskrivs, vilket skapar 

förståelse för hur tecken och deras system ingår i ett större meningsskapande (Bignell, 2002:5–

6). 

Konnotationer kan användas för att urskilja sociokulturella associationer i olika texter. Tony 

Thwaites, Lloyd Davis och Warwick Mules skriver i sin bok Introducing cultural and media 

studies (2002) att konnotationer inte nödvändigtvis behöver vara sanningsenliga och förståelse 

för dem kan extraheras med hjälp av koder (Twaithes, 2002:63). Koder indikerar och belyser 

vad konnotationerna i en given text tyder på (Twaithes, 2002:40). Daniel Chandler förklarar i 

sin bok, Semiotics: The Basics (2007) koder mer grundläggande, samt belyser betydelsen av 

att förstå dem (Chandler, 2007:148). Koder stärker och medför en godare förståelse för de 

system tecken tillhör och betydelserna som medföljer av att tecken ingår i större system som 

tar formen som koder (Chandler, 2007:148). Koder är signifikanta för att kunna urskilja 

kulturella betydelser för tecken och är därför förmånliga att studera i analyser av medietexter. 

Konnotationer är bundna till kontext och förståelsen för koder blir avgörande i tolkningen av 

texter (Chandler, 2007:138–139). 
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3.2 Socialkonstruktivistisk teori 
 
Peter L. Berger & Thomas Luckmann skriver i sin bok The social construction of reality  (1966) 

att socialkonstruktivistiskt perspektiv är ett sätt att se på verkligheten och koncept som socialt 

konstruerade. Verkligheten är en produkt av människors sätt att konceptualisera och 

kategorisera olika saker. Innebörden av konceptet “man” är beroende av att vi gemensamt 

kommit överens om det och genom att kategoriseras som “man” sker en påverkan på individens 

beteende utefter samhällets konventioner för manlighet (Berger & Luckmann, 1966:284). 

Konceptets innebörd styr människors kategorisering och påverkar beteendet. Koncept är socialt 

konstruerade och hur människor ser på något är föränderligt över tid. Identitet formas genom 

sociala processer, befästes och omformas i sociala relationer (Berger & Luckmann, 1966:354).  

 

Teorin har sin utgångspunkt i att samtliga delar av vår verklighet är socialt konstruerad och hur 

människors kroppar agerar meningsbärare vid interaktion (Alvesson & Sköldberg, 2017:28). 

Socialkonstruktivistiska texter utgår från att någonting uppfattas som en självklarhet och tas 

för givet som sanningsenligt. Poängen med socialkonstruktivismen är sedan att ifrågasätta den 

så kallade självklarheten genom att gå vidare och komma underfund med varför mening och 

innebörd tillskrivs på det sättet som det görs eller har gjorts. Mening och innebörd har 

tillskrivits genom social överenskommelse och det finns ingenting som bestämmer och 

bekräftar betydelserna i naturen (Alvesson & Sköldberg, 2017:39). 

3.2.1 Genus 

Judith Lorber och Susan A. Farrell definierar begreppet “genus” och konstruktionsprocessen i 

deras bok The social construction of gender (1991). Innebörden av att vara en kvinna respektive 

en man står i relation till kulturell och social tillhörighet och innebörden förändras från 

generation till generation (Lober & Farrell, 1991:1). Biologin kan inte svara på frågan vad det 

innebär att leva som en man respektive kvinna eftersom feminint och maskulint är socialt 

konstruerat. Begreppet genus kan användas för att förstå hur människor socialiseras i samhället. 

Genuskategorierna (man/kvinna, flicka/pojke, feminint/maskulint) är föränderliga och måste 

studeras utifrån hur olika sociala grupper definierar och upprätthåller konstruktionerna (Lober 

& Farrell, 1991:1). Samhället är genomsyrat av sociala strukturer och genus grundar sig i olika 

sociala regler som förväntas följas av genuskategorier för att den sociala ordningen ska 

upprätthållas. Olika genuskategorier analyseras för att se hur olika sociala grupper definierar 
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dem. Sociala institutioner konstruerar och upprätthåller vad det innebär att vara en man 

respektive kvinna i vardagslivet (Lober & Farrell, 1991:1–2). Genuskategoriers skillnader 

konstrueras och rekonstrueras ständigt eftersom genus är en väsentlig faktor i samtliga sociala 

gruppers struktur. Genus formar individer från födseln och kommer påverka möjligheterna till 

utbildning, arbete och sexualitet. Fenomenet ligger till grund för individens chans att påverka 

produktionen av kultur och kunskap (Lober & Farrell, 1991:8). Människor socialiseras in i 

genusroller under en interaktionsprocess med andra. Individer organiserar sin variation av 

aktivitet för att spegla eller uttrycka genus och de böjer sig för att åstadkomma det beteendet 

som kännetecknar andra i liknande kontext, situation och social grupp (Lober & Farrell, 

1991:14). Genus i sig själv beviljas genom interaktion vilket innebär att genus produceras i 

sociala organiserade återkommanden (Lober & Farrell, 1991:16). Samhället är indelat i 

grundläggande skillnader mellan kvinnor och män vilket tar form i olika könskategorier som 

verkställs när människor “gör genus”. När människor gör genus skapas skillnader mellan 

kvinnor och män, och flickor och pojkar. Dessa skillnader är konstruerade och förstärker 

grundläggande beteenden. Att göra genus är oundvikligt (Lober & Farrell, 1991:24). 
         

Yvonne Hirdman skriver i sin bok Genus – om det stabilas och föränderliga former (2003) att 

det finns många faktorer som skapar skillnader mellan kvinnor och män. Hur språket används 

är en viktig del, hur vi pratar om kvinnor och män. Att mannen ses som norm/prototyp påverkar 

både språkbruket och det pågående samtalet mellan män och kvinnor. Oavsett om vi talar om 

arbetslivet, sociala livet eller hur män och kvinnor framställs i medier, är det manliga 

perspektivet det som har dominerat, den så kallat “manliga normen” (Hirdman, 2003:202). Den 

manliga normen har gjort så att, historiskt sett, kvinnan har framställts i medier som förförisk 

och hennes kropp exponeras för att bekräfta maskulinitetens begär (Hirdman, 2003:185). 

“Utmärkande för denna exponerade kvinna är hennes sexualitet” (Hirdman, 2003:185).   

Begreppet “gender display” redogör hur genus blir en produkt av sociala handlingar. Objektet 

här är att förstå hur genus möjligtvis porträtteras genom interaktion och således ses som 

“naturligt”. Människor vill att interaktionen ska flyta vilket utgör den mest grundliga 

karaktäriseringen av individer. Femininitet och maskulinitet är prototyper för ett 

grundläggande uttryck för något som får den sociala interaktionen att flyta (Goffman 1976, se 

Lober & Farrell, 1991:16).  
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3.2.2 Femininiteter och maskuliniteter  
 
Vad som anses vara kvinnligt och manligt är socialt konstruerat och ömsesidigt uteslutande.  

Fenomenet är föränderligt och påverkas av socialisationen i samhället. En kvinna förstår att 

hon är en kvinna i relation till sin motsats – en man. Genom att det biologiska könet lär sig inta 

sociala roller utefter samhällets förväntningar. Människor socialiseras in i olika roller och tar 

efter egenskaperna som kännetecknar manligt och kvinnligt. De grundläggande 

genuskategorierna innefattar flera olika egenskaper och bör därför ses som mångfacetterade. 

De sociala könen, genusidentiteterna “femininiteter” och “maskuliniteter” påverkar beteenden 

(Lorber & Farrell, 1991:7). Människor har många olika sociala identiteter beroende på situation 

men individerna är alltid en kvinna eller man. I boken Gender and Qualitative methods (2003) 

av Helmi Järviluoma, Pirkko Moisala och Anni Vilkko bekräftas detta ytterligare. Författarna 

tydliggör att genus oundvikligen kopplas till det biologiska könet. Kvinnliga attribut räknas 

som feminina och manliga som maskulina. Vad som är feminint och vad som är maskulint är 

socialt konstruerat utifrån kulturella och sociala konventioner samt normer. Begreppens 

innebörder varierar mycket från kultur till kultur. Vad som anses vara maskulint i Sverige må 

inte ha samma betydelse i ett annat land eller en annan kultur. Konnotationerna och attributen 

tillhörande genusidentiteterna är beroende av social situation – kontext som vi väljer att kalla 

det för – tid och plats. Författarna förtydligar också varför det är fördelaktigt att se på begreppen 

i plural. Begreppen ska kunna innefatta alla olika variationer på vad som anses feminint och 

maskulint och ska därför namnges femininiteter och maskuliniteter (Järviluoma, Moisala & 

Vilkko, 2003:16–17).  

Vissa tillfällen att “göra genus” är organiserade och rutinmässiga för att visa och uppmuntra 

beteenden som är länkade till en eller flera av genuskategorierna. Individer ställs inför olika 

situationer där till exempel en kvinna tar anspråk på beteenden som definieras som maskulint. 

I slutändan kompromissas det till det som är tillåtet med grundläggande feminint handlande 

genom förstärkt/underbyggt kvinnligt beteende (Lober & Farrell, 1991:26). Det sker en 

rollkonflikt när en av rollerna utmanar det grundläggande förväntningar på en kvinna eller man. 

Rollkonflikten kan ses som dynamiska aspekter av det rådande arrangemanget mellan könen 

(Lober & Farrell, 1991:27) I interaktion med andra kommer den sociala gruppen döma och 

svara på individers specifika handlingar, teorin bygger på att genus är något människor gör och 

skapar i interaktion vilket förklarar genus som en social konstruktion (Lober & Farrell, 

1991:27). Att vara en man eller en kvinna bygger på att lära sig att producera beteenden och 
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egenskaper som visar upp grundläggande feminina alternativt maskulina identiteter (Lober & 

Farrell, 1991:29) 

3.2.3 Genus som social representation                                                                      

Sociala representationer som begrepp innefattar de förväntningar och normer som ligger till 

grund för hur människor skapar och socialiseras in i genusroller. Perry R. Hinton skriver i sin 

bok Stereotyper, kognition och kultur (2003) om hur människor är med och konstruerar sociala 

representationer via dynamiska, kulturella och interaktionsprocesser. Social kunskap står i 

relation till rådande sociokulturell kontext och kunskapen förhandlas alternativt omförhandlas 

under kommunikation (Hinton, 2003:152–153). Sociala representationer är ett system av 

föreställningar och normer vilket en individ kan förstå den sociala verkligheten genom (Hinton, 

2003:148–149). Människor konstruerar social kunskap kollektivt inom kulturen där den sprids 

och omförhandlas. Stereotyper betraktas som sociala representationer och speglar då det som 

gruppen betraktar som ”sunt förnuft”. Grupper inom olika kulturer har olika sociala 

representationer och vad som anses som “sunt förnuft” kan skilja (Hinton 2003:159–160).  

Perry. R Hinton skriver i sin bok i Stereotypes and the construction of the social world (2020) 

att mediernas inflytande i stereotypiseringen av genus har en avgörande roll (Fulcher & Scott, 

2011, se Hinton, 2020:4). Stereotypisering sker systematiskt av könets väsen i samhället. 

Medier är en del i människors sociala verklighet och när medier producerar genusstereotyper 

får de en normativ funktion. Medierna är med och reproducerar stereotypiseringen av “han” 

och “hon”. Genom att skapa skillnader mellan könen bidrar det till genusordningen (Hirdman, 

2003:199–201). Medierna är en del av människors verklighet och trots banala representationer 

av genus i olika program som kan verka obetydliga är det i själva verket där genus spelas och 

genusstereotyperna får en normativ funktion (Hirdman, 2003:199–201). I Hintons bok 

förklaras stereotypers representationsfunktion:  

“Stereotyper konstrueras socialt och diskursivt genom vår vardagliga kommunikation 

och när det väl objektiviseras får de en oberoende ställning och ofta en normativ 

funktion” (Hinton, 2003:154).  

Stereotyper utvecklas under kommunikation genom en samhällsgrupp i processen och 

legitimerar det som socialkunskap (Hinton, 2003:155). I det gemensamma projekt av ett 

parförhållande, sker det ett samhandlande vilket gör att förväntningar och gemensamma mål 

med kärleken i mitten skapar en snedvridning som ligger till grund för återskapandet av 

stereotyper. Hirdman kallar detta deformering av båda könen. Hon och han har en plats i det 



 

 13 

gemensamma projektet som resultat av den “naturliga ordningens” institutionalisering. 

Mänsklighetens historia har byggt den naturliga ordningen, skillnaden mellan biologiska 

funktioner och hur kvinnor och män har socialiserats i århundraden. Den naturliga ordningens 

segregerande funktion influerar reproduktionen av genus (Hirdman, 2003:90).  

 

3.2.4 Genussystem  
Hirdman beskriver i sin bok hur begreppet “genussystemet” kan användas som en 

ordningsstruktur för kön (Hirdman, 2003:51). Genussystemet kan användas för att studera hur 

genus verkar och innefattar processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som 

tillsammans bildar ett dynamiskt system där korrelationen mellan dessa mekanismer utgör 

olika mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman, 2003:51). Genussystemet används som 

en ordningsstruktur av kön för att studera utifrån det mer konkreta begreppet 

“genuskontraktet”(Hirdman, 2003:88). Genuskontraktet kan användas som ett historiskt 

begrepp som är fast, för att kunna studera genus som föränderligt socialt fenomen. Genom att 

utgå från ett fast begrepp kan förändring belysas (Hirdman, 2003:88). Genuskontraktet är den 

sociala situation där sociala regler över hur han och hon förväntas att handla och 

handlingsutrymmet förstärker genusstereotyper samt bidrar till reproduktionen av stereotypa 

genusroller. I ett stereotypiskt genuskontrakt sker en genusbunden upprepning av världens 

naturliga ordning (Hirdman, 2003:94). Vill man bryta det stereotypa genuskontraktet krävs 

strategier för att förändra förväntningar och handlingsutrymme. “Det gäller slutligen att 

förändra den (situation) – genom att förhandla fram en annan kontrakttext, med andra 

fördelningar, skyldigheter och rättigheter” (Hirdman, 2003:94).  
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4. Analys                                                                           

I vår analys undersöks hur femininiteter och maskuliniteter konstrueras i heterosexuella 

kärleksförhållanden. Analysobjektet omfattar två avsnitt av Relationsakuten: Sidor jag stör 

mig på hos min partner och om balans i förhållandet. Analys 1 innehåller en tittarfråga från 

en kvinna. Frågan handlar om hur hon ska gå tillväga för att få sin man att ändra sitt 

beteende. Analys 2 innehåller en tittarfråga från en man som undrar hur han ska gå tillväga 

för att ha mer sex med sin fru. Vi kommer analysera vilka egenskaper som tillskrivs kvinnan 

respektive mannen. För att utföra vår analys kommer vi att tolka de konnotationer som 

tillsammans konstruerar femininiteter och maskuliniteter. 

Analyserna kommer att genomföras på samma sätt med fokus på egenskaper som tillskrivs 

kvinnan kontra mannen och vad råden säger om vad kvinnan uppskattar, och vad mannen 

uppskattar. Råden konstruerar i sin tur kvinnan och feminina egenskaper tillskrivs av 

experterna. Likaledes kommer råden till mannen att studeras och vilka maskulina egenskaper 

som tillskrivs honom (Lober & Farrell, 1991:1–2). Vi väljer att studera den sociala 

representationen av femininiteter och maskuliniteter i anledning av att belysa och extrahera 

vilka normer som förmedlas i experternas råd (Hinton, 2003: 148–149). Maskuliniteter och 

feminiteter är tolkningsbara, individuella och flyktiga. Konstruktionerna måste förstås i sin 

kontext (Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003:16–17). När människor “gör genus” skapas 

skillnader (Lober & Farrell, 1991:1–2). Vi kommer att utgå ifrån skillnader och tolka hur 

egenskaper tillskrivs utifrån motsatserna som skapas i texten.  

 

4.1 Fråga från kvinna  
I avsnittet Sidor jag stör mig hos på hos min partner läser programledaren upp en fråga från en 

kvinna. Vi kommer att tolka underliggande mening i panelens råd till tittaren (Alvesson & 

Sköldberg, 2017:18). Texten tolkas utifrån kontext och genom att utläsa signifikanta tecken i 

vårt empiriska material kan symboliken förstås i sitt sammanhang.  

(Relationsakuten: Sidor jag stör mig på hos min partner - Nyhetsmorgon (TV4) [2016–05–13]) 
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Hej akuten, min man gäspar väldigt högt och väldigt mycket, jag tycker näst in till att 

han vrålar. Jag har sagt till flera gånger, ett tag blev det bättre men han återföll. Jag 

känner mig så tjatig kring detta hur ska jag hantera situationen?   

 

Psykologen Anna Bennich börjar med att svara på frågan genom att uttrycka sig om att det kan 

ses som ett lyxproblem och frågar sig vad det kan bero på. Medieprofilen Nisse Edwall målar 

upp en bild av vad han tror det kan handla om.  

 

En teori är att mannen lik någon poet i en diktatur skriver en poesi som handlar om 

djur men som egentligen handlar om diktaturen och tar gäspningar som gaaaah, som 

protest om den här förtryckande kvinnan.  

 

Edwalls svar är mångtydigt och han spelar vidare på Bennich marginalisering av problemet, i 

form av ordval och skämtsam framtoning. När vi plockar isär texten och tolkar egenskaperna 

Edwall tillskriver mannen kan den underliggande meningen utläsas (Alvesson & Sköldberg, 

2017:18). Genom att tolka utifrån interaktion, situation och rådande kontext kan Edwalls svar 

tolkas som att han försöker förstå vad beteendet grundar sig i (Alvesson & Sköldberg, 2017:18). 

Gäspningarna är en produkt av den sociala koden där kroppsliga uttryck är tillhörande 

(Chandler, 2007:149). Gäspningarna kan även konnotera att mannen inte vill kommunicera och 

att han använder gäspningar för att utöva makt. Det icke verbala uttrycket “gaaaah” kan 

konnotera primitivt beteende och missnöje (Chandler, 2007:149). Konnotationerna 

tillsammans konstruerar maskuliniteter som osofistikerade med bristande kommunikativa 

egenskaper och med hjälp av sociala koder kan vi förstå konnotationerna på detta sätt. Hur 

identiteter befästs i den sociala koden baseras på en rad olika saker, däribland hur människor 

kommunicerar (Chandler, 2007:153).   

 

Bennich svarar på Edwalls uttalande och målar upp en bild vad hon tror att det grundar sig i.   

 

Förtryckande, ja det kan det skulle kunna vara det men det kan också vara att… Vissa 

personer är lite olika från början förstås, lite olika bullriga. Men ibland behöver inte 

det handla om någon biologisk komponent som styr det bara, utan kan också handla 

om vad vinner jag på det, får jag lite uppmärksamhet känner jag att jag lever och att 

jag finns i detta rummet överhuvudtaget. 
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De kulturella koderna gör att vi konnoterar gäspning som ett substitut för “uppmärksamhet”. 

Mannens motiv är att bli mer sedd och han tilltar därför gäspning som ett medel för att få mer 

uppmärksamhet (Ekström & Johansson, 2019:14). Människor intar och vidmakthåller olika 

roller under interaktion vilket ligger till grund för hur människor socialiseras (Lober & Farrell, 

1991:14). I det valda citat diskuterar experterna hur roller ibland intas för att önskade ändringar 

ska inträffa. När maskuliniteten tillskrivs egenskapen “bullrig”, blir det som en mekanism för 

att få mer av den önskade uppmärksamheten. Mannen tar sig an en egenskap som han inte 

besitter för att han vet att “bullrighet” resulterar i mer uppmärksamhet, vilket är målet (Lober 

& Farrell, 1991:16). 

Bennich tycker att det viktigaste är att paret sätter sig ner och beslutar för att bryta denna typ 

av vanor eftersom de i stort sker automatiskt.   

 

Då kan man på ett enkelt sätt, det kan låta lite som hunddressyr det här, försöka öka de 

beteenden som man önskar genom att belöna det direkt på beteendet. Så fort han gäspar 

lite lägre kommer hon säga: Jag blir lite varm här nu om du gäspar ännu mindre 

kommer jag ta av mig kläderna eller kyssa honom eller något sånt. Och så fort han 

gäspar väldigt högt så direkt ett oljud tillbaka på det. 

 

Maskuliniteter tillskrivs animaliska och primitiva egenskaper. Konnotationer som går att utläsa 

i interaktionen är att män, likt hundar, måste genomgå någon träning för att domesticeras. 

Maskuliniteter konstrueras som “lättmanipulerad” och hans beteende förändras genom att 

konstruktionen av femininiteten uppmuntrar det önskade beteendet med sex och straffar 

oönskat med att inta det som definieras som maskulint i denna kontext (Lober & Farrell, 

1991:27). Bennich råder kvinnan att använda tecknet “varm” som en signal till mannen när 

hans beteende har ändrats i positiv bemärkelse. Tecknet “varm” får konnotationerna och ska 

signalera till mannen att om han fortsätter med det beteende som behagar kvinnan blir hon som 

resultat av det mer sexuellt upphetsad (Thwaites, 2002:63). Relationsakuten förespråkar sociala 

handlingar i form av att använda kropp och sexualitet till femininiteten, för att bryta sin 

nuvarande kontrakttext (Hirdman, 2003: 94). Relationsakutens sociala konstruktion av 

femininiteten legitimerar beteendet att använda sin kropp i sexuellt syfte för att förändra sin 

mans beteende. Stereotyper utvecklas under en kommunikationsprocess i en social grupp 

(Hinton, 2003:155). Den sociala representationen visar upp ensidiga stereotypiska egenskaper 

som tillskrivs femininiteten i form av att använda sin kropp och sex för att belöna 

maskulinitetens beteende (Hinton 2003:159–160).  



 

 17 

 

I studien av Dr Phil redovisades hur män stereotypiserades, i den texten, när det förklarades att 

män blir kära med hjälp av ögonen (Martinez, Schindler Zimmerman, Matheson & Banning, 

2011). Studien är intressant i vår analys av Bennich svar. I vår medietext förmedlas det att 

kvinnan ska med sin kropp förföra mannen, vilket anspelar på stereotypen om hur män blir 

kära med hjälp av ögonen. Tidigare forskning visar på att kvinnor använder sex som utbyte 

mot andra tjänster så som hushållsarbete (Kornrich, Brines & Leupp, 2012). Relationsakutens 

råd till kvinnan kan tolkas som att femininiteten borde använda sex som resurs för att förändra 

sin mans beteende och att tillta likande beteende som mannen genom att vråla tillbaka vid 

oönskat beteende. I tidigare forskning har det även redovisats mätningar om att män har en 

högre sexuell drift än kvinnor vilket kännetecknar rådet till kvinnan att sex är något mannen 

önskar och som kan användas som maktvapen (Kornrich, Brines & Leupp, 2012). 

 

4.2 Fråga från man  
Relationsakuten: ”Det är det sjukaste jag hört” – Nyhetsmorgon (TV4) [2019–03–15] 

 

Hej vi har varit ihop i över 20 år och har tre barn. Jag har tänkt skilja mig på grund 

utav vår obalans i sexlivet. Hon är helt ointresserad. Jag har tagit upp detta för ett år 

sedan, det blev en liten förbättring just då men nu är det som vanligt igen. Vi har sex 

5–6 gånger per år. Vad är era bästa tips för att jag inte ska skilja mig? 

 

Edwall börjar med att ge råd och återberätta hur han tror att mannen beter sig.  

 

Jag kan ge lite råd till mannen, nu vet ju inte jag exakt vad han gjort men jag får 

känslan av att han har så här det här håller inte vi måste ha mer sex... Ghhhhaaaa!  

Det är en värdelös taktik om man vill ha sex.  

 

Maskuliniteten konstrueras som begränsad eller oförmögen att kommunicera ut önskade 

ändringar och måste ta till läten (Gaah!) som tecknar på sexuell frustration. Den sexuella 

frustrationen blir outhärdlig för mannen och han vet ej hur han ska kommunicera ut detta till 

sin partner med språkliga tecken och måste därför använda animaliskt påminnande ljudeffekter. 
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Den maskulina konstruktionen innefattar även tecken som tillsammans konnoterar ickeverbala 

uttryck för att “uttrycka missnöje”. 

  

Det bästa man kan göra är typ fixa sig lite snygg köpa lite blommor uppvakta lite vara 

lite härlig och mysig. Försöka bjuda till lite grann och skapa lite härlig stämning 

hemma och inte gå runt och vara sur för att man inte får sex för att det inte bjuds till, 

det är väldigt avtändande. (Lite tips i största allmänhet) […] Jag får känslan ibland att 

en del män är sådär gahhha faaan, utan att tänka att man kanske måste jobba lite på 

det. 

 

Olika tecken konnoterar sociala handlingar som: “fixa sig snygg”, “göra sig fin i håret” “köpa 

blommor” (Chandler, 2007:137). Rekommendationer om sociala handlingar kan förstås utifrån 

genuskontraktet som är den sociala situation där "han" förväntas att handla (Hirdman, 2003: 

94). Egenskaper tillskrivs som att vara “härlig” och “mysig” vilket är motsatsen av den tidigare 

konstruktionen av maskulinitet som “otålig” och “primitiv”. Maskuliniteten konstrueras som 

romantisk genom att tillskrivas egenskaper för att visa sin partner att han bryr sig och kan 

anstränga sig för femininiteten (Lober & Farrell,1991:16).  

 

Maskuliniteten tillskrivs dessa egenskaper för att kunna förändra situationen via sociala 

handlingar (Lober & Farrell,1991:16). Edwalls antaganden kring mannen konstruerar 

maskuliniteten i förhållande till sin motsats, femininiteten, som konstrueras när de beskriver 

hur de tror att hon vill att han ska vara (Lorber & Farrell, 1991:7). Normer förmedlas kring att 

mannen ska vara romantisk och lyhörd för att kvinnan ska vilja ha mer sex (Hinton, 2003: 148–

149). Människor lär sig inta olika sociala roller som kännetecknar femininiteter och 

maskuliniteter utefter samhällets förväntningar för vad som anses manligt och kvinnligt 

(Lorber & Farrell, 1991:7). Genus blir en produkt av de sociala handlingar som Edwall 

uppmuntrar mannen att utföra och argumenterar för att kvinnan lär uppskatta det om han gör 

så (Lober & Farrell,1991:16). Genom att använda begreppet genuskontrakt kan vi förstå 

situationens sociala regler och hur sociala handlingar blir en produkt av den situation där “han” 

förväntas handla (Hirdman, 2003: 94).  

 

Bennich problematiserar Edwalls förslag och tillskriver egenskaper som hon menar ska lösa 

problemet.  
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Det kan ju kännas lite konstigt att plötsligt komma hem med blommor och gele i håret. 

Det kan ju handla om så mycket som att hjälpa till mer hemma, handla, att ställa lite 

frågor, vissa lite nyfikenhet, sånt är ju förspel, vara snäll, att klappa på varandra och 

såna saker. Fråga henne, beskriv så här upplever jag det. Känsligt med lust, prata mer 

utan att skuldbelägga. 

 

Den sociala handling som förespråkas är att maskuliniteten ska “hjälpa till mer hemma”, “att 

ställa frågor” och “handla”. Tecknen konnoterar i denna kontext att mannen i nuläget hjälper 

till alldeles för lite i hushållssysslorna. Kvinnan stereotypiseras gällande förspel då det antas 

att femininitetens förspel kräver mer än det sexuella. Maskuliniteten borde “ställa frågor”, 

“lyssna mer” och “handla” (Hinton 2003:159–160). Den kombinationen av tecken bildar 

tillsammans konnotationer om att förspel för kvinnor är mer komplext, kräver mer kärlek, 

dedikation och energi än vad det gör för en man. Vid förståelse för sociala koder klarnar 

konnotationerna och hur vi kan tolka dem (Chandler, 2007:62–63). Rousseaus någorlunda 

skämtsamma citat i Hirdmans bok legitimeras i konnotationerna: För kvinnan betyder kärleken 

ALLT, för mannen är det blott en del av livet (Hirdman, 2003:90).  

 

Rådet är intressant utifrån tidigare forskning som redovisar att par i kärleksförhållanden 

använder olika resurser som utbyte under interaktion. Rådet till mannen kan tolkas som att han 

bör använda exempelvis hushållsarbete som resurs för att öka kvinnans sexuella lust (Kornrich, 

Brines & Leupp, 2012). I An Analysis of Dr. Phil’s Advice About Relationships (2011) visar 

resultatet på att Dr. Phil stereotypiserar kvinnor genom att påstå att kvinnor blir kära med hjälp 

av öronen. I vår text återspeglas detta i råden till mannen om att förspel för kvinnor kan vara 

att lyssna mer och ställa frågor (Martinez, Schindler Zimmerman, Matheson & Banning, 2011). 

 

 

Edwall ifrågasätter vad det är för fel att komma hem med blommor.  

 

Det är ju aldrig fel på att komma hem med blommor, alltså blir någon sur om någon 

kommer hem med blommor då har man ju problem på riktigt. Om man inte är allergiker 

eller någonting.  

 

Bennich förtydligar att blommorna kan tolkas på olika sätt beroende på tillfälle.  
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Ja då har man ju problem, eller nja, förutom, det beror ju på vad blommorna är till för.  

 

Experterna konnoterar blommor annorlunda i denna kontext. Edwall uppmuntrar att ge 

blommor som social handling oavsett situation för att interaktionen ska flyta (Lober & 

Farrell,1991:16). Bennich svar i interaktionssituationen med Edwall kan tolkas som att hon tar 

hänsyn till i vilket syfte och kontext blommorna ges (Lober & Farrell, 1991:27). Mening och 

innebörd tillskrivs blommorna genom social överenskommelse (Ekström & Johansson, 

2019:16).  

5. Slutsats och diskussion 

Vi har analyserat hur femininiteter och maskuliniteter konstrueras och efter genomförd analys 

kan vi tolka tydliga skillnader i genuskonstruktionerna och genusnormer som 

förmedlas kring femininiteter och maskuliniteter i ett parförhållande.  

 

Hur konstrueras femininiteter och maskuliniteter i Relationsakutens råd till paren?  

Relationsakuten konstruerade maskuliniteter på följande vis som följer en kronologisk ordning: 

icke-kommunikativ, primitiv, bullrig, sexuellt frustrerad, otålig, lat, osofistikerad, 

uppmärksamhetssökande, lättmanipulerad, taktisk, mysig, härlig, nyfiken, hjälpsam, utseende 

medveten. Femininiteter konstruerades som: förtryckande, förförisk, strategisk, uppmuntrande, 

agerande och sexuell.   

 

Identiteterna ser vi konstrueras på ett mångfacetterat vis. Maskuliniteter får exempelvis både 

“lat” och “hjälpsam”, tillskrivna som egenskaper. De varierar mycket och vi tolkar variationen 

som en uppdelning av vad som anses som önskvärda egenskaper och egenskaper som anses 

vara problematiska och icke-önskvärda för både femininiteter och maskuliniteter. Vi ser en 

tendens att maskuliniteter konstrueras som att mannen har problem eller är problematisk. 

Egenskaper som tillskrivits var bullrig, lat, osofistikerad etc. Denna konstruktion kan tolkas 

som den icke-önskvärda. Önskvärda egenskaper som bland annat “mysig” och “härlig” 

konstruerar i sin tur den önskvärda maskuliniteten. Femininiteter tillskrivs inte lika många 

egenskaper vilket vi finner intressant. En anledning till detta kan vara att mannen blir normen 

och allt börjar ur mannens perspektiv medan kvinnan är könet (Hirdman, 2003:59–61). Den 

mest utomstående icke-önskvärda egenskap som tillskrivs är “förtryckande”. Och även den 
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sker i en långsökt analogi från Edwall och får en till synes komisk underton. De önskvärda 

egenskaperna är något fler men även där är det sparsamt. “Uppmuntrande” och “agerande” är 

två som går att urskilja och tolkas som egenskaper som anses önskvärda.  

 

Relationsakutens konstruktioner av femininiteter och maskuliniteter kan tolkas som prototyper 

av grundläggande uttryck och konstrueras för att få parens sociala interaktion att flyta (Lober 

& Farrell, 1991:16). Sociala handlingar som förmedlas för att maskuliniteten ska få 

interaktionen att flyta är att: fixa sig snygg, köpa blommor, hjälpa till mer hemma, handla, 

ställa frågor etc (Lober & Farrell,1991:16). Egenskaper och sociala handlingar som tillskrivits 

bildar tillsammans förväntningar på maskuliniteten utifrån det stereotypiska genuskontraktet 

(Hirdman, 2003: 94). Normer förmedlas kring att män ska vara “romantiska” och “lyhörda” 

för att kvinnan ska vilja ha mer sex (Hinton, 2003: 148–149). Sociala handlingar förmedlar att 

femininiteten bör ta av sig kläderna och använda sin kropp sexuellt. Normer förmedlas att 

kvinnors kroppar och sex ska användas som strategi för att belöna maskulinitetens önskvärda 

beteende.  

 

Relationsakuten förmedlar social kunskap i form av sociala representationer. Vissa egenskaper 

legitimeras och andra inte. Konstruktionen av femininiteter och maskuliniteter blir 

genusstereotyper. De egenskaper som anses fördelaktiga förmedlas som “sunt förnuft”. Social 

kunskap förmedlas via medierna och genusstereotyperna får en normativ funktion (Hinton 

2003:159–160).  

 

Resultat från vårt uppsatsarbete och resultatet i studien I An Analysis of Dr. Phil’s Advice About 

Relationships (2011) visar på att stereotypisering sker när skillnader skapas mellan kvinnor och 

män i exempelvis frågor om förälskelse och förspel (Martinez, Schindler Zimmerman, 

Matheson & Banning, 2011). I vår analys kan vi tolka tydliga skillnader mellan femininiteten 

och maskulinitetens sociala representationer. Den sociala representationen av kvinnan visar 

upp ensidiga stereotypiska egenskaper. Kvinnan sexualiseras och stereotypiseras som 

sexobjekt. Sociala representationen av mannen visar också upp ensidiga stereotypiska 

egenskaper och mannen stereotypiseras som primitiv. När skillnaderna konstrueras, förstärks 

grundläggande beteenden och bidrar därför till reproduktionen av genusrollerna (Lober & 

Farrell, 1991:24, 29). 

 



 

 22 

Medierna har en avgörande roll i stereotypiseringen av genus (Hinton, 2020:4), de sprider 

sociala representationer snabbt till många människor i form av idéer och föreställningar som 

blir en del av människors verklighet (Hinton, 2003:152). Stereotypisering sker systematiskt 

och medier har en normativ funktion (Hirdman, 2003:200). Relationsakuten som 

masmedialtext konstruerar genus samt upprätthåller vad det innebär att vara en fru och en man 

i ett parförhållande genom att uppmuntra egenskaper som tillskrivs genuskategorierna. På så 

sätt förstärks skillnaderna. Relationsakuten ingår i en massmedial kontext där experterna får 

begränsad information om människorna bakom frågorna och ingår inte i en 

interaktionssituation med dem. Kan det vara så att mediers förmedling av snabba lösningar och 

bristande kunskap om människors interaktionssituation försvårar förmedlingen av 

mångfacetterade konstruktioner av femininiteter och maskuliniteter?  

 

Relationsakutens råd påverkas av den massmediala kontexten. Medieformatet tillåter inte 

experterna att föra en djupare diskussion om problemen och programmets brist på tid gör att 

snabba svar och antaganden måste göras. Komplexa relationsproblem är svåra att behandla på 

så kort tid och en förmedling av stereotypa femininiteter och maskuliniteter blir då det mest 

effektiva sättet att på kort tid förse tittaren med ett svar på frågan (Hirdman, 2003:185).  

 

I vår analys av Relationsakuten har vi visat exempel på att stereotypa genuskonstruktioner och 

genusnormer förekommer i etablerade stora medier och passerar utan att problematiseras i 

programmet.  

 

I efterhand inser vi även om det är viktigt att studera hur genusidentiteter både representeras 

och vilka egenskaper som tillskrivs dem, kan det uppfattas som att vi med vår studie adderar 

ännu mer till reproducerandet. Avsikten är att belysa och problematisera begreppen men det 

sker också, per automatik, att forskaren själv betingar och repriserar stereotypa genusidentiteter 

eller roller genom att studera dem (Järviluoma, Moisala & Vilkko, 2003:22).  Eftersom genus 

är en del i vår sociala verklighet och påverkar hur vi uppfattar och kategoriserar saker blir 

undersökningsarbetet bidragande i kategoriserande av femininiteter och maskuliniteter 

(Ekström & Johansson, 2019:173). Vi vill även poängtera att vi inte vet hur viktigt 

underhållningsvärdet är för produktionen, vilket kan påverka konstruktionerna. Däremot 

förmedlas feminteterna och maskuliniteterna till tittarna och blir på så sätt en del av deras 

sociala verklighet. Relationsakuten är en text som med andra texter är med och skapar den 
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kultur och det sammanhang som människor delar med andra (Alvesson & Sköldberg, 

2017:193).  
 

För vidare forskning av Relationsakuten hade ett större antal avsnitt kunnat analyseras för att 

skapa en rikare analys. Begreppet myter hade kunnat användas för att skapa ytterligare en 

dimension i den semiotiska analysen av femininiteter och maskuliniteter.  Barthes skriver i 

boken Mytologier (2007) att: “myten är ett kommunikationssystem, ett meddelande... den är 

ett sätt att ge betydelse åt något, en form” (Barthes, 2007:201). Det innebär med andra ord att 

myter varierar och skapas utifrån vad förmedlaren vill få förmedlat, och än viktigare att notera 

är hur någonting uttrycks. Det i sig är av mer värde än själva meddelandet. Myter grundar sig 

inte i fakta, de är snarare beroende av tolkningar. Barthes menar att allt kan omvandlas till en 

myt och blir “öppet för samhällets tillämpning” (2007:201). Barthes hävdar att mytiska begrepp 

saknar någon stadga och att det i sin tur gör de föränderliga. De kan upplösas och deras 

innebörd kan fullständigt försvinna. Myter kan med hjälp av historia och förståelse för kulturen 

som den utspelar sig uttolkas. En viktig insikt om att myter är att de är tolkningsbara och 

föränderliga över tid och kan ses som ett verktyg för att förstå texter samt hur de förmedlar 

olika myter, vare sig de är historiska eller nutida. Genom att tolka hur myter influerar 

konstruktionerna av femininiteter och maskuliniteter kan en djupare förståelse införlivas kring 

reproduktionen av genus.  

 

Vi finner även det intressant att fördjupa sig i frågan om jämställdhet och hur det påverkar 

sexuell frekvens. I tidigare forskning har vi funnit motsättande argument för vad jämställda 

parförhållanden gynnas av. Relationsakuten råder män att sträva efter mer jämställdhet i 

parförhållanden då detta påstås leda till ökad sexuell lust eller frekvens. I Egalitarianism, 

Housework, and Sexual Frequency in Marriage (2012) visar resultatet på att par med mer 

traditionella genusroller har en högre sexuell frekvens än par som upplevs som jämställda. Vi 

anser att det vore intressant att fördjupa sig i när par föredrar jämställda roller, kontra 

traditionella genusroller i varierande situationer. Möjligtvis är det så att människor i 

parförhållande anser att alla aspekter av ett förhållande inte behöver vara jämställt. För att 

undersöka sambandet mellan situation och roller, hade en kvantitativ metod varit den mest 

passande för att kunna säga något om genusroller i kärleksförhållanden (Ekström & Johansson, 

2019:16). 
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