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Sammanfattning 
 
Jämställdhetsfrågor är ständigt aktuella och därför ställer vi oss frågan varför det inte hänt så 

mycket? Trots många år av försök till ett jämställt samhälle verkar det vara svårt att uppnå. 

Sverige bedriver en jämställdhetspolitik där alla ska ha samma möjligheter och skyldigheter inom 

alla områden. Alla ska få komma till tals på likadana förutsättningar oavsett kön, ras, religion, 

social tillhörighet med mera. 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en litteraturstudie undersöka hur genus förmedlas via 

media. Våra huvudsakliga frågeställningar kommer att vara: Hur förmedlar media bilderna av 

könsrollerna, på vilket sätt påverkas jämställdhetsutvecklingen av media och hur framställer 

medierna förhållanden och maktrelationer mellan könen?  

 

Medierna har ett stort inflytande i hur genus synliggörs. Kvinnorna och männen framställs på 

olika sätt. I nyhetsmedierna är kvinnorna relativt osynliga och om det presenteras är det i 

huvudsakligen som någons maka eller mamma. De granskas inte efter vad de har gjort utan hur 

deras yttre är. Männen förekommer i seriösare ämnena, som exempelvis nyheter, medan 

kvinnorna är med i reklam och nöjen. Männen porträtteras oftare i medierna med högre status än 

kvinnorna. Detta förklaras genom att de tillskrivs egenskaper som värderas högre. Kvinnornas 

makt är hänvisat till hemmet medan männen har makten i övrigt. Medierna förmedlar oftast 

stereotypa bilder och fördomar vilket motverkar samhällets utveckling till ett mer jämställt 

samhälle. Medierna har en stor makt eftersom det är den bild som de presenterar som påverkar 

oss. Medierna framhäver att de är verkligheten de avspeglar. I föreställningarna om kvinnligt och 

manligt är det inte enbart medierna som påverkar oss utan även samhällets uppfattning av den 

sociala och den kulturella konstruktionen har en inverkan. 
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1. Inledning 

Vi föds till kvinna eller man i biologisk mening och fostras därefter till att bli kvinna eller man i 

social mening, i överensstämmighet med samhällets uppfattning om vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Vi har inget förflutet, inga erfarenheter av hur vi ska uppföra oss och ingen 

måttstock att mäta vårt värde med. Vi formas av de budskap som vi får av andra när vi prövar 

olika sätt att vara. Det vi upplever och hur vi uppfattar det är det som blir vår erfarenhet. Dessa 

socialt konstruerade könsroller hämmar både mäns och kvinnors möjligheter att fritt forma sina 

liv. Den som bryter mot normen för det egna könet utsätts för ett starkt tryck från hela samhället. 

De traditionella föreställningarna och myterna om "kvinnligt" och "manligt" påverkar oss att 

inom alla tänkbara områden skilja människor och deras beteende åt beroende på kön. 

Föreställningarna leder till förutfattade meningar om hur vi borde bete oss beroende på om vi är 

kvinnor eller män. (Nordberg, M, 2005, s.192) Vårt kön spelar en stor roll för hur vi kommer att 

leva våra liv. För flickor är utseende och kläder viktigt och de uppmuntras sällan att vara kaxiga 

eller ifrågasättande, medan pojkar inte ska ägna sig åt utseendet och sällan uppmuntras att vara 

känslosamma och hänsynsfulla. Det sociala trycket kommer såväl från vuxenvärlden som från 

TV, tidningar, böcker och inte minst kompisar, och vi utsätts ständigt för det från den dag vi föds. 

(Internetadress1) Medierna speglar ofta samhällets problem och har med deras makt stor chans att 

påverka oss. De skapar stereotypa bilder som tar lång tid att förändra 

 

Det krävs medvetenhet om att vi alla bär på dessa förhoppningar och fördomar om könen. 

Särskilt viktigt är att vara medveten om att kvinnor och män ofta omedvetet behandlas olika på 

grund av kön vilket bidrar till att hämma den personliga utvecklingen. Oavsett kön ska alla ha rätt 

och möjlighet att utvecklas som individer på det sätt de vill och kan.(Internetadress 2) 

 

 



 2 

 

1.1 Bakgrund 

 

En jämn fördelning av makt och ansvar mellan kvinnor och män är en förutsättning för att nå ett 

jämställt samhälle. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter att: 

 

• Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 

• Vårda barn och hem 

• Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället.  

 

I Sverige avgränsas jämställdhet till förhållandet mellan man och kvinna. Jämlikhet har ett vidare 

begrepp. Det eftersträvar rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och 

förutsätter att alla människor har lika värde oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet, med 

mera. (Länsstyrelsen, 2005, s.2) En fördelning av makt och inflytande mellan könen är en fråga 

om mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. För samhället handlar det också om att ta 

tillvara både kvinnors och mäns kompetens. (Internetadress 3) Arbetet med jämställdhet har 

pågått under lång tid där staten och olika folkrörelser har bidragit till en mängd olika formella 

likställdheter på en rad områden, exempelvis rösträtt, äganderätt och för rätten att föra talan i 

domstol för kvinnor. (se bilaga 1) (Internetadress 4) 

 

Jämställdhetsideologin1 har så starkt stöd i det svenska samhället att det finns en myt om att det 

råder jämställdhet. Det bedöms vara politiskt korrekt med jämställdhet där både kvinnor och män 

förmodas önska att förhållandena framstår som jämställda. Omedvetet könsstereotypa syften 

döljer könsmönster som underordnar kvinnor, som till exempelvis att: 

 

� I skolan tillåts pojkar att dominera, få mest uppmärksamhet 

� Kvinnors arbete beskrivs som mindre värt och ges lägre lön 

� Åtgärder mot arbetslöshet och insatser för rehabilitering för män får kosta mer 

 
                                                 
1  Jämställdhetsideologin är en könsneutral lagstiftning och en metod att ändra könsrollerna. 
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Ideologin är jämställd men verkligheten är könsuppdelad. Värderingar har förändrats men 

strukturer består. De mesta i vår omvärld är könsmärkt, och det som är kvinnligt könsmärkt har 

lägre värde. Familjeliv och vardagsproblem är inte så viktig i politiken därför att de räknas som 

kvinnofrågor. Problemet med det obetalda hemarbetets orättvisor har inte den svenska 

jämställdhetsmodellen löst. (Fürst, G, 1999, s.87) 

 

Jämställdhetsarbetet handlar om att förändra synen på manligt och kvinnligt. Det gäller att befria 

sig från effekterna av det sociala och historiska arvet av traditionell manlighet och kvinnlighet 

och istället se med konkreta förändringar i våra liv och i vårt samhälle. Jämställdhet handlar inte 

om att göra männen kvinnliga eller kvinnor manliga. Det gäller att radera ut mallarna för 

traditionellt manlighet och kvinnlighet, och låta individerna vara starka människor med lika 

möjligheter oavsett vilket kön vi föds med. (Nordberg, M, 2005, s.205) 

 

I Sverige har kvinnors relativa makt ökat, då med tanke på de ökade möjligheterna till egen 

försörjning och ekonomiskt oberoende. När samhällets maktstruktur belyses ur ett könsperspektiv 

blir det ändå tydligt hur mansdominerat det är. Arbetsmarknadens, den politiska och ekonomiska 

maktens könssegregation har konsekvenser för samhällslivet då de upprätthåller arbetsdelningen 

mellan kvinnor och män (Fürst, G, 1999, s.71) 

 

Vilka normer och ideal döljer sig i det ständiga mediebruset? Medierna har en stor roll i hur vi 

framställer manligt och kvinnligt. De bidrar till den föreställning om hur man ska uppföra sig, 

vilket utseende man bör ha för att bli en del av den verklighet som är så viktig. Den får utrymme i 

medierna och blir därmed något som vi uppmärksammar. Det är kvinnornas utseende och sätt att 

uppföra sig som blir enormt uppmärksammat. Medierna framställer hur kvinnlighet och 

manlighet konstrueras genom maktrelationer och förhållanden inom och mellan könen. Genom 

särhållanden värderas det som kvinnor gör som mindre värt än det som männen gör. (Kleberg, M, 

2006 s.7) 

 

Under sextiotalet fick veckopressen kritik för förtryckande av verkligheten. Det var genom deras 

sätt att förmedla stereotypa kvinnobilder och i att upprätthålla myten om att kvinnor endast blir 

kvinnliga genom att vara sexuellt passiva, ge kärleksfull service åt makar och barn och att det var 
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männen som fattar alla viktiga beslut utanför hemmet. (Hirdman, A, 2001, s.34ff) Det var 

familjen som var den viktiga enheten vilket medförde att kvinnorna och männen tilldelades olika 

uppgifter och ansvarsområden, parrelationens krav på kvinnan. Kvinnorna var 

underrepresenterade i tidningarnas texter och bilder, men när de var representerade var det utifrån 

stereotypa föreställningar om bestämda könsroller. Om kvinnor förekom på bild i dagspressen var 

det ofta utan efternamn och oftast för att de var drabbade av någon tragedi. Kvinnorna fick gärna 

ge röst åt vad så kallat vanligt folk tyckte, till skillnad från manliga experters utlåtande. (Kleberg, 

M, 2006, s.29)  

 

Åttiotalet speglar i medierna familjens sönderfall och under nittiotalet blev individualiseringen 

tydligare. Kvinnors drömmar handlade om frihet, oberoende, gemenskap, kärlek och trygghet. 

Deras liv gestaltades ofta som konflikten mellan det privata och det offentliga, familjen eller 

arbetslivet. Den dualistiska ordningen mellan den mannliga och den kvinnliga världen höll på att 

upplösas, i likhet med manligt och kvinnligt beteende. ”Nu är hemmet inte alltid gott och makten 

är inte alltid ond. Kvinnan är inte alltid svag, men mannen är det ofta.” (Ibid. s.29ff)  

 

Medierna representerar en spegelbild av verkligheten, genom att ta del i reportagen kan man ta få 

en objektiv bild av verkligheten. Det är denna metafor som gör journalistikens roll legitim som 

nyhetsförmedlare och som ger medierna beskrivningsmakt. Att medierna endast speglar 

verkligheten finns det dock inget stöd för i forskningen. (Strömbäck, J, 2004, s.41) Verkligheten 

är obegränsad medan det mediet format är begränsat och bidrar till att all nyhetsförmedling 

präglas av vad som görs i allmänhet, av redaktionen och av det kommersiella. (Strömbäck, J, 

2004, s.269) Medierna makt ligger inte enbart hos journalisterna utan hos redaktionen. Den 

påverkas i sin tur ständigt av direkt eller indirekt av politiska och rättsliga villkor, finansiella 

villkor, av sociala eller kulturella värderingar, av konkurrensen och av mediepublikernas 

intressen, smak och val.(Ibid. s.133) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medier framställer och förmedlar manligt och 

kvinnligt. Vi vill även se hur den generella bilden av genus framställs.  

 

Våra frågeställningar kommer att vara: 

 

1 Hur förmedlar media bilderna av könsrollerna? 

2 På vilket sätt påverkas jämställdhetsutvecklingen av media? 

3 Hur framställer medierna förhållanden och maktrelationer mellan könen.  

 

1.3 Metod och källor 

I denna uppsats har vi valt att enbart inrikta oss på litteraturstudier. Vi har främst valt att använda 

oss av litteratur som tar upp om hur genus, jämställdhet och makt förmedlas via olika medier. Vi 

har specialiserat oss på den västerländska synen av medier och vad de ger för intryck och 

påverkan av vad som är kvinnligt och manligt ur ett genusperspektiv. Självklart är det inte enbart 

media som har inverkan på det som betecknas manligt och kvinnligt. Det finns andra sociala och 

kulturella arenor som även påverkar men som vi valt att avgränsa oss från, som till exempel 

arbetslivet och familjen. 

 
R.W. Connell är Professor of Education vid universitetet i Sidney. Han har publicerat ett flertal 

böcker med anknytning till genusproblematiken. I boken Om Genus presenterar han viktiga 

exempel från genusforskningen, beskriver de huvudsakliga resultaten av olika forskningsresultat 

och lägger fram en karta över debatter och åsikter. Vi har använt boken för att få en större 

förståelse för genusproblematiken. 

 

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam vid Enheten för 

Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, diskuterar i boken Medier, genus 

och makt hur genusrepresentationen ser ut i nyhetsmedier. Även att det är viktigt att studera hur 

ofta kvinnor respektive män representeras i medierna som att studera hur de gestaltas. Förutom 
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nyhetsmedier diskuteras reklam och populärkultur ur ett genusperspektiv och utifrån 

representation. Denna bok har använts för att studera hur bland annat reklam och 

populärkulturens innehåll påverkar unga människors identitetsuppfattning. 

 

Berit Ås professor i social psykologi, beskriver i boken Kvinnor tillsammans, Handbok i 

frigörelse, om männens makt över kvinnorna och att det finns ett mönster i förtrycket. Hon kallar 

det för "De sju härskarteknikerna" som används av den eller dem som har makt över en annan. 

En välbeskrivande bok om hur de osynliga härskarteknikerna använts av dem som har makten 

mot dem svagare. Boken har hjälpt oss att förstå hur makten används på ett symboliskt sätt och 

att den används vid många situationer.  

 

Fürst Gunilla är sociolog, forskare och konsult. Hon skriver om jämställdhetsfrågor i boken 

Jämställda på svenska. Boken har använts i vår studie för att få en större blick hur jämställda vi 

är Sverige. 

 

Yvonne Hirdman är professor i historia vid Stockholms universitet. Hon har bland annat fått stor 

uppmärksamhet för sina maktstudier av svensk demokrati. Yvonne Hirdman lanserade 1988 

begreppen genus och genussystem. De fick stor betydelse för forskningen om hur manligt och 

kvinnligt skapas och för analysen av maktförhållandet mellan kvinnor och män. Vi har använt 

genusteorin till vår analys av studien. 

 
Anja Hirdman beskriver i boken Tilltalande bilder samhällets syn på manligt och kvinnligt. Hon 

skriver om den sexuella frigörelsen och könsrollsdebatternas svallvågor från det radikala 1960-

talet framtill 1995. Anja Hirdman är verksam vid Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Stockholms universitet. 

 
 
Jostein Gripsrud professor i medievetenskap vid Universitet i Bergen och aktiv mediedebattör, 

har skrivit “Medie kultur Mediesamhälle” som tar upp kritisk diskussion om mediernas roll i det 

moderna samhället. Boken har använts som källmaterial till de delar av studien som behandlar 

om människor påverkas eller inte av medier.  
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2. Teori 

I detta kapitel redogör vi för de teorier vi valt att utgå från i vår forskning om hur medier 

presenterar manligt och kvinnligt. Vi har använt oss av Yvonne Hirdmans teori om genussystem 

som förklarar hur manligt och kvinnligt skapas och hur den analyserar maktförhållandet mellan 

kvinnor och män. Berit Ås härskartekniker som beskriver vad som sker när individer inte blir 

hörda, när de förbises eller ignoreras. 

 

2.1 Mediepåverkan 

 

Media är idag vår viktigaste källa till information och kunskap om det omkringliggande 

samhället. Idag är organisationer, partier och företag måna om att få en plats i 

massmedieutrymmet. De vill vara en del av det offentliga samtalet och påverka genom 

information och reklam. Massmedierna har en betydande makt över våra åsikter och värderingar 

och har skapat bättre förutsättningar för demokrati. Massmedia beskriver händelser så de ska 

skapa rubriker och är en plattform för det offentliga samtalet som ger oss en gemensam 

utgångspunkt för att förstå och förhålla oss till världen. (Bengtsson, J, 2001, s.21) 

 

Förr ingick individer i familjer, sociala grupper och föreningar genom hela livet och fick sin 

information om omvärlden genom dessa grupper. Idag har vi en benägenhet för att lita mer till 

medierna för att få information men enligt injektionsteorin påverkas vi inte i den enorma 

utsträckning som man trodde tidigare. Denna teori går ut på att individerna tog till sig all 

information de fick från medierna som trovärdigt. Påverkan på våra åsikter fungerar på tre olika 

sätt. För det första förstärker media de värderingar, åsikter och attityder vi redan har. För det 

andra skapar media opinion kring nya frågor och för det tredje kan media innehållet i vissa fall 

också leda till total omvändelse och få oss att förändra våra åsikter och gamla attityder. Det som 

upprepas påverkar oss mest. (Ibid s.46ff) 

 

Medierna påverkar även på ett mer märkbart sätt. En påverkningseffekt är tvåstegshypotesen som 

inte sker via massmedia direkt utan sker via opionsspridare som läser mycket och förmedlar detta 

vidare till mottagaren. Då mottagaren känner högre förtroende för denna källa tas detta 

meddelande emot mer okritiskt. (Wächter, M, 1974, s.129). De vanligaste förmedlarna är lärare, 
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ledare och bekanta i vår närhet. De kommenterar det de läst ur tidningar vilket därmed bidrar till 

att vi påverkas mer av deras åsikter och värderingar än av det vi läst själva i massmedierna. 

(Bengtsson, J, 2001, s.51)  

 

En viktig del i den sociala och kulturella miljö vi lever i är medierna.  Medierna står för 

information, reflekterar till kunskap och upplevelser, de står för det allmänna meningsutbytet och 

åsiktsbildningen. De serverar oss dagligen med presentationer av verkliga och uppdiktade 

förhållanden med inbyggda värdemässiga föreställningar, utan att vi lägger märke till dem. 

Därför kan man säga att medierna påverkar hur samhället och människorna utvecklas och 

uppfattar sig själva. Omfattande forskningar bedrivs fortfarande om förhållandet mellan medierna 

och publiken. Men man ska inte förvänta sig att hela sanningen kommer fram på detta område, 

eftersom det är många faktorer som är involverade, medierna, människorna och 

samhällsförhållandena och de befinner sig ständigt i förändring. (Gripsrud, J, 2000, s. 85) 

 
Enligt Forskaren Gunilla Jarlbro har det hänt mycket både i vardagslivet och i samhällslivet 

under de senaste årtioenda när det gäller jämställdhet mellan könen, även om mycket givetvis 

återstår att förverkliga. Men medierna tycks dock inte ha hängt med riktigt, utan fortsätter att 

skildra världen huvudsakligen via mäns perspektiv. Media har inte makt och har makt över 

genusordningen. Forskningen visar att medierna inte har den starka effekten på oss människor.  

Det som påverkar oss i större utsträckning är det som händer runt omkring oss och samtal med 

våra medmänniskor än det vi läser och ser i medierna. Men media har makt om vi anser att 

medierna utgör en del av vår omgivning och ingår i våra dagliga referensramar när det gäller våra 

uppfattningar om omvärlden. Det vill säga, medieinnehållet påverkar alla de samtal som vi 

människor har sinsemellan. Medier är, enligt Gunilla Jarlbro, en del av det totala samhälleliga 

omgivningen som vi ingår i och som bidrar till att skapa vår medborgaridentitet. Medierna har 

makt över genusordningen eftersom genus eller kön har tolkningsföreträde om vad som är viktigt 

i världen. (Jarlbro, G, 2006, s.47-148) 
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2. 2 Genussystemet 
 

Genus är en uppdelning mellan manligt och kvinnligt och påverkar det mesta runt omkring oss. 

Den hjälper oss att dela in och strukturera samhället där genus varierar mellan tid och kultur. Vi 

behandlar människor olika beroende på kön. Genus fungerar därför som en självuppfyllande 

förutsägelse. Både manligt och kvinnlighet är något vi lär oss, en inlärningsprocess. Föräldrar, 

förskola, skola, reklam, media, kompisar och relationer bidrar till att förstärka den uppfattningen. 

(Josefsson, H, 2005, s.39) 
 

Genusforskaren Yvonne Hirdman utvecklade ett verktyg för att förklara hur kvinnlig och manlig 

underordning hör ihop och detta har kommit att kallas för ”genussystemet”. Enligt denna teori 

inordnas människor efter kön i alla sammanhang enligt två principer. Dels hålls könen, liksom 

handlingar och värderingar som är könspräglade, isär. Dels är det som män gör norm för alla 

människor. Utifrån föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, ingår män och kvinnor 

ett osynligt kontrakt, genuskontraktet, som är grunden för genussystemet. Teorin beskriver på ett 

både enkelt och samtidigt vetenskapligt användbart sätt hur könssegregeringen fungerar och hur 

den genererar maktskillnader. Den förklarar människans formande till maskulint och feminint 

genus och om den manliga normens hegemoni där det kvinnliga blir undantaget och det manliga 

blir normalitetsmall. Genusteorin används för att dra maktaspekterna mellan manligt och 

kvinnligt till sin spets. Den visar hur maktaspekten är inbyggd i genussystemet, och att 

maktmekanismer upprätthåller och reproducerar en könsordning där kvinnorna hela tiden hamnar 

i underordnade positioner. Genussystemet är alltså en ordningsstruktur av kön ett strukturbegrepp 

där logiken säger: 

Dikotomin. Manligt och kvinnligt bör inte blandas 

Hierarkin, Mannen är normen, de är männen som är människor och utgör därför normen för 

det normala och allmängiltiga. 

 

Givet denna teoretiska utgångspunkt inordnas genussystemet i en helhet av social och 

kulturellordning.(Hirdman, Y, 1988, s.7ff) 
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2.3 De sju härskarteknikerna 

De flesta maktgrupper har tillgång till minst fem härskartekniker hävdar den norska 

socialpsykologen Berit Ås 1976. De beskrivas utifrån vardagliga exempel på vad som sker 

mellan människor och kan i princip användas inför alla slag av undertryckta grupper. De används 

i speciella kombinationer och situationer inför kvinnorna på grund av manssamhällets definition 

av kvinnor som objekt eller egendom. Egendomsägare måste alltid ha mer makt eller större värde 

än det "ägda" objektet, därför blir målet för kvinnoförtryckets politik "att göra oss 

mindervärdiga". (Ås, B, 1982, s.36-37) 

Att göra sig osynlig 

I offentliga styrelser och befattningar blir kvinnorna ofta förbisedda och "glöms". De blir sällan 

avbildade eller refererade som män i samma ställning. Kvinnliga politiker och experter får ofta 

kommentarer om sitt utseende, och inte om innehållet i sina uttalanden. Vilket ofta sker när 

kvinnor tar upp typiskt mansdominerade ämnen. Kvinnorna är osynliga som kollegor, 

personligheter eller seriösa politiker, men vad männen däremot uppmärksammar är vackra ben, 

bröst, en snygg figur, vackra ögon och frisyrer. De ser kvinnor i hög grad som bruksföremål och 

medierna hjälper till att förstärka den bilden genom porrtidningar och kvinnotidningarnas frågor: 

"Vad vill män se hos dagens kvinnor?" (Ås, B, 1982, s.38) 

Förlöjligande 

Skratt kan verka förlösande både för förtryckaren och för den förtryckta. Kvinnor är ett omtyckt 

tema för vitsmakare. Det är typiskt att i exempelvis motortidningar framställa kvinnor som 

förvirrade och fjolliga bilförare trots att kvinnor har det lägsta antalet trafikmissöden i alla länder. 

”Enligt skämttidningar har kvinnor i hundratals år köpt de vansinnigaste hattmodeller och 

uppträtt, lockande och löjliga, som handelsvara på gator och torg.” Yngre kvinnor blir inte lika 

förlöjligade för deras åtråvärdhet håller tillbaka en del av det öppna hån som kvinnor över 40 blir 

utsatta för. Kvinnors kön är offentligt och kan ägas och utnyttjas medan manligt kön är privat och 

exklusivt. (Ås, B.1982, s.42-46) 
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Undanhållande av information 

Kvinnorna har genom tiderna alltid undanhållits information och kunskap. Det är männen som 

har dominerat och har fått ta del av kunskaperna inom bland annat religion och läkarvetenskap. 

Männen har på detta sätt skaffade sig makt. Från kvinnans sida har det krävts en våldsam kamp 

för att få rätt till allmänutbildning och därefter rätten till utbildning i ämnen som till exempel 

fysiologi och matematik. Berit Ås menar att kvinnornas insats i hem- och hushållsarbete 

nedvärderas. Det oavlönade hushållsarbetet är av den allra största betydelse för dem som har 

makt i samhället och därför undanhålls dess värde för dem som utför det. Kvinnor som pressas att 

lämna avlönat arbete, för att ta hand om hushållet och familjen, får både försämrad 

levnadsstandard och reducerad ålderspension. (Ås, B.1982, s.46-49) 

Dubbelbestraffningen 

"Det gör detsamma vad du gör, det blir lika illa ändå!" Kvinnorna drabbas ofta av denna 

dubbelhet. En hemarbetande småbarnsmamma kan få höra att det är oansvarigt att hon inte deltar 

i arbetslivet eller är politiskt aktivt, för att på så sätt ta "samhällsansvar". Hon får ofta höra hur 

bra hon har det när hon får rå om sig själv, och hur hon bör använda den tiden till vuxenstudier 

samtidigt som hon ska hålla sig själv och huset i tiptop. Dessutom ska hon vara ajour om allt som 

händer i världen genom att följa nyheter och tidningar. Klarar hon inte av detta bör hon helt 

enkelt känna sig otillräcklig. Men om hon nu tar ett avlönat arbete och reagerar på ojämlika löner 

så kommer hon med ganska hög sannolikhet att få höra att hon inte förtjänar det eftersom hon 

inte har deltagit i fackföreningsarbetet som männen. Men om denna dubbelarbetande kvinna 

kastar sig in i politik och fackföreningsarbete, så kan hon vara säker på att det ifrågasätts hur hon 

missköter sina barn och försummar sin man. (Ås, B.1982, s.49-54) 
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Påförande av skuld och skam 

Kvinnor blir generade när de får höra om sin begåvning och bristande kompetens. Skuld påförs 

genom att man påpekar att kvinnor som individer eller grupp har åstadkommit olyckliga 

samhällsfenomen. Är mannen alkoholist är det hustrun som bär skulden till detta, det är hustrun 

som måste ändra sitt beteende för att han ska kunna lösa sitt problem. Det ifrågasätts aldrig vilken 

orsak männen har i sitt beteende om hustrun eller barnen blir psykotiska eller kriminella. I slutet 

av 50-talet kritiserades amerikanska mödrar för att deras söner inte klarade av att strida under 

andra världskriget. Orsaken till detta ansågs vara att mödrarna uppfostrat dem till veka och 

feminina. I dag får de amerikanska mödrarna däremot skulden för att deras söner utvecklar 

våldmentalitet. Männen anser att det är mödrarna som har det generella inflytandet på barnets 

första år och bär ansvaret för detta. Kvinnorna har inget inflytande på tecknade serier, filmer om 

sex och brott eller försköningen av krigshjältar, ändå bär det ansvaret för männens våld. (Ibid 

s.54-55) 

Institutionerna samarbetar också i kvinnoförtryck. Kvinnor som blir utsatta för våldtäkt eller 

misshandel utsätts ofta för påförande av skuld och skam genom att ifrågasätta deras sätt att klä 

sig, tidigare sexuell aktivitet och berusningsgrad. Ansvaret för våldtäkten läggs felaktigt på 

kvinnorna. (Kjellgren K, 1999, s.80) 

Objektifiering 

Objektifiering är till för betraktaren, den som iakttar och bedömer, det är att bedöma och värdera 

någon enbart utifrån utseende och kropp. Inom massmedia är det vanligt att människor gestaltas 

som objekt med fixering på utseende och kropp. Vanligtvis är det tjejer och kvinnor som blir 

objektifierade. (Kjellgren K, 1999, s 81) 

Våld och hot om våld 

”Våld och hot om våld är för kvinnor och tjejer i högre utsträckning kopplat till sexualiserat våld, 

medan det för män och killar gäller man – mot - mansvåld.” I båda fallen är det män som 

använder sig av våld. Våld och hot om våld mellan killar används ofta för att bibehålla den 

hierarki som finns bland killarna. Hot om våld kan även innefatta starkt negativa kommentarer 
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om kropp och utseende kopplat till förmodad sexuell aktivitet exempelvis ”hora, bitch, slampa, 

bögjävel, fjolla etc.”. Vilket då kan klassas som ett verbalt våld. (Ibid.s.81) 

 

2.4 En modell 

Genom dessa olika teorier vill vi se hur manligt och kvinnligt förhåller sig till genus och 

jämställdhet och hur de förhåller sig till varandra. För att granska hur media gestaltar manligt och 

kvinnligt har vi använt oss av genusteorin. Genusteorin hjälper oss att analysera 

maktförhållandena mellan könen. Härskartekniken får oss att reflektera över de symboliska 

nedvärderingar om manligt och kvinnligt som medierna framhäver. Vi har även använt oss av 

injektionsteorin och tvåstegshypotesen för att se på vilket sätt medierna påverkar oss. 
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3. Manligt och kvinnligt  

 
Att vara man eller kvinna är inget man är utan något som man ständigt utvecklas till att vara. Man 

ska inte se manligt och kvinnligt som något man föds naturligt till utan det är en 

utvecklingsprocess som ständigt pågår. Kvinnorna och männens situation är inte likartade, trots 

detta så gäller det även för männen, de föds inte maskulina utan det är något de lär sig och 

utvecklar sig att bli. Men vi ska inte tro att de enbart är något som påtvingats oss utifrån sociala 

normer eller myndighetstvång. Människor utformar sig själva som maskulina eller feminina. 

Genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet intar vi en plats i genusordningen - eller förhåller 

oss till den plats vi blivit tilldelade. De flesta gör detta frivilligt och uppskattar 

genuspolariseringen. Vissa trivs med att vara maskulina och visar det genom bland annat deras 

sätt att klä sig. De bär skinnjacka och arbetskängor, och därmed signalerar kroppen: Jag trivs med 

att vara maskulin, jag bekräftar hårdhet, vassa kanter och självsäkerhet. Om jag däremot bär 

spetskrage och volangkjol, så signalerar min kropp: jag trivs med att vara feminin, jag bejakar 

mjukhet, runda former och mottaglighet. Den sexuella njutningen är ofta uppbyggd kring en 

polarisering av genus i den västerländska kulturen. (Connel, R.W, 2002, s15) Alla kulturer har 

sina inställningar och värderingar om vad som är passande för  kvinnor respektive män. I slutet 

av 1900-talet var det typiska mansidealet att vara effektiv, ledande, driftig och självständig, 

medan den typiska kvinnorollen var mer känslomässig, passiv, och relationsinriktad. Skillnader 

mellan män och kvinnor kan oftast hänföras till de kulturellt betingande könsroller och till 

maktskillnader när det gäller de sociala ställningar som män och kvinnor innehar.(Nilsson, B och 

Waldemarson, A-K, 2006, s 99) 

 3.1 Kön och könsroller 

Vissa teorier säger att kvinnor och män av naturen har olika egenskaper. Andra att biologin utgör 

en grund som kulturen sedan har förstärkt. Enligt dessa skulle det faktum att kvinnan föder barn 

bundit henne mer till hemmet under stenåldern. Det föll sig naturligt då att kvinnan fick andra 

uppgifter än mannen, hon blev samlare och mannen blev jägare. Dessa olika egenskaper 

medförde att de utvecklades till olika roller, där karaktärsdragen utgör grunden för de genusroller 

vi har i dag. Genus är social konstruerat vilket kan ses genom att studera det sociala och 

kulturella. (Hylland, E, 2002 s.133ff)  
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Handlingar och livschanser formar individers könstillhörigheten. Könsarbetsdelningen ger 

männen större tillgång till resurser, makt och status i familj och arbetsliv. Kvinnor och män intar 

olika positioner, samtidigt som de “kvinnliga” positionerna underordnas de “manliga” inom 

sociala skikt, yrken, verksamhetsområden och så vidare. Det är denna samtidiga särskiljande och 

hierarkisering av könen som omväxlande brukar kallas könsordning, genussystem eller patriarkat. 

Kvinnor och män gör ofta olika val av utbildning, familjeengagemang, fritid, yrkesliv. (Ahrne, G, 

Roman C, Franzén M, 2003, s.84- 85) 

 

Det är en del av identiteten som bidrar till att flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga. 

Detta sker genom att de rollförväntningarna av omgivningen har blir accepterade. Flickorna 

sköter om husliga sysslor och tänker mer på sitt utseende och pojkarnas rollförväntning är att 

lyckas prestera och konkurrera. Föräldrarna bidrar till att förstärka detta beteende genom 

uppfostringspraxis. Men normer och beteendemönster är inte givna utan den sociala handlingen 

verklighet förändras genom mänsklig handling. För några decennier ansågs det okvinnligt att 

röka och använda långbyxor för kvinnor. En förändring har också skett på dansgolven och på 

idrottsplanen där båda könen har närmat sig varandra. Kvinnor behöver inte idag vänta på att bli 

uppbjudna utan de kan bjuda upp själva och de kan själva bestämma om och med vem de vill 

dansa. Den tidigare helt mansdominerade fotbollen har blivit en av flickornas mest populäraste 

idrottsgrenar. Också innebörden av manlighet och kvinnlighet har förändrats genom tiden. Idag 

har många unga män långt hår, ring i örat och kedja om halsen vilket tidigare markerade 

kvinnlighet. (Ibid s.85-88) 

 

Män kan numera både diska och gå med en barnvagn utan att deras manlighet hotas. 

Förändringar har även skett på svenska arbetsmarknaden de senaste trettio åren. Detta gäller 

särskilt ökningen av kvinnors yrkesarbete och hemmafruarna har så gott som försvunnit i dagens 

Sverige. Under samma tid har männen börjat bidra mer i hushållsarbetet. Könsuppdelningen i 

arbetet har minskat men förändringen inom arbetsmarknaden är inte lika stor som den mellan 

arbetsliv och familj. Det kvarstår en stark könssegregering mellan såväl yrken och beslutsnivåer, 

där många yrken domineras av ett kön. (Ahrne, G, Roman C, Franzén M, 2003, s.85- 88) 
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Yrken där kvinnor är i stor majoritet återfinns inom hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete och 

administrativt och kontorstekniskt arbete, medan männen dominerar tillverkningsarbete och 

tekniskt arbete. (Ahrne, G, Roman C, Franzén M, 2003, s.85- 88) 

 

Könsarbetsdelningen i familjen återskapas på grund av kvinnornas lägre löner. Männens högre 

löner blir för dem en möjlighet att utnyttja i de äktenskapliga förhandlingarna om hushållsarbetets 

fördelning. För en enskild familj kan det te sig ekonomiskt lönsamt att dela upp hemarbetet på ett 

traditionellt sätt när mannen tjänar mer än kvinnan. ”Det blir en ond cirkel där könssegregering i 

arbetslivet förstärker könsarbetsdelning i familjen, vilket förstärker könssegregeringen i 

arbetslivet, och så vidare.” Män som grupp får tillgång till större maktresurser än kvinnor på 

grund av könssegregeringen. (Ibid s.94) 

 

3.2 Medias framställning av kvinnligt och manligt 

 

I dagens moderna mediesamhälle kommer människorna dagligen i kontakt med massmedier. Det 

är svårt att föreställa sig vår nutid utan massmedier eftersom de har en så stor och central roll för 

samhället och den enskilde individen. Medierna har en central roll i vårt sätt att föreställa manligt 

respektive kvinnligt i förhållande till varandra. Läsarna delas in i kategorier bestämda av kön och 

av mediers idéer om vad kön innebär. När vi ständigt begränsas så skapar detta en medial 

produktion av genus där antaganden om vilka vi är styr vad som talas om och hur. Detta är 

särskilt tydligt i veckopressen där läsarnas kön är och alltid har varit det som styrt innehåll, 

utformning och tilltal. (Hirdman, A, 2001, s.8) Det är väl dokumenterat via en mängd empiriska 

studier att medierna presenterar kvinnliga respektive manliga politiker olika. Om det enbart är 

mediernas ansvar, eller fel, att kvinnliga politiker presenteras på det sätt som de faktiskt gör kan 

diskuteras. Studier av politiska kampanjer visar att de politiska partierna presenterar sina 

kvinnliga respektive manliga kandidater på olika sätt. De kvinnliga kandidaterna pratar om frågor 

som rör hälsovård, skola och utbildning, medan de manliga kandidaterna hanterar frågor om 

försvar, ekonomi och utrikespolitik. De politiska partierna väljer själva att föra fram sina 

kvinnliga och manliga kandidater på ett könsstereotypt sätt vilket då även medierna förmedlar 

och blir kritiserade för. När kritik framförs i frågan om bristen på kvinnor i nyhetsmedierna anser 

medierna att de enbart skildrar verkligheten. (Jarlbro, G, 2006, s.69)  
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Massmedierna anser att de måste anpassa sina programval och prioriteringar med det vad folket 

vill ha. Det ligger naturligtvis en del sanning i det men vet folket vilket utbud som finns? En 

tidning eller tv-kanal vill ha stor publik och måste då göra program som många vill se eller 

artiklar som många vill läsa. (Bengtsson, J, 2001 s.70- 71) 

 

Enligt forskarna Fürst och Sterner har andelen som tycker att jämställdhet är en viktig fråga 

sjunkit sedan mitten av 1970-talet. En förklaring är att jämställdhetsperspektivet inte i så hög 

grad som tidigare skiljs ut från ett sammanhang och särbehandlas utan sjunkit in i medvetandet. 

Jämställdhetsfrågan är något som hamnar längst ner eller försvinner helt. Oföretagsamhet i 

jämställdhetsarbetet kan ha lett till massmedias opinionsskapande och belysande roll. Under 

1970-talet kom flera stora lagreformer, LAS2, MBL3, Arbetsmiljölagen, Jämställdhetslagen. 

Arbetslivsfrågor blir inte längre belysta i massmedia i samma utsträckning som tidigare eftersom 

dess regelsystem inte har samma nyhetsvärde som när förhållandena i arbetslivet ständigt var i 

centrum. En annan förklaring kan vara ovanan att handskas med kategorin kön. Rädslan för att 

beskyllas för könsdiskriminering har avskräckt en del från att våga tala i termer av kvinnor och 

män. (Fürst - Mellström, G och Sterner, M, 1983, s.89-91) 

 

Enligt ovanstående forskare är det viktigt att få fram att jämställdhet handlar om att alla ska ha 

möjlighet att bli synliga och respekterade. Självförtroende och respekt är väldigt viktiga faktorer 

om en förändring ska vara möjlig. Om kvinnorna inte passar in är det inte kvinnorna det är fel på 

utan det är möjligt att det är organisationen som inte är anpassad för kvinnorna och deras villkor. 

Detta har ofta uppfattats av kvinnorna som eget misslyckande istället för att det kan vara 

organisationen som brister. (Fürst - Mellström, G och Sterner, M, 1983, s.89-91)  

 

3. 3 Mediernas makt 

 

För att medier ska kunna utöva någon som helst makt över oss är att vi tar del av deras 

journalistik och att vi anser dem vara trovärdiga. (Strömbäck, J, 2004, s.25) 

                                                 
2 Lagen om anställningsskydd 
3 Medbestämmandelagen 
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De medieeffekter som uppstår beror på samspelet mellan deras medieinnehåll, individuella 

egenskaper hos mediekonsumenterna och i vilket sammanhang vi tar del av medierna. Människor 

är inte isolerade från varandra passivt utan vi tar del av det medieutbud som erbjuds. I samtliga 

fall är förutsättningen för mediernas makt att vi tar del av dem och deras innehåll. Nästan alla 

människor använder medier varje dag. Medierna har den teoretiska förutsättningen för att kunna 

utöva makt. (Strömbäck, J, 2004, s.25) 

 

Mediernas bild av verkligheten har betydelse, de beskriver hur vi uppfattar varandra och vad 

kvinnor och män förväntas kunna göra i livet. (Edström, M 2002, s.13) Medierna har möjlighet 

att fungera som en demokratisk och integrerad mötesplats i samhället men i dagsläget fungerar de 

tyvärr inte så eftersom allas röster inte gör sig hörda. (Jarlbro, G, 2006, s.145) Enligt Gripsrud, 

professorn i medievetenskap, krävs det mer kunskaper för att få en fördjupad förståelse av medias 

påverkan. Det krävs nya perspektiv, teorier och metoder som utvecklats för att studera kultur, 

texter och kommunikation. Men det krävs också noggranna och mångsidiga kunskaper om 

sociala och kulturella förhållanden och skillnader rent allmänt. (Gripsrud, J, 2000, s.85 ) 

 

3.4 Kvinnor och män presenteras olika 

Medierna är fortfarande fullproppade med bilder av kvinnlig passivitet trots att det är fyrtio år 

sedan den moderna kvinnorörelsen började kritisera den stereotypa kvinnosynen. Många 

löpsedlar visar en ung blond kvinna, mager, vacker och hårt sminkad och som inte gör någonting. 

Flickorna får fortfarande lära sig att de ska vara åtråvärda och deras huvudsakliga uppgift ska 

vara att ligga och vänta på drömprinsen, medan de varje vecka kollar horoskopet för att se om 

deras stjärntecken passar ihop. Pojkarna uppmanas inte att göra sig attraktiva utan de ska framstå 

som hårda och dominerande. Pojkarna uppmuntras i skolan och i medierna att ägna sig åt 

tävlingssporter, och grupptrycket kräver ofta att de visar sig hårda. Det är inte oväntat att de 

framför allt är männen som får de arbeten som kräver att man använder våld som exempelvis 

polis, militär, väktare. Kvinnorna får de jobben där man återställer våldets konsekvenser 

exempelvis som sjuksköterska, psykolog och socialarbetare.(Conell, R.W, 2002, s.12-13) 
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3.5 Kvinnor är underordnade männen 

 

Männen porträtteras ofta i medierna med högre socialt anseende än kvinnorna. Förklaringen är att 

männen oftare framställs i yrken med högre status och för att de tillskrivs egenskaper som 

värderas högre. (Hylland Eriksen, T, 1995 s.137). Flickornas möjlighet till karriär är sämre och 

de får inte utdelning för sina bättre prestationer från sin skoltid. Män får de välbetalda arbetena 

eftersom männens arbete värderas som högre. För att kvinnor ska lyckas göra karriär måste de 

vara dubbelt så duktiga. (Josefson, H, 2005, s.42-45) En stor del av kvinnornas underordning 

sitter delvis i huvudet och dels i könet. För att kvinnorna ska lyckas ta makten måste de 

genomföra kommersiella trick och utnyttja den redan diskriminerade 

könsföreställningen.(Ekman, K, 1998, s.87) 

3.6 Stereotypisering 
 
 Att använda sig av stereotypisering har blivit en viktig arbetssätt för journalister. Med hjälp av 

stereotyper kan persongallerier presenteras kort och konkret. Därmed kan journalisten 

koncentrera sig på att redogöra för situationen istället för rollen personen har i sammanhanget. 

Personen som speglas måste passa in i en given rolluppsättning. För att snabbt kunna förklara och 

hänga upp nyheter behöver massmedier skurkar och helgon. Till exempel beskrevs politikerna 

Mona Sahlin i början av sin karriär som en uppkäftig ung tjej och sedan som en stor fifflare. 

Stereotyper kan även ge positiva bilder av det som skildras men de återges alla på samma sätt. 

Men journalister har alltid dessa positiva eller negativa stereotyper på näthinnan från tidigare 

reportage. Därför kan man i ett stressat läge använda sig av tidigare skapade stereotyper än att 

skapa en egen bild. (Bengtsson, J, 2001, s.79-81) 

3.7 Media och reklam 
 

Kvinnor är extremt synliga i reklamens värld och relativt osynliga i nyhetsmedier. Detta gäller 

främst unga kvinnor. I reklamen ska kvinnorna vara unga och till för att behaga, medan männen 

ska vara oberoende och muskulösa. Det framförs att reklamen speglar det omgivande samhället, 

och bakom denna tankegång finns föreställningen att reklamen spelar en overksam roll i 

samhällsutveckling. Detta ger en missvisande föreställning av vårt samhälle och bidrar till att 

bevara våra föreställningar om genus. (Jarlbro, G, 2006, s.147)  
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Medierna skildrar inte barnens uppfattning av verkligheten utan det skildras som vuxenvärlden 

ser på dem. Flickor är rosa och söta medan pojkar är mörkare och tuffare. Reklamen förstärks av 

gamla fördomar om hur män och kvinnor bör vara. På reklambilder är män ofta mer aktiva än 

kvinnor. Killar skildras när de gör typiskt manliga saker exempelvis flyger flygplan, kör tuffa 

bilar eller idrottar. Tjejer däremot framförs som sensuella och upptagna av känslor. I och med det 

framställs de som mer passiva. Bilden av män håller däremot på att förändra sig. Reklam riktad 

till män och med män blir allt mer utseendefixerad, killarna ska vara snygga och ha vältränade 

kroppar. (Josefson, H, 2005, s.20)  

 

Reklambranschen använder sig av stereotyper, det kan vara "den framgångsrika mannen", "den 

vackra kvinnan" eller "det söta barnet".  Reklammakarna använder sig av kvinnliga stereotyper 

när de vill sälja kroppvårdsprodukter. I denna form av reklam är det ofta en kvinna som blir nöjd 

av olika hud- eller hårvårdsprodukter. Kvinnan i reklamen känner och njuter, är ett med sin 

kropp. Mannen är den som tänker och har vetenskapliga belägg, han har en hjärna. Mannen som 

hjärna och kvinnan som kropp går igen i alla sammanhang, i och utanför reklamen. Det speglar 

vad som är manligt och kvinnligt utan att överdriva samhällets uppfattning om vad som är 

mannligt och kvinnligt. Reklamen är uppbyggd kring de maktförhållanden som kretsar runt vårt 

samhälle. I manlig heterosexuell sexualitet är det alltid kvinnan som är objektet och sexualiteten 

och är ett av reklambranschens triumfkort om man vill göra en vara positiv. Det är oftast en 

kvinna som ska synas i reklamen medan mannen är den som ska övertyga konsumenten om att de 

gör ett bra köp. (Ekman, K 1998, s 91-95) 

 

3.8 Kvinnor och män i offentlighet 

 
Kvinnliga politiker och ledare får inte den respekt i medierna som de borde i egenskap av sin 

offentliga roll. Kvinnor omnämns oftare i egenskap av sitt yttre eller i egenskap av någons mor 

eller maka medan de manliga ledarna omtalas i egenskap av sitt yrke eller av sin driftighet. Enligt 

media tycks kvinnliga politiker aldrig göra någonting rätt; de är för engagerade eller för 

oengagerade, eller också är de för unga eller gamla. (Jarlbro, G, 2006 s.146-47) 
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Journalister envisas med att ställa frågor som rör intimsfären till kvinnliga ledare och frågor om 

hur de i samband med det politiska arbetet ska hinna klara av hemarbete och framför allt sina 

barn. En kvinna kan alltså inte bara vara en politiker, eftersom mannen är norm. En kvinna som 

har professionen politiker blir alltså i medierna en avvikelse, det vill säga, en kvinnlig politiker. 

(Jarlbro, G, 2006 s.146-47) Det vill säga om kvinnor vill bli chefer måste de vara det på den 

manliga principens villkor. För att en kvinnlig chef skall bli accepterad krävs att hon uppvisar en 

ännu större “manlig kompetens” än sina kollegor bland männen. (Granér, R, 2002, s.128) 

 

I en studie av löpsedlar under ett sekel har en viss förändring skett i hur kvinnor och män 

framställs. Kvinnans roll är något av det som har förändrats mest. På 50-talet fick hon plats på 

löpsedeln om något drastiskt skett exempelvis att hon kidnappats eller mördats. Under 60-talet 

hyllades hon som ett sexuellt objekt och sågs mer som naturnära, primitiv och exotisk. På 80-talet 

började det i allt större utsträckning handla om kvinnans sexualitet. Våld mot kvinnor började 

också dyka upp på löpsedlarna. Männen började också definieras utifrån kvinnan. Deras 

framgångar kunde illustreras med bilder på dem poserande sida vid sida med vackra, leende 

kvinnor. Under 90-talet ökade debatten om jämställdhet och skriverier om våld mot kvinnor. På 

löpsedlarna fick kvinnorna en mer naturlig roll som makthavare och de började kritiseras och 

ifrågasättas på samma sätt som männen. Politikerna som Mona Sahlin och Leila Freivalds 

uppmärksammades av medierna på grund av deras kontokortsaffärer och absurda 

bostadsrättsengagemang. Det var under 90-talet som kvinnor började framträda som individer 

och aktörer. Kvinnornas roller på löpsedlarna speglade deras ökade roller i det offentliga 

samhället som kändisar, makthavare, offer, konsumenter och som sexuella individer. (Frigyes, P, 

2005 s.77-85)  

 
Många förväntningar som finns på männen är positiva men samtidigt svåra att uppnå. Männen 

kan pressas på ett sätt som kan vara negativt. Det förväntas att en man strävar för att nå en hög 

position i samhället, de tar risker och står med båda fötterna på jorden samtidigt utsätts de för 

konkurrens och prestation. Män som inte lever upp till det som kallas manligt kan känna sig 

utanför och ensamma. Modetidningarna under 1700-talet gav män råd om hur de skulle bete sig, 

klä sig och vilket utseende som var aktuellt eller lämpligt. Det var tillåtet för unga män att visa 

sina känslor, vara romantiska och gråta. Mansidealet på 1800-talet utvecklades till att männen 

inte skulle styras av passioner utan ha kontroll. Under industrialiseringen förknippades 
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maskulinitet med fysisk och psykisk styrka. Förebilden blev den framgångsrike affärsmannen, en 

man som arbetade hårt och vågade ta viktiga beslut. På 1900-talet präglades vår bild av mannen 

som försörjare värdet hos männen har mätts i produktivitet och konkurrens med andra män. 

Viktiga måttstockar i samhället har varit makt och inflytande där mannliga idealt eftersträvade 

förnuft, logik, kontroll, företagsamhet och självdisciplin. Idag är idealbild av män en blandning 

mellan 1700-talets fåfänga och 1900-talets karaktärsfasthet. (Josefsson, H, 2005, s.24-26) 

 

Manlighet handlar fortfarande om att det ska ta det ekonomiska ansvaret och intressera sig för 

teknik och sport men det börjar nu bli allt mer accepterat för män att visa känslor, prata om 

problem och att visa sig svag. Arbetslivet, skolan, militären, medier, idrottsrörelsen och 

porrindustrin bidrar till att mansidealet upprätthålls. Det finns en stark och tyst lojalitet mellan 

män där du blir bedömd av andra män som utstakar gränserna för vad som är manligt. För att 

slippa bli förlöjligad tvingas män förhålla sig till rådande föreställningar om 

manlighet.(Josefsson, H, 2005, s.26) 

 

3.9 Kvinnorörelserna i media 
 

Mediernas sätt att rapportera kring kvinnorörelsen upplevdes som hotfull av många. De nya 

rörelserna behövde mediebevakning för att få ut sina idéer och tankar till en bredare allmänhet. 

Så var det också för kvinnorörelsen under 1970-talet. Mediebilden av aktivister var ”att de var 

fula, fanatiska, hysteriska, frustrerande och manshatare”. Män som sympatiserade med 

kvinnorörelsen förlöjligades av medierna och kallades för mesiga. Mediernas bild av 

kvinnorörelsen var att dessa aktivister inte representerar den vanliga kvinnan, utan att de var 

fientliga mot män och de frågor de behandlade var ensidiga och löjliga. (Jarlbro, G, 2006 s.11) 

3.10 Yttrandefriheten 
 

Det har införts begränsningar i representationen av viktiga samhällsfrågor och i den 

grundlagsbestämda yttrandefriheten när det gäller hur vissa grupper får skildras offentligt, inte 

minst i massmedia. (Gripsrud, J, 2000, s.27) 
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 Det finns förbud mot könsdiskriminerande reklam, exempelvis sådant som riktar sig mot 

framställningar av kvinnor som mindre begåvade, lockbeten eller som könsobjekt. Det finns 

förbud mot att yttra sig på nedlåtande. Inskränkningar blir ofta föremål för diskussioner, eftersom 

de båda begränsar den grundläggande rättighet som yttrandefriheten utgör i demokratiska 

samhällen och därför att de är ganska besvärliga att tillämpa på ett konsekvent sätt. (Gripsrud, J, 

2000, s.27) 
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4. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur media förmedlar bilder av könsrollerna, på vilket 

sätt media påverkar jämställdhetsutvecklingen och på vilket sätt de framställer maktrelationerna 

mellan könen. 

 

Medierna har en central roll i vårt sätt att föreställa manligt respektive kvinnligt i förhållande till 

varandra. Medias sätt att förmedla könsrollerna sker ofta på ett stereotypt sätt där kvinnorna 

avbildas mer inriktade på hushållsarbeten och nöjen medan männen står för expertutlåtanden och 

vardagliga händelser. Männen framställs som mer seriösa medan kvinnorna blir undertryckta 

genom att framställas sexuellt med trånande blickar. Detta skapar en missvisande bild av 

samhället.  Socialpsykologen Berit Ås, menar att en egendomsägare måste ha mer makt än det 

ägda objektet och därför framställs kvinnoförtryckets politik som att göra kvinnor mindre värda. 

Kvinnorna i offentligheten ses inte för deras kompetens utan det är oftast deras yttre attribut som 

uppmärksammas i medierna.  

 

Jämställdhetsutvecklingen påverkas av media genom att de anser att de speglar en bild av 

verkligheten. Läsarna påverkas av medierna och det är deras sätt att vinkla jämställdheten som vi 

tror är verklig. Trots det är det inte enbart media som påverkar vår föreställning om manligt och 

kvinnligt utan det är en mängd med andra faktorer som bidrar till ojämlikhet mellan könen. 

Medierna har en bidragande roll i hur det gestaltas men ansvaret ligger även i hur kvinnor och 

män uppfattar och tolkar det som medierna presenterar. Mediernas framställningar förstärks 

ytterligare om en lärare eller en ledare kommenterar reportage eller artiklar. Folket tar till sig det 

mer okritiskt genom att de känner starkare förtroende för dessa opinionsspridare än om det de 

själva har läst. 

 

Kvinnorna blir förlöjligade enligt Berit Ås genom att de är fjolliga och förvirrade bilförare trots 

att de har det lägsta antalet trafikmissöden. Genom porrtidningarnas sätt att objektifiera kvinnor 

blir deras kön mer offentligt och kan ägas och utnyttjas medan det manliga könet är privat och 

exklusivt. Kvinnor blir även förlöjligade och förtryckta vilket ger männen större makt. Männen 
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porträtteras ofta i medierna med högre status än kvinnorna. Förklaringen till detta är att de oftare 

framställs i yrken med högre status och därför tillskrivs högre status. Kvinnorna är däremot 

extremt synliga i reklam och nöjen. Detta speglar en missvisandeföreställning om genus och 

kring de maktförhållanden som vårt samhälle är uppbyggt av. Kvinnorna har ytterst små resurser 

till förfogande. De är fattiga på kapital, egendom, styrningsmedel och organisation. Därför får 

kvinnorna kollektivt höra att "om kvinnorna är undertryckta, så är det deras eget fel”. Enligt 

genusforskaren Yvonne Hirdman inordnas människor efter kön i olika sammanhang enligt två 

grundsatser. För det första hålls könen, liksom handlingar och värderingar som är könspräglade, 

isär. För det andra är det män som utgör normen för det normala och allmängiltiga. Utifrån 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt skapas ett osynligt kontrakt, genuskontrakt, 

som är grunden för genussystemet. Genusteorin används för att synliggöra maktmekanism mellan 

manligt och kvinnligt, som upprätthåller könsordningen där kvinnor hela tiden hamnar i en 

underordnad ställning. Genom uppväxten och genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet intar 

vi en plats i genusordningen eller förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade.  

 

Berit Ås anser även att de som utför det oavlönade hushållsarbetet och de lågavlönade arbetena är 

av stor betydelse för den som har makt i samhället. Hon menar att därför undanhålls information 

för dem som utför det för att de som har makten ska bibehålla den. ”Det gör det samma vad du 

gör det blir lika illa ändå!” Kvinnor utsätts för denna dubbelhet då hon förväntas sköta familjen, 

hushållet, delta i politiska aktiviteter, vara ajour om vad som händer i världen genom att följa 

nyheterna och läsa extra kurser på kvällstid. Klarar hon inte av detta bör hon känna sig 

otillräcklig. Vill hon däremot göra karriär, kan hon vara säker på att bli ifrågasatt hur hon 

missköter sina barn och försummar sin man. Det är det sällan männen utsätts för denna dubbelhet 

av omgivningen och av media. 

 

Det är genom könssocialisation, är en del av identiteten och upplevelse om vem man är, som 

bidrar till att flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga.  Detta sker genom att de 

rollförväntningar omgivningen har blir accepterade av omgivningen. Kvinnorna sköter om 

husliga sysslor och tänker på utseendet, männens rollförväntning är att lyckas prestera och 

konkurrera. Föräldrarna bidrar till att förstärka detta beteende genom uppfostringspraxis. Barn 

föds omedveten om sitt kön men blir sedan påverkade av omgivningen. Barnen försöker skapa 
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mening med att tillhöra ett kön. Den första etiketten på oss är när barnmorskan talar om könet. 

Det är förväntningar av oss som förbinder manligt och kvinnligt med enskilda egenskaper. 

Kvinnors underordning under männen förklaras utifrån kvinnornas förhållande till historien. 

Männen dominerar både i samhället och som hemmets överhuvud. I historien är den 

mansdominerat och kvinnornas aktiva och samarbetanderoll har dolts. Exempelvis godkännandet 

av patriarkatet (samarbetet), kvinnorna nervärderades och förvägrades utbildning och kunskap 

om sin egen historia. Kvinnorna har inte varit offer för patriarkatet utan de har aktivt deltagit för 

att upprätthålla det.  

 

Manliga politiker har politiska åsikter och kvinnliga politiker har snygga ben, eller inte snygga 

ben. Att fokusera på yttre attribut hos kvinnliga offentliga personer hör med andra ord till rutin 

hos medierna. Ytterligare ett exempel på det så kallade symboliska våldet skulle kunna vara 

mediernas användande av förnamn på kvinnliga politiker. Vi läser ofta om Gudrun, Mona, Maud, 

men sällan om Göran, Fredrik och Lars. De sistnämnda omnämns ofta som Persson, Reinfeldt 

och Lejonborg. 

 

Då vi idag vi lever i ett samhälle där ungdomarnas ideal är hämtade från TV, tidningar och 

Internet är det skärskilt viktigt att lyfta fram och få till stånd en förändring av de attityder och 

värderingar som det traditionella könsrollstänkandet vilar på. Vi anser att det krävs en förändring 

i det sätt som medierna framställer kroppsideal, värdighet och könsrollstänkande. Medierna bör 

sträva att påverka läsarna på ett positivt sätt. 

 

Det har hänt förhållandevis mycket ur ett genusperspektiv men det är ännu en bra bit kvar för att 

nå jämställdhet. Kvinnorna lever i en mansdominerat samhälle där det mesta är anpassat efter 

männens villkor. Våra värderingar och attityder påverkas av reklam, bilder och andra 

medietexter. Det är på det sätt vi ser oss själva som ofta förmedlar den traditionella synen på kön. 

För att förändra den rådande genusstrukturen måste vi arbeta medvetet med att analysera och 

försöka förstå vad reklam och andra medietexter har för innebörd. Men vi måste även förändra 

synen på genus i det sociala och kulturella förhållandena och skillnaderna rent generellt mellan 

manligt och kvinnligt. 
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Eftersom medierna skapar verkligheter, situationer och förhållanden har de en avgörande makt.  

Det går inte att fastställa graden av mediernas styrning och i vilken utsträckning de påverkar 

jämställdheten. Media är inte den enda aktören, men de bär en stor del av ansvaret. De har en 

aktiv roll, inte bara i speglandet eller gestaltandet av världen, utan även i frambringandet av vissa 

delar och sidor hos den. Men ansvaret för jämställdhet har även väljaren, partierna, konsumenten, 

kvinnors likväl som män med ekonomisk och politisk makt. Men resonemanget skapas av 

medierna och publiken på samma gång i en process. Media bekräftar och förstärker ofta de 

värderingar som finns i samhället, men kan också fungera och gör det många gånger som ett 

praktiskt och starkt förändringsredskap. 

 

Att göra denna studie om hur mannligt och kvinnligt presenteras i media har varit intressant och 

lärorikt. De resultat som framkommit har inte varit direkt någon nyhet, kvinnor har alltid varit 

undertryckta i samhället. Det lärorika är att vi nu är mer kritiska och medvetna om hur medierna 

framställer och presenterar genus. Vår förhoppning är att med denna uppsats ha väckt intresse för 

genusfrågor och att man i framtiden fortsätter att reflektera över genus och könsroller. 
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Bilagor      (Bilaga 1) 

Liten lathund för kalenderbitare i jämställdhet 
Vilket år fick kvinnor rösträtt? När blev det tillåtet med preventivmedel? Och när fick vi 

föräldraförsäkring?  

Några viktiga årtal i kampen för jämställdhet: 
 
1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.  

1846 Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts att arbeta inom hantverk och viss handel.  

1858 Ogift kvinna över 25 år kan bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.  

1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.  

1863 Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder.  

1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.  

1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister.  

1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några undantag (jur.lic. och teologi).  

1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst.  

1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.  

1901 Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön när de får barn.  

1919 Alla kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner och landsting  

1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen. Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan 

och mannen blir likställda i den nya giftermålsbalken.  

1922 De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen.  

1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.  

1927 Statliga läroverk öppnas för flickor.  

1931 Moderskapsförsäkringen införs.  

1935 Lika folkpension för kvinnor och män införs.  

1938 Preventivmedel tillåts. Bidragsförskott införs. Mödrahjälp till behövande införs. Moderskapspenning för alla 

införs.  



 31 

1939 Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av havandeskap, förlossning eller giftermål.  

1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidrag 

införs.  

1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet.  

1951 Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap om hon gifter sig med en utlänning.  

1955 Lagstadgad betald ledighet i tre månader för yrkesarbetande kvinnor som får barn.  

1958 Kvinnor får rätt att vigas till präster.  

1960 LO och SAF beslutar att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna.  

1964 P-piller godkänns i Sverige.  

1969 Grundskolan får ny läroplan som stadgar att skolan bör verka för jämställdhet.  

1970 Gymnasiet får ny läroplan som stadgar att skolan bör verka för jämställdhet.  

1971 Särbeskattning av inkomsterna för gifta makar införs.  

1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrarna rätt att dela ledigheten.  

1975 FN:s kvinnoår. Ny abortlag ger rätt till fri abort till och med 18:e veckan.  

1976 FN:s internationella kvinnoårtionde inleds. Förordning om jämställdhet inom den statliga sektorn.  

1977 Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.  

1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar utan inkomstkompensation.  

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. Äktamakesprövning för studiemedel avskaffas. 

Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. Grundskolans får ny läroplan som stadgar att skolan ska verka 

för jämställdhet. Ny lag om tronföljd ger kvinnor rätt att bli tronarvingar.  

1982 All kvinnomisshandel på enskild plats faller under allmänt åtal. Förbud mot pornografisk föreställning på 

offentlig plats. Statliga bidrag till kvinnoorganisationer. Ny namnlag ger makar rätt att välja vems efternamn de 

vill ta vid giftermål.  

1983 Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret.  

1984 Jämställdhetsavtal för den statliga sektorn.  

1985 FN:s kvinnoårtionde avslutas och strategier till år 2000 antas. Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen.  

1987 Ny lag om ogifta sammanboende par; sambolagen.  
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1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet.  

1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet.  

1992 Ny jämställdhetslag.  

1994 Reviderad jämställdhetslag. Riksdagsbeslut om ny nationell policy för jämställdhet. En månad av 

föräldraledigheten ("pappamånaden") viks för endera föräldern, och kan inte överlåtas. Jämställdhetsstatistiken 

blir officiell statistik.  

1995 FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing. Lag om registrerat partnerskap.  

1997 Första kvinnliga biskopen.  

1998 Ny lag om våld mot kvinnor. Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor. Jämställdhetslagen skärps 

avseende sexuella trakasserier.  

1999 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster ("Torsklagen").  

2000 FN:s specialsession, Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred inför 2000-talet.  

2001 Jämställdhetslagen skärps bland annat avseende lönekartläggningar och handlingsplan för jämställda 

löner.  

2002 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan införs. Den slår fast att könsdiskriminering i högskolan 

är förbjudet och att högskolorna måste arbeta målinriktat för att främja studenters lika rättigheter.  

2005 Ny skärpt lagstiftning mot könsdiskriminering. Jämställdhetslagen skärps bland annat avseende sexuella 

trakasserier, repressalier och yrkespraktik. Lagen om förbud mot diskriminering börjar gälla även grunden kön.  

2006 En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i skolan 

träder i kraft.  

(Källa: SCB, Statistiska Centralbyrån, som har många andra intressanta uppgifter att hämta på nätet) 

 
 

 
 


