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Sammandrag 

I den här multimodala analysen som utgår från kritisk diskursanalys, undersöks fyra 

broschyrer från 1177.se ur ett genusperspektiv. Huvudsyftet med analysen är att 

undersöka hur kön framställs i informationsbroschyrer riktade till barn. För att även 

belysa andra komponenter för identitetsskapande utöver kön, anläggs ett 

intersektionellt perspektiv och då kön är kopplat till sexualitet undersöks därmed 

även heteronormativitet. Det görs genom att ta reda på hur kön markeras, hur 

karaktärerna i broschyren gestaltas och hur familjekonstellationer ser ut. Resultaten 

ger dels sken av ett jämlikt förhållande mellan könen då bägge könen i stora drag 

synliggörs lika mycket, men dels visar resultatet hur subtilt reproducerande av kön 

sker då broschyrerna speglar stereotypa föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Detta är särskilt tydligt vid analys av presuppositioner, då broschyrerna 

exempelvis förmedlar en bild av att sjuksköterskor är kvinnor och doktorer är män. 

Dessutom tyder analysen av presuppositioner på att flickor och pojkar särskiljs i sätt 

att agera och i inställning till sjukhusvistelsen.  

 

 

 

Nyckelord: multimodal analys, kritisk diskursanalys, genus, intersektionalitet  
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1. Inledning 

Den 7 december 2005 beslutade regeringen om fyra riktlinjer för språk i Sverige. Besluten 

rör språkvård och där poängteras bland annat vikten av insatser för att motverka språkbruk 

som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor (Bästa språket 2005:21). I Sverige finns 

det dessutom en lag, diskrimineringslagen, som säger att vi bör främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett vilket kön, vilken etnicitet, ålder eller sexuell läggning någon har (SFS 

2012:913). Det är därför viktigt att ständigt diskutera och försöka skapa en medvetenhet om 

vikten av ett jämställt samhälle och språkets inverkan på samhället. Milles (2008:63) skriver 

att för att skriva jämställt bör man bland annat se till att bägge könen synliggörs och 

framställs på ett nyanserat sätt.  

 

I den här studien utför jag en textanalys ur ett genusperspektiv, där jag undersöker hur våra 

föreställningar och förväntningar om kön kommer till uttryck i texter utgivna av 

myndigheter. Vi föds med olika biologiska kön och jag menar, likt många andra, att vi växer 

in i och konstrueras efter traditionella genusmönster. Dessa mönster inbegriper 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, och är vad som brukar kallas för ett 

konstruerat kön eller socialt kön. Edlund, Erson och Milles (2007:58) skriver att våra 

föreställningar om kön får konsekvenser för vilka handlingar vi förväntar oss av andra och 

oss själva.  

 

Det undersökta materialet består av fyra informationsbroschyrer från 1177.se, landstingens 

och regionens gemensamma webbplats för råd om vård. Broschyrerna är berättelser skrivna 

för barn som ska besöka sjukhuset. I analysen tittar jag närmare på föreställningar om 

familjen, hur kön framställs och hur språket i texterna återger våra föreställningar. Mellan 

språk och samhälle finns ett ömsesidigt förhållande. På samma sätt som språket påverkar 

samhället, påverkar alltså samhället språket. Det här synsättet tillhör den konstruktivistiska 

språksynen, vilket är den grundsyn som genomsyrar arbetet.  

 

Den här studien är relevant utifrån ett språkkonsultperspektiv dels eftersom det är 

betydelsefullt att vara medveten om texters delaktighet i konstruerandet av kön, dels 

eftersom utgivaren av texten är en myndighet. Analysen är också viktig eftersom vi påverkas 

av det vi läser och det är betydelsefullt att diskutera och problematisera jämställdhet, särskilt 

när föreställningar presenteras för barn – vårt samhälles framtid.
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2. Tidigare forskning 

Genusvetenskap är ett forskningsområde som främst fokuserar på att kartlägga och 

analysera kön och genus i samhället. Det existerar många studier i ämnet men jag vill belysa 

några som har varit betydelsefulla för min egen undersökning. I alla studierna har text 

analyserats ur ett genusperspektiv, men de har förstås haft olika relevans för mitt syfte.  

 

Lena Lind Palicki (2010) har skrivit en avhandling där hon undersöker broschyrer från 

Försäkringskassan mellan åren 1974 - 2007. Syftet med studien är att analysera och 

problematisera Försäkringskassans föreställningar om föräldrar. Hennes studie utgår från 

ett konstruktivistiskt synsätt och kan sägas tillhöra den feministiska diskursen, varför den är 

relevant för mig. Lind Palicki har också skrivit en artikel: Hur man än vänder sig har man 

rumpan bak – om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok (2005). Där 

undersöker hon hur kön framställs med syftet att beskriva och diskutera vad som händer i en 

faktisk skolpraktik, när problematiserande av kön är en målsättning. Denna studie har 

inspirerat mitt val av metod och tillvägagångssätt för analysen. I undersökningen analyserar 

hon bland annat könsmarkerade och (köns)omarkerade konstruktioner i texten samt 

presuppositioner, tre begrepp som har varit centrala i min analys.  

 

Utöver ovanstående begrepp är också språkhandlingar en viktig del i analysen. 

Språkhandlingar analyserar Gunilla Byrman (2006) i en undersökning av tre 

utlysningstexter från VINNOVA. Byrman utgår dessutom från Hellspong och Ledins (1997) 

modell för textanalys av brukstexter, då hon analyserar texterna på en kontextuell, textuell, 

interpersonell och ideationell nivå. 

 

Att undersöka material från myndigheter med fokus på genus, och specifikt inom 

vårddiskursen är inget nytt. Karin Milles (2001) har undersökt två broschyrer från 

Socialstyrelsen. Likt Lind Palicki (2005) har Milles undersökt huruvida språket i 

broschyrerna är könsneutralt. Milles (2001:193) undersöker bland annat om män och 

kvinnor får lika stort utrymme i texten och om broschyrerna kan sägas vara könsneutrala. 

Råd för att skriva könsneutralt, sammanställer Milles (2008) dessutom i en handbok där 

hon lyfter fram frågor som behandlar varför det är viktigt med ett jämställt språk och vad 

man kan göra för att uppnå jämställdhet i tal och skrift. Faktum är nämligen att många 

texter uppvisar ojämlika förhållanden könen emellan, och understödjer reproducerande av 

könsstereotypa föreställningar. Det visar bland annat Lena Kåreland (2005) som har 

undersökt bilderböcker för barn ur ett genusperspektiv. Kåreland (2005:27) beskriver bland 
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annat att forskare fastställer att i skolan, och samhället i stort, dominerar en maskulinitet 

där muskler, hårdhet och tävlande präglar pojkars sätt medan det för flickor är viktigare med 

den personliga relationen till andra. Kårelands (2005:50) resultat visar hur subtilt 

reproducerande av kön kan ske. Medan pojken i bilderboken visade sig vara utåtagerande, 

busig och bråkig skildrades flickan som näpen, anpasslig och med tillagsinställning.  

3. Syfte och frågeställningar 

Mitt övergripande syfte är att undersöka hur kön framställs i informationsbroschyrer riktade 

till barn. Fokus kommer att ligga på kön, men då kön är länkat till sexualitet vill jag också 

analysera och problematisera heteronormativitet och därmed anläggs även ett 

intersektionellt perspektiv. Eftersom broschyrerna innehåller både text och bild, har jag 

också undersökt hur text och bild samspelar och i och med detta är analysen multimodal.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för denna studie:  

  

1. Hur markeras kön i broschyrerna? 

2. Vilka gestaltningar tillskrivs karaktärerna i broschyrerna?   

3. Hur ser familjekonstellationer ut i broschyrerna?  

4. Teori och begrepp 

I studien utgår jag från den kritiska diskursanalysen, utarbetad av Norman Fairclough. 

Hellspong och Ledin (1997:258) beskriver uppkomsten av den kritiska diskursanalysen som 

en motståndsrörelse mot den språksyn som såg språksystemet som skilt från hur språket 

faktiskt användes i samhället. Inom kritisk diskursanalys menar man att språket är socialt 

förankrat och att språklig och social struktur är sammankopplade (Hellspong, Ledin 

1997:259). Det innebär att språksynen är konstruktivistisk.  

 

Begreppet diskurs är mycket omdiskuterat inom språkvetenskapen och definitionerna skiljer 

sig brett åt. Winther Jörgensen och Phillips (1999:7) beskriver begreppet som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. En något vidare definition än 

den som Hellspong och Ledin (2007: 51) presenterar. De definierar diskurs med att det står 

för ”de grundläggande tanke- och handlingsmönster som utmärker olika slags 

verksamheter.” Vilken är den definition jag har valt att anta i mitt arbete.  

  

Fairclough (2010:7) tydliggör att kritisk diskursanalys betyder att ett normativt element 

medtas i analysen, det fokuserar på vad som är fel, eller vad som är ett problem i samhället 
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och med analysen försöker man ställa det till rätta.  Kritik grundar sig alltså i värderingar om 

vad som är ett bra samhälle och vad som krävs för en människas välmående. Människor 

skulle troligtvis enas om att samhällen ska erbjuda viss frihet och basala nödvändigheter så 

som till exempel sjukvård, för att samhället ska fungera (Fairclough 2010:7). Den kritiska 

diskursanalysen fungerar alltså bra för att visa på orättvisor i samhället och som ett verktyg 

för att förändra det. Det normativa elementet i min studie är den rådande maktordningen 

könen emellan – en ojämn maktbalans som behöver ställas till rätta.   

  

Den kritiska diskursanalysen är meningsfull för feministisk forskning därför att den kan 

studera hur socialt kön konstrueras (Talbot 1998:150). Ett mål med den kritiska 

diskursanalysen är att uppmärksamma hur diskurskonventioner förekommer som ett 

resultat av maktrelationer, vilket betyder att man synliggör sociala och historiska 

konstitutioner av sådant som tycks vara så naturligt att göra, att man inte reflekterar över 

det. Att se på språk kritiskt, är ett sätt att denaturalisera det skriver Talbot (ibid).  

 

4.1 Textanalytisk grund 

Baserat på kritisk diskursanalys användes den analysmodell som Hellspong och Ledin 

presenterar i handboken för textanalys: Vägar genom texten (1997). De utgår från den syn 

på språk som språkvetaren Michael Halliday representerar, och menar att språk och text har 

tre grundläggande uppgifter. Dessa är att hjälpa oss reflektera över världen, att handla i 

världen och att kunna koda våra reflexioner och handlingar som text (Hellspong, Ledin 

1997:258). I Vägar genom texten (1997) presenteras dessa uppgifter som den ideationella, 

den interpersonella och den textuella strukturen, vilka jag har analyserat i min studie. 

Hellspong och Ledin (1997:259) nämner dessutom den konstruktivistiska språksynen som 

en utgångspunkt för kritisk diskursanalys, och skriver att texter är ett resultat av hur 

samhället ser ut.  

 

Studien är en multimodal analys. En text som är multimodal, är en text som innefattar olika 

kommunikationselement så som exempelvis text och bild (Björkvall 2009:8). Genom 

visuella och språkliga element pekar texter mot att läsaren ska tolka och läsa texten på ett 

visst sätt. Den som har utformat texten har gjort val vad gäller utseende och ordval, val som 

läsaren kan välja att följa eller välja att inte följa (Björkvall 2009:26). Den här typen av 

läsare benämner Björkvall (2003) modelläsare. I min studie är modelläsaren barn som ska 

besöka sjukhuset, men begreppet modelläsare innefattar en kunskap om läsande, vilket 

rimligtvis inte alla barn har. Därmed omfattar begreppet indirekt också en grupp av 

människor som förmedlar texten till barnen, troligtvis en närstående vuxen.   
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4.2 Genusteori 

Inom genusteorin beskrivs genus som det socialt och kulturellt förankrade könet, medan kön 

används i regel för att beskriva biologiska egenskaper som särskiljer kön. Talbot (1998:7) 

problematiserar begreppen kön och genus1 och menar att till skillnad från kön, är inte genus 

binärt. Att kön är binärt innebär att någon, biologiskt sett, är antingen man eller kvinna. Vad 

gäller genus kan vi tala om att något är mer maskulint än feminint och vise versa. Milles 

(2003:11) skriver att kön och genus-begreppen kommer från engelskans sex och gender men 

särskiljer engelska och svenska åt och skriver att begreppet kön faktiskt har en vidare 

betydelse än engelskans sex. Kön betyder numera inte bara de biologiska könen, utan även 

ett socialt och kulturellt sammanvävt kön. Det biologiska och det kulturellt formade könet 

konstituerar varandra och är såpass sammanvävda att de därför är svåra att särskilja 

(Edlund, Erson, Milles 2007:33). Därför väljer jag att använda begreppet kön i den här 

studien när jag talar om det kön som samhället socialt och kulturellt skapar.  

 

Yvonne Hirdman (2007) beskriver förhållandet mellan kön i vad hon kallar för ett 

genussystem. Ett genussystem beskrivs som en strukturell ordning mellan könen. Hirdman 

(2007:212) menar att genussystemet har två särskiljande inriktningar. Isärhållande av kön 

är det ena och hierarkisering mellan kön, där mannen är norm och ofta ses som 

maktinnehavare, är det andra. Särskiljandet mellan kvinnor och män har sitt ursprung i vad 

Hirdman (2001:84) kallar för ett stereotypt genuskontrakt. Ett genuskontrakt upprätthålls 

av båda könen och innebär att män och kvinnor tvingas leva efter överenskommelser 

beträffande hur de ska vara och bete sig. 

 

Inom feminism brukar man tala om olika rörelser av feminism, benämnda som vågor. Den 

första vågen, som pågick mellan 1850- och 1920-talet, innebar att kvinnor kämpade för sina 

rättigheter i offentligheten, att helt enkelt få synas och höras så som männen syntes och 

hördes. Den andra vågen präglades av kvinnoförtryck på ett personligare plan, i hemmet 

snarare än offentligt, och utspelades under 1960- och 1970-talen. Under den andra vågens 

feminism sågs kön som något statiskt som spelades upp i språket, likt andra maktordningar i 

samhället (Lind Palicki 2010:25). När den tredje vågens feminism anlände ändrades detta 

synsätt och man frångick tron på att kön är något statiskt, kön var snarare något som gjordes 

och skapades genom reproducerande av genusmönster (Mills 2008:24). Detta sätt att se på 

kön tillhör det konstruktivistiska synsättet, vilket som tidigare nämnt ligger till grund för 

denna studie.  

                                                      
1 Begreppen är översatta till svenska, men Talbot (1998:7) benämner dem sex och gender. 
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4.2.1 Queerteori 

Tätt sammankopplat med kön är sexualitet. Queerteori är en teoretisk inriktning som 

undersökt just sexualitet som en normativ ordning och menar att skapande av kön är tätt 

kopplat till ideal, föreställningar och sexualitet. Inom queerteorin utvidgas de tankar om att 

genusrelationer är hierarkiska, och menar alltså att detta gäller även sexualitet. 

Ambjörnsson (2004:16) beskriver att människor förväntas inte bara bete sig på ett 

särskiljande sätt från det andra könet utan förväntas också känna ett sexuellt begär till det 

motsatta könet. Dikotomin kvinnligt – manligt inbegriper alltså en heterosexuell norm. Det 

här kallar Ambjörnsson (ibid) för en heteronormativ genusordning. De människor som inte 

kan rätta sig till dessa ordningar betraktas därmed som avvikande eller obegripliga.  

 

Edlund, Erson och Milles (2007:43) beskriver att ingen människa är genomsyrad av endast 

en kategori av erfarenheter. Det betyder att kön bara är en del av en människas liv, som 

konstrueras i samband med andra faktorer så som ålder, etnicitet, klass eller sexuell 

läggning. Den här typen av samband mellan komponenter för att skapa en identitet kallas för 

intersektionalitet. I den här studien undersöks kön och sexualitet som två komponenter 

inom intersektionalitet.     

5. Material och metod 

I det här avsnittet presenterar jag inledningsvis mitt material och hur jag har valt det. 

Därefter följer ett avsnitt som behandlar analysmetod och konkreta förklaringar av hur jag 

har analyserat broschyrerna.  

5.1 Materialbeskrivning 

Materialet består av fyra olika broschyrer. Broschyrerna kommer från barnavdelningen på 

1177.se och är berättelser skrivna för barn som handlar om att vistas på sjukhus. 

Berättelserna heter: Billy bläckfisk får ett stick, Lina blir undersökt med ultraljud, Ville blir 

undersökt med datortomografi och Gabriella gnu blir röntgad. Tillsammans består de av 

49 A5-sidor, med korta textstycken och bild på varje sida. Jag har valt dessa texter därför att 

de är relevanta för min framtida yrkesroll. Webbplatsen 1177.se är landstingen och 

regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Texterna är därmed utgivna av en 

myndighet och är således betydelsefulla att undersöka ur ett språkkonsultperspektiv.  

 

För att utgå från ett jämlikt läge valde jag två berättelser som specifikt handlar om pojkar 

och två om flickor. På 1177.se presenteras totalt åtta berättelser som går att ladda ner i PDF-

format. Av dessa åtta valde jag hälften för att avgränsa mig. Jag valde varannan berättelse 
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om en pojke, och varannan om en flicka efter den ordning de följer på webbsidan. Urvalet är 

följaktligen slumpmässigt utfört.   

5.1.1 Bildurval 

Med tanke på att mottagargruppen av broschyrerna består av barn, spelar bilden en viktig 

roll för hur broschyrerna uppfattas. Därför är det viktigt att analysera bilder och hur de 

samspelar med texten. Ur varje broschyr har jag valt en bild att analysera. En bild är 

tillräcklig, då många bilder liknar varandra och då mitt syfte främst är att undersöka hur kön 

framställs. Genom att analysera hur karaktärerna ser ut och vad som framställs som viktigt i 

bilden kan jag svara på hur karaktärer gestaltas. Kriterierna för bildurvalet har varit att alla 

karaktärerna ska vara synliga i bild, med undantag för de karaktärer som endast framträder i 

ett stycke i slutet – kompisar till huvudkaraktärerna. Bilderna presenteras i bilaga 1, 2, 3 och 

4.  

5.2 Analysmetod 

För att kunna utföra analysen och undersöka mina frågeställningar har jag arbetat efter 

modellen för textanalys som Hellspong och Ledin beskriver i boken Vägar genom texten 

(1997). Där beskrivs fyra olika strukturer vid en textanalys. Utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar har jag dock endast berört tre: den textuella, den interpersonella och den 

ideationella. Den fjärde strukturen, som alltså inte berörs, är den kontextuella. Dessutom har 

jag analyserat bilder, i en multimodal analys, och använt delar av Björkvalls (2009) modell 

för bildanalys.  

5.2.1 Analys av textuella strukturen  

Hellspong och Ledin (1997:65) beskriver att den textuella strukturen innefattar bland annat 

textens meningsstruktur och ordval och rör alltså textens formella uppbyggnad. Min analys 

på den textuella nivån har inspirerats av de begrepp som Lind Palicki (2005:171) använder: 

könsmarkerade och (köns)omarkerade konstruktioner. Det innebär att jag har undersökt 

hur orden i texten förhåller sig till könsneutralitet, för att kunna besvara frågeställningen 

hur kön markeras i texten. Jag har undersökt pronomen, personnamn, yrkesbeteckningar, 

familjenamn eller andra substantiv som antingen kan skriva fram kön, eller dölja kön.  

5.2.2 Analys av ideationella strukturen 

Den ideationella strukturen avser textens innehåll. Här sätts texten in i sitt sammanhang och 

situationskontexten och den verksamhet där texten ingår är särskilt intressant. (Hellspong & 

Ledin 2007:115). Det innebär att jag har undersökt vad det som står skrivet i texten 

egentligen betyder, oavsett om det är explicit eller implicit beskrivet. Innehållet i en text är 

inte alltid givet utifrån vad som står skrivet, utan en text kan sägas ha många möjliga 
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betydelser (Hellspong & Ledin 1997:115). Konkret har jag analyserat presuppositioner, det 

vill säga sådant som tas för givet (Hellspong & Ledin 1997:127). Vilka antaganden görs och 

hur påverkar de tolkningen av texten? De slutsatser man sedan kan dra ur texten kallas för 

inferenser, vilka Hellspong och Ledin (1997:128-129) beskriver som en viktig del för att tolka 

en text.  

5.2.3 Analys av interpersonella strukturen  

Att analysera den interpersonella strukturen innebär bland annat att man ser hur texten vill 

verka mot sin omgivning och hur den mellanmänskliga strukturen ser ut (Hellspong & Ledin 

2008:158). Vid analys av den interpersonella strukturen beskriver Hellspong och Ledin 

(1997:158) tre komponenter: språkhandlingar, attityder och ramar. Jag har analyserat 

språkhandlingar, efter bedömning att dessa var mest relevanta för mitt syfte. Språk är ett 

medel för handling, genom att använda ord kan vi påverka andra och förändra den situation 

vi är i tydliggör Hellspong och Ledin (1997:161) och beskriver att till de vanligaste 

språkhandlingarna hör exempelvis påstående, fråga och uppmaning. För att skilja olika 

språkhandlingar åt, ser man till hur de grammatiskt är konstruerade.  

 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag gjort bedömningen att det mest relevanta 

är att analysera språkhandlingar där det förekommer dialog mellan karaktärerna. Därför har 

jag analyserat replikerna som i texten tydliggörs med talstreck, för att kunna besvara frågan 

om hur karaktärer gestaltas.  

5.2.4 Analys av bilder  

För den multimodala aspekten av analysen har Anders Björkvalls bok: Den visuella texten: 

multimodal analys i praktiken (2009) varit vägledande. Björkvall (2009:57) talar bland 

annat om den ideationella metafunktionen, vilket likt den ideationella strukturen vad gäller 

text handlar om att analysera hur versioner av omvärlden skapas i en multimodal text. Ett 

multimodalt synsätt har varit en viktig utgångspunkt eftersom det är troligt att barn främst 

fokuserar på bilderna. Därför är det relevant att analysera bild i samspel med text. Björkvall 

(2009:84) analyserar bilder bland annat genom att kolla på komposition. Det innebär att 

hur föremål eller personer förhåller sig till varandra eller till läsaren har betydelse för hur 

bilden tolkas. Björkvall (2009:100) presenterar begreppet visuell framskjutenhet och genom 

olika grad av visuell framskjutenhet menar han att man skapar en hierarki mellan föremål. 

Det kan betyda att något som är större än något annat, eller är mer i förgrunden, framstår 

som viktigare. Det kan också innebära att någon bär en klarare färg eller är mer synlig i bild.  

 

Björkvall (2009:71) upplyser också om konceptuella processer, vilket beskrivs som statiska 

tillstånd i olika form. Konceptuella processer delas upp i tre huvudtyper: analytiska, 
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symboliska och klassificerande. Jag har valt att analysera en av dem, den analytiska 

processen, eftersom jag har bedömt den som mest betydelsefull för min studie. En analytisk 

process beskrivs som att helhet och del representeras och kan till exempel betyda att en 

persons kläder är en del, av helheten – personen. Kläderna benämns i analysen som attribut, 

medan personen kallas för bärare (Björkvall 2009:72). Att undersöka vad attributen (delen) 

säger om bäraren (helheten) bidrar till att svara på hur karaktärerna gestaltas.   

6. Resultatredovisning och analys  

I det här avsnittet presenteras inledningsvis de olika berättelserna och deras handling. 

Därefter följer resultat och analys av könsmarkerade och (köns)omarkerade konstruktioner, 

presuppositioner och språkhandlingar.  

6.1 Berättelsernas handling 

De fyra berättelserna Billy bläckfisk får ett stick, Lina blir undersökt med ultraljud, Ville 

blir undersökt med datortomografi och Gabriella gnu blir röntgad handlar alla om barn 

som av olika anledningar besöker sjukhuset. För att underlätta läsningen benämns de olika 

berättelserna i fortsättningen: Billy, Lina, Ville och Gabriella. Karaktärerna gestaltas visuellt 

som olika djur, men uppträder i en människovärld och beskriver verkliga situationer på ett 

sjukhus. Det gör också att de symboliserar det verkliga livet, med syfte att informera barn 

om hur det kan gå till på sjukhuset. I nedanstående förklaringar av berättelsernas handling 

har jag, om det inte framgår i texten, tolkat bilderna för att bedöma vilka djuren är. I varje 

berättelse får läsaren också lära sig mer om något särskilt ämne inom sjukvården. 

6.1.1 Billy bläckfisk får ett stick 

I Billy besöker Billy och hans mamma sjukhuset därför att han ska få kontrastvätska 

insprutat i sin arm. Billy och hans mamma är bläckfiskar. På sjukhuset möts de av 

sjuksköterskan Karin, en krabba, och doktor Axel, en ödla. Läsaren får i den här berättelsen 

lära sig mer om blodet som finns i kroppen, genom att Billys mamma läser en bok för Billy 

som handlar om blodet. 

6.1.2 Lina blir undersökt med ultraljud 

Berättelsen Lina, handlar om att fölet Lina en längre tid har haft ont i magen. Därför 

behöver hon åka till sjukhuset och där ska de göra ett ultraljud på henne. Med sig har hon 

sin pappa och på sjukhuset möts de av sjuksköterskan Annika, en anka, och doktorn Gösta, 

en get. Lina och hennes pappa är visuellt gestaltade som hästar. Faktaområdet, det som Lina 

får lära sig mer om, är njurarna. I berättelsen är det doktor Gösta som berättar för henne om 

njurarnas funktion i kroppen.  
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6.1.3 Ville blir undersökt med datortomografi 

Ville och hans pappa besöker sjukhuset för att Ville har ramlat och slagit huvudet. Han 

behöver därför undersöka sin hjärna, vilket också är det område som Ville (och läsarna) får 

lära sig mer om. Doktor Sebbe, en zebra, visar och berättar för Ville hur hjärnan fungerar. 

Ville och Villes pappa gestaltas som vildsvin och läsaren möts också av sjuksköterskan Ellen, 

en antilop. I slutet presenteras även mycket kort Villes kompis Viktor, även han gestaltad 

som ett vildsvin.  

6.1.5 Gabriella gnu blir röntgad  

Gabriella har ramlat och slagit sig i armen och besöker sjukhuset för att bli röntgad. Med sig 

har hon sin pappa, och på sjukhuset möts hon av samma röntgensjuksköterska och doktor 

som i Ville. Troligtvis för att både Ville och Gabriella handlar om barn som besöker samma 

avdelning; röntgenavdelningen. Gabriella får lära sig mer om skelettet genom att doktor 

Sebbe visar och berättar om det.  

6.2 Analys av könsmarkerade och (köns)omarkerade 

konstruktioner 
Syftet med att undersöka könsmarkerade och (köns)omarkerade konstruktioner är att 

kunna svara på frågan hur kön markeras i texten. De könsmarkerade konstruktionerna 

presenteras i tabell 1. Tabellen presenterar det totala antalet konstruktioner i de fyra 

broschyrerna, texterna i de olika broschyrerna ses därmed som en enhet.  

 

Tabell 1. Könsmarkerade konstruktioner i de fyra undersökta broschyrerna. 

Könsmarkerade konstruktioner  Kvinna Man  Totalt  

Pronomen 34 64 98 

Personnamn 171 157 328 

Adjektiv (manlig, kvinnlig)  0 0 0 

Sammansättningar – könsmarkerat 
förled  

3 1 4 

Yrkesbeteckningar 0 1 1 

Övriga könsmarkerade ord (ex. 
mamma/pappa, synonymer till 
kvinna/man) 

24 51 75 

Totalt 232 274 506 

  

Tabellen visar att det vanligaste sättet att markera vilket kön en karaktär tillhör är genom att 

använda personnamn, då personnamnen som presenteras är kopplade till män och kvinnor. 

Kvinnliga personnamn förekommer oftare än manliga, trots att manliga karaktärer totalt är 

fler till antalet. För att referera till karaktärerna är det också vanligt att använda personligt 

pronomen i tredje person (hon, han, henne, honom) eller genom familjerelaterade referenser 
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som mamma och pappa. Pappa förekommer fler gånger än mamma, sannolikt därför att 

papporna är i majoritet, det finns tre pappor gestaltade och endast en mamma.  

 

De yrkesbeteckningar som förekommer är: sjuksköterska, röntgensjuksköterska, doktor, 

sjökapten, trollkarl. Sett till endast orden var för sig och inte till sammanhanget de 

presenteras i fungerar de flesta av dem som könsneutrala. Trollkarl har dock ett efterled 

(karl) som är könsrelaterat, eftersom karl är en synonym till man ser jag ordet som 

könsmarkerat. Sjuksköterska har till synes ett feminint markerat efterled i och med -erska, 

men det fungerar som en könsneutral yrkesbeteckning2. Det går dock inte att komma ifrån 

att sjuksköterska historiskt sett var ett väldigt kvinnodominerat yrke, vilket påverkar hur 

man ser på beteckningen idag. Den språkliga motsvarigheten för män skulle vara 

sjukskötare, men eftersom det är en annan typ av yrke talar det också för min tolkning av 

sjuksköterska som könsneutralt. Sjuksköterska är i sammanhanget likväl kopplat till 

kvinnliga personnamn, vilket däremot gör att ordet skulle kunna ses som könsmarkerat. 

Kopplingen till personnamn behandlas under 6.3.   

 

På samma sätt som sjuksköterska i kontexten kan ses som en könsmarkerad konstruktion är 

sjökapten en könsomarkerad konstruktion men som i kontexten blir könsmarkerad då 

skribenten använder generiskt han för att referera till sjökaptener, trots att det är en allmän 

beskrivning av sjökapteners arbete och inte en specifik sjökapten.  

 

I texterna finns totalt fyra förekomster av sammansättningar med könsmarkerat förled. 

Dessa är flickknapp (två gånger), pojkknapp och flickkropp och förekommer i Lina, vid ett 

tillfälle då doktor Gösta undrar vilken sorts kropp Lina vill titta på för att lära sig mer om 

njurarna.  

 

De vanligaste förekommande (köns)omarkerade konstruktionerna är personliga pronomen. 

De förekommer totalt 275 gånger i texterna. Jag upplever att det görs av naturliga skäl då det 

föregår dialoger där karaktärer pratar till varandra, som exempelvis genom tilltal som du. Ett 

annat vanligt sätt att inte markera kön är genom att använda generiskt man, som 

förekommer totalt 58 gånger. Utöver det finns ett fåtal förekomster av kvantitativa 

pronomen, 5, som till exempel en del och båda två och substantiv som omarkerade 

konstruktioner: trollfamilj, sälunge, musselbarn, ungar, barn och kompisar.  

                                                      
2 Enligt Språkriktighetsboken (2005:84) är sjuksköterska numera en könsneutral beteckning 
då den används för både män och kvinnor, därför har jag valt att se ordet som könsneutralt.   
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6.3 Analys av presuppositioner 

Presuppositioner i broschyrerna är analyserade utifrån vad som är relevant för mitt syfte. 

Det innebär att jag ur presuppositioner ska ha kunnat dra inferenser (slutsatser) som kan 

relateras till framställning av kön, gestaltande av karaktärer eller familjekonstellationer.  

6.3.2 Sjuksköterskor är kvinnor, doktorer är män 

I broschyrerna möts läsaren av olika karaktärer bildligt gestaltade som djur. Djuren lever i 

en människovärld och symboliserar människor, varför det är relevant för min undersökning 

att analysera vad som implicit sägs om vårt samhälle. Nedanstående citat är de fyra första 

förekomsterna där yrkesbeteckningen sjuksköterska presenteras tillsammans med ett 

personnamn, det vill säga där det framgår könstillhörighet.  

 
1. ”Jag heter Karin, säger sjuksköterskan.”(Billy, s.6) 

2. ”Jag heter Annika, och är sjuksköterska.” (Lina, s.4) 
3. ”Hej, Ville, säger Ellen som är röntgensjuksköterska.”(Ville, s.3) 

4. ”Hej Gabriella, säger Ellen som är röntgensjuksköterska.”(Gabriella, s.3) 

 

Tillsammans presupponerar citaten att sjuksköterskor är kvinnor. Läsaren möts nämligen 

inte av någon sjuksköterska med ett manligt personnamn. På liknande sätt presupponeras 

att doktorer är män, då alla doktorer presenteras tillsammans med manliga personnamn: 

Axel, Gösta och Sebbe. Sebbe förekommer alltså i två berättelser. Dessutom förekommer en 

mening där Gabriellas pappa talar om att de har träffat en doktor som tyckte att Gabriellas 

arm behövde röntgas. Även den doktorn refereras till med han, vilket ytterligare stärker 

presuppositionen. Den sammanfattade inferensen är därmed att sjuksköterska är ett yrke för 

kvinnor, och doktor är ett yrke för män.  

 

6.3.3. Hur gestaltas huvudkaraktärerna? 

I följande avsnitt undersöks huvudkaraktärernas beteenden för att kunna beskriva hur de 

framställs i Billy, Lina, Ville och Gabriella. Följande citat är därmed exempel på hur 

karaktären framställs och deras allmänna uppfattning av sjukhusvistelsen. Alla meningar är 

urval ur texten som jag tycker bidrar till att gestalta karaktärerna. Det innebär att det inte 

behöver vara alla förekomster av presuppositioner som kommer fram till samma slutsats 

(inferens). Varje huvudkaraktär presenteras var för sig och där det behövs förklaras 

kontexten inom parentes efter citatet.   
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Billy  

Nedanstående citat presupponerar att Billy upplever det som lite obehagligt att bli stucken i 

armen och han uppfattas därmed som något orolig. Citat 6 särskiljer sig något och uttrycker 

utöver oro att han är blyg och gömmer sig.  

 
5. ”Billy tycker inte om att tänka på att han ska få ett stick i handen.” (Billy, s. 4) 

6. ”Billy blir så blyg så han gömmer sig bakom sin mamma.” (Billy, s. 6) 

7. ”Billy lyssnar noga på Karin och känner sig lite orolig när hon pratar om att sticka 

honom.” (Billy, s. 7)  

8. ”Ska du sticka mig många gånger frågar Billy oroligt.”  (Billy, s. 8) 

 

 

Lina  

Likt Billy, framställs Lina i alla nedanstående citat som något rädd och orolig över vistelsen 

och undersökningen. Dessutom är hon tveksam och förundrad. Utöver det presupponeras 

såvitt jag kan uttyda inget i berättelsen Lina om hennes egenskaper eller personlighet.  

 

9. ”Men Lina är lite rädd och säger att hon inte har lust att åka. (Lina, s. 3) 
10. ”Lina tittar lite tveksamt på proben och säger: Mmmm… det gör väl inte ont?” (Lina, 

s. 9)  
11. ”Lina är både förundrad och lite orolig och frågar om det är sant att man kan se 

allting som finns i hennes mage.” (Lina, s. 11) 
  

 

Ville 

Ville framställs explicit som en busig pojke i citat 12 och 16. Implicit presupponeras att han 

är orädd och intresserad av vistelsen på sjukhuset. Intresset och nyfikenheten går att uttyda 

ur citat 14 och 15. I citat 13 kan man också dra slutsatsen av att Ville gärna vill vara bäst och 

att han är lite bråkig. 

 

12. ”Ville är tio år och ganska vild och busig.” (Ville, s. 3) 

13. ”Fast Nasse sa att det var han som var Herre, så då började vi bråka lite, för det var 

inte alls han som var Herre, för det var ju jag.” (Ville, s. 4) 

14. ”Okej, säger Ville glatt.” (om att röntgas) (Ville, s. 6) 

15. ”Åh, wow! Är det där min hjärna?” (Ville, s. 12) 

16. ”Nu är Ville hemma igen och han är precis lika busig som vanligt.” (Ville, s. 15) 

 

Gabriella  

Det fanns inte lika många exempel som varken explicit eller implicit sa något om Gabriellas 

karaktärsdrag. Det presupponeras i exempel 18 att hon är något orolig över undersökningen, 

men inte i samma grad som Billy och Lina. I exempel 17 presupponeras att hon är aktiv. 

Samma exempel signalerar dessutom självsäkerhet, i och med att hon uttrycker att hon kan 

hoppa.  
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17. ”Jag kan hoppa höjdhopp och tresteg och längdhopp och vad som helst.” (Gabriella, 
s.3) 

18. ”Jaa… svarar Gabriella tveksamt.” (om att röntgas) (Gabriella, s.6) 
 
 

De sammanfattade inferenserna vad gäller karaktärisering av huvudkaraktärerna är att 

flickorna (Lina och Gabriella) är mer oroliga än Ville, som explicit och implicit framställs 

som vild, busig och orädd. Billy är likt flickorna något orolig och mer neutral vad gäller 

beteende än Ville.  

6.3.3. Övriga karaktäriserande presuppositioner 

I två av berättelserna (Ville och Gabriella) introduceras läsaren för kompisar till 

huvudkaraktärerna. Detta görs i situationer där Ville och Gabriella leker tillsammans med 

sina kompisar. Nedanstående citat (19-21) är exempel som belyser hur Ville och Gabriella 

umgås tillsammans med sina vänner. I Ville presupponeras att när pojkar leker tillsammans 

handlar det om att tävla om vem som är bäst och starkast. Vilket går att uttyda ur följande 

exempel:  

 

19. ”Ska vi leka att jag är kung och jag ska bestämma över er? Frågar Ville en av sina 

kompisar som heter Viktor.” (Ville, s. 15) 

20. ”Fast varför ska du vara kung? Jag vill också vara kung.” (Ville, s. 15) 

21. ”Nä, jag ska vara kung, säger Ville. För jag har en jättestor hjärna.” (Ville, s. 15) 

 

Presuppositionen om att pojkar tävlar om att vara starka bevisar även citat nummer 13. Då 

leker Ville och Nasse Herre på klippan. En lek som går ut på att vara Herre, och indirekt att 

vara starkast.  

 

När Gabriella och hennes kompis Gunilla träffas efter att Gabriella har kommit hem från 

sjukhuset frågar Gunilla hur det känns att ha gips och hur det var att vara på sjukhuset, hon 

undrar dessutom om hon kan få rita på Gabriellas gips, vilket presupponerar att när flickor 

umgås tillsammans pratar de känslor och ritar till skillnad från pojkarna som tävlar i styrka. 

Detta tydliggörs i exemplen:  

 

22. ”Hej Gabriella! Säger Gunilla, som är Gabriellas kompis. Får jag rita på ditt gips?” 

(Gabriella, s. 14) 

23. ”Hur känns det att ha gips egentligen? undrar Gunilla.” (Gabriella, s. 14) 

24. ”Hur var det när du var på sjukhuset då?” (Gabriella, s. 14) 

 

Ur de två ovanstående situationerna, där pojkar leker tillsammans och där flickor leker 

tillsammans går dessutom att dra slutsatsen att flickor ska vara kompisar med flickor och 

pojkar ska umgås med pojkar. Det klargörs att det är skillnader mellan pojkar och flickor då 
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skribenten presenterar det som norm. Inferensen kan därmed sägas vara att flickor och 

pojkar leker olika. 

 

I majoriteten av berättelserna (Ville, Lina och Gabriella) framställs manliga karaktärer som 

underhållande och stojiga. Doktor Gösta skrockar istället för att skratta, Linas pappa säger 

lite retsamt istället för att säga och doktor Sebbe tjoar och använder ungdomliga uttryck så 

som tjena för att hälsa eller linka hit istället för att be Gabriella att komma till honom. 

Dessutom upplever jag att skribenten har använt utropstecken oftare när karaktärer av 

manligt kön uttrycker något, vilket signalerar utrop och starka känslor. I den fjärde 

berättelsen Billy är detta inte lika tydligt, och de manliga karaktärerna i berättelsen, Billy 

och doktor Axel, är mer neutrala. De följande citaten presupponerar just detta – att män är 

roliga och stojiga och att de tar plats. Detta är exempel ur broschyrerna som jag menar 

tydligast belyser det:  

 

25. ”Tjena, Gabriella! Tjoar en av doktorerna. Jag heter Sebbe! Linka hit så ska du få se 

på din arm!” (Gabriella, s. 10) 

26. ”Och så var det en kul doktor där som hette Sebbe.” (Gabriella, s. 14) 

27. ”Tjena, är det du som är Ville? Säger doktorn. Jag heter Sebbe!” (Ville, s. 11) 

28. ”Är du kittlig Lina? Skrockar Gösta.” (Lina, s. 10) 

29.  ”Pappa ler brett och säger lite retsamt till Lina: Nu kan nog doktorn se om du har 

svalt några tuggummin Lina! Fast jag har sagt åt dig att inte göra det! Ha ha!” (Lina, 

s. 10-11) 

 
 

I broschyrerna upptäcktes en tydlig presupposition som explicit framställer sjuksköterskan 

Ellen som mjuk, då hon i citatet här nedan beskrivs säga något på ett mjukt sätt:  

 

30. ”Nu ska du få åka hem igen, Ville, säger Ellen mjukt.” (Ville, s. 14) 

 

Det här var det exempel jag fann som på ett uttalat sätt alltså framställde Ellen, som 

omtänksam och mjuk. Indirekt stödjer citatet att kvinnor överlag är mjuka, då det speglar 

den generella föreställningen som faktiskt finns om kvinnor i samhället.  

 

Sammanfattade inferenser för exempel 25-30 är därmed att män är stojiga med humor och 

kvinnor är inte lika framträdande och framställs mjukare.  

6.3.4 Mamma, pappa, barn – hur ser familjekonstellationen ut?  

I broschyrerna beskrivs att varje familj innefattar antingen en mamma eller en pappa, och 

ett barn. Eftersom läsaren endast möts av en av dem i varje berättelse, är det alltså inte 

självklart att en familj består av både en mamma och en pappa. Nedanstående exempel 
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handlar om hur familjen framställs i Billy, Lina, Ville och Gabriella och är de fyra första 

förekomsterna där de familjerelaterade referenserna mamma och pappa uppträder.  

 

31. ”Därför måste Billy och hans mamma åka till sjukhuset idag för att sätta fast slangen i 

handen.” (Billy, s.3) 

32. ”Linas pappa tycker det är bäst att hon får åka till sjukhuset så att hon kan bli 

undersökt där.” (Lina, s.3) 

33. ”Här är Ville och hans pappa.” (Ville, s. 3) 

34. ”Gabriella är på sjukhuset tillsammans med pappa, eftersom hon har gjort sig illa i 

armen.” (Gabriella, s.3) 

 

Den sammantagna inferensen är att en familj representeras av åtminstone ett barn, en 

mamma eller en pappa. Det är alltså inte sagt att en familj består av både en mamma och en 

pappa, eftersom läsaren inte möts av det i någon av berättelserna. Det presupponeras dock 

att barn har en förälder.  

6.4 Analys av språkhandlingar 

Analysen av språkhandlingar är gjord där karaktärerna för dialog mellan varandra. Detta för 

att undersöka om karaktärerna gestaltas olika på grund av olikt bruk av språkhandlingar, då 

jag menar att språkhandlingar också är kopplade till språkliga beteenden som kan bidra till 

att gestalta karaktärerna. Dialog tydliggörs i broschyrerna med hjälp av talstreck.  

 

De vanligaste språkhandlingarna i texterna är påståenden, följt av frågor, uppmaningar, 

interjektioner och utrop. Vid analys av språkhandlingar visade det sig att fördelningen 

mellan manliga och kvinnliga huvudkaraktärer var relativt jämn. Billy och Ville utförde 

tillsammans 26 påståenden och 15 frågor, medan Lina och Gabriella hade 19 påståenden och 

12 frågor. Det är till synes inte en stor skillnad, men dock en skillnad som visar att flickorna 

ges något mindre utrymme i texten än vad pojkarna ges. Ingen av dem uppmanade till något, 

men Billy och Ville utförde 5 interjektioner medan Lina och Gabriella utförde 3.  

 

Mest utrymme kan sjuksköterskorna sägas ta, då de totalt uppvisade 106 påståenden, 27 

frågor, 8 uppmaningar, 2 interjektioner och 2 utrop. Doktorerna kommer näst med 81 

påståenden, 8 frågor och 5 uppmaningar. Sannolikt ett resultat av yrkesrollen och 

maktordningen i situationen. Huvudkaraktärerna besöker nämligen deras ”hemvist” – 

sjukhuset, och sjukvården är deras expertområde, därför är det rimligt att anta att de också 

tar mycket plats i texten. Färst utrymmen ges de tre papporna och mamman. Billys mamma 

utför 7 påståenden, ingen fråga eller interjektion och 1 uppmaning. Lika många påståenden, 

frågor och interjektioner har Villes pappa, men särskiljer sig genom 2 uppmaningar. Störst 

utrymme bland föräldrarna tar Linas pappa med 8 påståenden, 2 frågor och 1 uppmaning. 
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Gabriellas pappa tar sett till antal språkhandlingar minst utrymme då han endast utför 6 

påståenden.  

6.5 Analys av bilder 

De fyra bilderna som är analyserade är döpta efter berättelsens namn, det vill säga Billy, 

Lina, Ville och Gabriella. Bilderna kan ses i bilaga 1, 2, 3 och 4.  

 

På bilden Billy möts läsaren av Billys mamma som sitter på en stol med Billy i sin famn. 

Bredvid henne står doktor Axel som håller i Billys arm för att sätta ett stasband. 

Sjuksköterskan Karin står bredvid Axel och är närmast i bild. Ingen av karaktärerna bär 

attribut i form av kläder, förutom Karin. Hon bär en huvudbonad som liknar en 

sjuksköterskemössa. Karin håller dessutom i en nål som ska sättas in i Billys arm. Billys 

mamma håller en bok i handen, och det attribut som kan sägas tillhöra Billy är stasbandet 

runt hans arm. Attributen hos karaktärerna är inte tydligt karaktäriserande och tillhör 

snarare situationen än bäraren. Ett stasband behövs exempelvis för att situationen kräver 

det och boken ligger i Billys mammas hand därför att hon har läst för honom. Det är inte en 

del av henne, utan närmast ett tillfälligt attribut.  

 

Den visuella framskjutenheten i bilden är inte märkbart tydlig. För att analysera visuell 

framskjutenhet spelar till exempel färger en viktig roll, men färgerna på karaktärerna ska 

efterlikna djurens verkliga färger, varför jag inte tycker att någon presenteras som viktigare 

än någon annan. Detsamma gäller i de övriga tre bilderna (Lina, Ville och Gabriella). Längst 

fram i bilden Billy, det vill säga närmast läsaren, står tillbehör (plåster och medicin) som 

signalerar sjukvård. Av karaktärerna är det sjuksköterskan Karin som är närmast läsaren och 

som framträder tydligast. Hon föreställs därmed som viktigast.  

 

I Lina bär de manliga karaktärerna glasögon, båda fyrkantiga med skarp ram. Fölet Lina bär 

en rosa rosett i håret och sjuksköterskan Annika har även hon en sjuksköterskemössa samt 

ett förkläde. Linas pappa har ytterligare ett attribut i form av en tatuering som skymtar på 

hans bröst. Doktor Gösta sitter på en stol centrerad i bilden, de övriga karaktärerna står runt 

honom och tittar mot honom, därmed upplever jag honom som mest visuellt framskjuten 

och således viktigast i bilden. Placerad bakom hans rygg står sjuksköterskan, vilket även det 

signalerar att hon inte är lika viktig. I tre av bilderna (Lina, Ville och Gabriella) presenteras 

doktorerna på samma sätt; sittandes. Medan de övriga karaktärerna står runt om. Jag 

uppfattar att det här signalerar, i och med det faktum att de övriga karaktärerna tittar mot 

honom, att han är i fokus.  
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Attributen i bilden Ville är Villes pappas gröna fluga, doktor Sebbes gröna rock och 

sjuksköterskan Ellens likadana gröna rock. I rummet finns även en annan karaktär som inte 

introduceras i text. Den karaktären är heller inte särskilt synlig i bild utan sitter ner med 

ryggen mot läsaren, men bär också en grön rock. Närmast läsaren står Ville och Ellen, vilket 

å ena sidan antyder att de är viktigast. Å andra sidan sitter doktor Sebbe ner och jag upplever 

att fokus är på honom, vilket antyder att han är viktigast.  

 

De enda synliga attributen i Gabriella är Gabriellas pappas runda glasögon, som är 

framskjutna på nosen, och doktor Sebbes gröna rock.  

7. Diskussion 

Syftet med analysen har främst varit att undersöka hur kön framställs i broschyrerna men 

även hur familjekonstellationer framställs. Det här avsnittet kommer behandla resultaten 

om hur kön skrivs fram, hur karaktärerna gestaltas och vad som utgör en familj. För att 

återknyta till syftet och frågeställningarna är de tre inledande rubrikerna anpassade efter 

frågeställningarna. På en lexikal nivå verkar könsmarkerade konstruktioner vara relativt 

jämt fördelade mellan könen, men det finns mycket som skvallrar om att broschyrerna 

återspeglar stereotypiska föreställningar om kön och reproducerar den rådande 

könsordningen. 

7.1 Hur markeras kön i texten? 

Enligt min bedömning är det endast en yrkestitel som är könsmarkerad, och det är trollkarl. 

Det baseras främst på efterledet karl, vilket är en synonym till man och som såvitt jag förstår 

inte används för kvinnor. Med det argumentet bör det dock ytterligare tydliggöras varför en 

titel med ett så tydligt feminint efterled som sjuksköterska anses vara könsneutralt. Ann-

Catrine Edlund (2004:264) beskriver att många ord rent språkligt är bildade utifrån 

ordbildningsmönster som signalerar om vilket kön personen med beteckningen tillhör. Trots 

att -erska språkligt sett är ett feminint efterled går det ändå att läsa i Språkriktighetsboken 

(2005:84) att sjuksköterska numera är en könsneutral beteckning då den används för både 

kvinnor och män. Att män idag också benämns sjuksköterska får ses som positivt i den 

betydelsen att det är vanligare att kvinnor tillskrivs manliga beteckningar så som exempelvis 

lärare, än att män tillskrivs kvinnliga beteckningar. Historiskt sett har vägen till 

könsneutrala yrkesbeteckningar nämligen gått via manliga beteckningar (Edlund 2004:265). 

Något som återigen tyder på att mannen är norm. Ur ett konstruktivistiskt synsätt visar detta 

att språket har betydelse för reproducerande av kön. Det tydliggörs å ena sidan i och med 

just denna neutralisering av yrkesbeteckningen, men å andra sidan visas det i broschyrerna 

att traditionella föreställningarna om att sjuksköterska är ett kvinnoyrke reproduceras, då 
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alla sjuksköterskor är just kvinnor. Det här exemplifierar den växelverkan som finns mellan 

språk och samhälle. Dessutom spär det på föreställningar om kvinnors yrkesval. 

 

Resultatet visar att det förekommer tre sammansättningar med könsmarkerat förled: 

pojkknapp, flickknapp och flickkropp. I sammanhanget introduceras de eftersom Lina ska få 

lära sig mer om njurarna. Hon får välja vilken sorts kropp hon vill titta på genom att 

antingen trycka på en flickknapp eller pojkknapp. Särskiljandet mellan två knappar stärker 

också isärhållandet av kön vilket Hirdman (2007:212) benämner som en strukturell del av 

genussystemet. Det vill säga den del som säger att manligt och kvinnligt är olika och inte bör 

blandas. Detta bidrar till ett stereotypt synsätt där det är skillnad mellan pojkar och flickor. 

Jag menar att det inte borde vara av vikt att skilja på pojkar och flickor för att beskriva ett 

organs funktion, då bägge könen har en lika fungerande njure. Samtidigt kan jag förstå att 

identifikationsmöjligheterna ökar om kroppen liknar den kropp som individen själv har, 

vilket troligtvis är syftet med att särskilja kropparna åt.  

7.2 Hur gestaltas karaktärerna? 

Resultatet visar tydliga avtryck av Kårelands (2005:27) beskrivning av pojkars prägling av 

muskler, styrka och tävling gentemot flickors sätt att värdesätta den personliga relationen till 

andra. Ville är nämligen bråkig, busig och tävlar med sina kompisar om att vara starkast, 

medan Gabriella och hennes vän snarare pratar om känslor och upplevelsen av att tillbringa 

tid på sjukhuset. Men det är inte bara att de leker olika som är värt att nämna, det är också 

vad de leker. Ville och hans vänner leker kung och Herre som bägge innefattar någon av 

manligt kön med mycket makt. Medan Gabriellas vän undrar om hon får rita på Gabriellas 

gips – vilket kan tolkas som ett stillsammare sätt att umgås.  

 

Skillnaderna som uppvisas mellan könen kan man också se i karaktärernas inställning till 

sjukhusbesöket. Flickorna är oroliga medan Ville verkar tycka att det mesta är spännande. 

Det här bekräftar och återger de föreställningar som finns om att pojkar måste vara modiga 

och starka medan flickor är återhållsamma och tillbakadragna. Viktigt att nämna är dock att 

Billy, också han pojke, inte framställs på samma stereotypiska sätt som Ville utan även han 

uppvisar oro över besöket, vilket förvisso inte stödjer att föreställningar om pojkar som 

modiga och starka reproduceras.  

 

Många av männen framställs med humor och som något bullriga. Doktor Gösta skrockar 

exempelvis istället för att skratta och Linas pappa säger lite retsamt istället för att säga. 

Detta står i kontrast till Billys mamma som inte upplevs lika framträdande eller aktiv och 

sjuksköterskan Ellen som explicit säger något mjukt. Kvinnliga samtal tenderar att oftare 
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röra sig inom den privata sfären, i en stil som är omvårdande och understödjande (Talbot, 

2003:476), vilket detta resultat tyder på. Genom att uttrycka något på ett mjukt sätt 

signalerar sjuksköterskan att hon är en som vårdar andra människor. Antalet manliga 

karaktärer är fler än antalet kvinnliga då det är tre pappor och en mamma, vilket också 

framställer könen som ojämlika. Samtidigt bryter det mot rådande normer om att kvinnor 

till större grad är omhändertagande och därmed skulle vara sannolikare att följa med sina 

barn till sjukhuset. I broschyrerna är nämligen papporna i majoritet och indirekt de 

omhändertagande. Sett till bildanalysen upplever jag dock i och med att Billy sitter i hans 

mammas famn att mamman gestaltas som omhändertagande, då papporna i motsats står 

bredvid sina barn.  

 

Anmärkningsvärda resultat är dem som visar att sjuksköterskor framställs som kvinnor och 

doktorer som män och återigen vill jag dra paralleller till Hirdmans teori om genussystemet 

(2007:212) där en komponent är isärhållande av kön med mannen som norm. Dessa resultat 

exemplifierar både isärhållandet och hierarkin mellan könen. Inte bara särskiljer man 

yrkena som manliga och kvinnliga, men också de kunskaper som manliga och kvinnliga 

karaktärer besitter. Detta styrks ytterligare av bildanalysen, där tre män visualiseras med 

glasögon, ett attribut som jag upplever indikerar att männen är kloka. Vilket bidrar till ett 

återskapande av en ojämlik maktrelation mellan kvinnor och män. Det faktum att 

doktorerna i tre av fyra fall sitter ned när de övriga karaktärerna står runt om är också 

nämnvärt och signalerar att mannen är i fokus.  

 

Ett sätt att skriva jämställt är att låta kvinnor och män ta ungefär lika mycket utrymme i 

texten (Milles 2008:65). Resultaten vid analys av språkhandlingar visar att även om 

skillnaden inte är markant, så tar de manliga huvudkaraktärerna (Billy och Ville) mer plats 

än de kvinnliga (Lina och Gabriella). Däremot är det sjuksköterskorna som tar mest plats då 

de utför flest språkhandlingar. Det stödjer förvisso föreställningar som finns om att kvinnor 

pratar mer än män (Edlund, Erson, Milles 2008:58) men det är troligt att det är ett resultat 

av en annan sorts maktordning än den som är kopplad till kön. Här handlar det nog snarare 

om att sjuksköterskorna (och doktorerna) befinner sig i en situation där de har kunskap och 

kontroll.  

7.3 Hur ser familjekonstellationer ut?  

Med ett intersektionellt perspektiv i analysen synliggörs synen på sexualitet. I broschyrerna 

möts läsaren av (minst) en mamma, en pappa och ett barn. Däremot talas det inte explicit 

om en närvaro av både en mamma och en pappa i varje enskild broschyr, vilket alltså inte 

bekräftar en heteronorm. Resultaten omfattar således inte den heteronormativa 
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genusordningen, som Ambjörnsson (2004:16) beskriver och som innebär att dikotomin 

manligt – kvinnligt också innefattar ett sexuellt begär mellan könen. Att analysera 

intersektionalitet ytterligare med fler komponenter i åtanke skulle definitivt kunna stärka 

studien. Till exempel skulle etnicitet kunna undersökas och hur det har betydelse för 

identitetsskapande. Dessutom tåls det att fundera över vilka som får synas när det gäller 

etnicitet. Baserat på personnamnen som finns upplever jag att karaktärerna framställs 

relativt ensidigt och anser att ett synliggörande av olika etniciteter, olika familjeförhållanden 

och så vidare skulle kunna främja modelläsaren (barn). Eftersom modelläsaren är en grupp 

människor i ung ålder, är det troligt att de påverkas av intryck runt omkring dem. Det är 

rimligt att anta att det barn läser, eller indirekt läser, påverkar hur de tänker om kvinnligt 

och manligt och hur de ser på samhället. Det är därför också rimligt att barn påverkas – om 

än helt omedvetet – av faktorer som att kvinnor framställs som sjuksköterskor och män som 

doktorer och därmed växer upp i tron att ”så är det”. Det här tydliggör också 

intersektionalitet och att komponenten ålder spelar roll för identitetsskapande.  

7.4 Avslutande ord 

Broschyrerna tillhör vårddiskursen, eftersom det är broschyrer som behandlar olika 

vårdsituationer som utmärker den särskilda verksamheten, vilket är hur Hellspong och 

Ledin (1997:51) definierar diskurs. Samtidigt är sättet som texterna skrivs på något 

avvikande från traditionella informationsbroschyrer om sjukvård, då de är utformade som 

berättelser med djur istället för verkliga människor. Det outtalade syftet med det är 

sannolikt att göra informationen mer lättillgänglig för barnen, då det är en form barn är 

bekanta med. Det faktum att broschyrerna är fiktiva texter är intressant då jag menar att det 

skapar möjligheter. På det sätt som de är skrivna idag reproduceras många stereotypiska 

föreställningar om kön och därmed finns det mycket som enligt mig skulle kunna förbättras. 

Milles (2008:64) anser att det kan vara svårare att förmedla en jämställd bild av samhället 

om texten reflekterar en verklig situation, eftersom samhället inte är jämställt. Eftersom 

broschyrerna faktiskt är fiktiva texter finns alltså en chans att försöka bryta mönstret och 

inte föra vidare föreställningar om kön som bidrar till maktordningen. I den framtida rollen 

som språkkonsult är den här typen av analys ett naturligt inslag. Webbplatsen 1177.se tillhör 

en myndighet, och faller därför under språklagen (SFS 2009:600) som bland annat säger att 

språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Ett vårdat språk är 

enligt mig ett språk som tar hänsyn till jämställdhet och som inte reproducerar 

föreställningar som bidrar till att det ena könet är överordnat det andra. Med den aspekten i 

åtanke kan man fråga sig om broschyrerna från 1177.se lever upp till detta? Beklagligt nog 

blir mitt svar nej, för ännu finns det mycket att arbeta med för ett vårdat språk.  
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Bilaga 2: Lina  
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Bilaga 3: Ville 
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Bilaga 4: Gabriella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


