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ABSTRACT  
Advising texts focusing on relationships is found in the Swedish press. A problem with 
this type of journalism can be when it is males who acts as advisers in a text directed to a 
young female audience. Part of this problem may be due to the criticism of the popular 
cultures stereotyped image of men and women. The purpose of this analysis is to explore 
what message that comes with VeckoRevyns Killpanel and their depiction of 
relationships, who they turn to and how their responses convey and depict the reality.  
 
The material of the analysis is based on twelve numbers of VeckoRevyn, and what has 
been analysed is the recurrent page Killpanelen. The analysis is based on the theories of 
gender, identity, heteronormativity and representation. The goal is, among other things, to 
indicate any linguistic patterns that can be the basis for an individual's identity formation. 
The analysis is based on a method where qualitative text analysis and quantitative content 
analysis works together to achieve stronger results and prove validity.  
 
The result indicates that Killpanelen shows a relatively heteronormative view of 
relationships. By reading the text closely the impression is that they are trying to appeal 
to a wider audience through the use of words without definite sex determination, but the 
underlying point still is that the audience is meant as heterosexuals.  
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SAMMANFATTNING 
Rådgivningstexter med fokus på relationer återfinns i svensk press, men ett problem med 
denna typ av rådgivning kan vara det faktum att det är män som agerar rådgivare i texter 
riktade till kvinnor. En del av denna problematik kan bero på den kritik som riktats mot 
populärkulturens stereotypa bild av män och kvinnor. Syftet med denna studie är därför 
att undersöka vilket budskap VeckoRevyns Killpanel sänder ut i frågor rörande relationer, 
vem Killpanelen vänder sig till samt hur deras svar förmedlar och gestaltar 
”verkligheten”.  
 
Studien bygger på teorier gällande genus, identitet, heteronormativitet och representation. 
Målet har bland annat varit att hitta eventuella språkliga mönster som kan ligga till grund 
för unga kvinnors ständigt pågående identitetsskapande.  
 
Materialet består av tolv nummer av magasinet VeckoRevyn, och det som har analyserats 
är den återkommande sidan vid namn Killpanelen. För att nå fram till ett resultat bygger 
analysen på en metod där kvalitativ- och kvantitativ forskning samverkar för att nå ett 
starkare resultat och styrka validiteten.  
 
Resultatet visar på att Killpanelen sänder ut en förhållandevis heteronormativ syn på 
relationer och dess olika delar. Det skapas ett intryck av att de försöker att vända sig till 
en bredare massa genom användandet av ord utan en definitiv könsbestämning, men att 
den underliggande meningen ändock blir att läsaren är tänkt som heterosexuell. Vilket i 
sin tur kan påverka identitetsskapandet hos unga kvinnor.  
 
Nyckelord: Journalistik, genus, identitet, heteronormativitet, representation, kvalitativ 
textanalys, kvantitativ innehållsanalys, rådgivning, unga kvinnor, VeckoRevyn.  
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1. INLEDNING 
Vi har båda känt känslan, känslan av att inte vara säkra på att räcka till. Tittat oss i spegel 

och hört rösten i huvudet, rösten som säger – är jag tillräcklig? Tillräckligt duktig. 

Tillräckligt attraktiv. Tillräckligt snygg. Tillräckligt framgångsrik. Tillräckligt glad. 

Tillräckligt smal. Ja, ni hör ju själva. Kraven som ekar i många unga kvinnors huvuden är 

varken få eller nådiga. Och det var egentligen där allting började. Vi märkte att vi inte var 

ensamma i våra känslor av att inte räcka till. Kraven som ställs på unga kvinnor blir både 

fler och fler och tuffare och tuffare. Till viss del är det säkert något självvalt, den duktiga 

flickan är i dagens samhälle ett vedertaget begrepp. För många av oss vill ju faktiskt vara 

allt det där – duktiga, attraktiva, snygga, framgångsrika, glada och smala. 

 

Men vill vi för vår egen skull, eller för att det är något vi förväntas vilja? Det kommer 

alltid att finnas de som står där med pekpinnen och talar om för oss vad som anses vara 

rätt och fel. 

 

I VeckoRevyn, Sveriges största magasin för unga kvinnor, förekommer en återkommande 

sida vid namn Killpanelen. Denna sida är tänkt att fungera som en form av rådgivning för 

unga kvinnor och det blir därför intressant att undersöka vilket budskap Killpanelen 

sänder ut och hur deras svar förmedlar och gestaltar ”verkligheten”. VeckoRevyn och 

Killpanelen gör det på så sätt möjligt för killar att, i det offentliga rummet, ge tjejer 

direktiv och tala om hur de tycker att läsarna ska agera. Den inomvetenskapliga 

relevansen kan i så fall tolkas som att killar får ställa krav på tjejer utan att det ifrågasätts. 

Och den utomvetenskapliga relevansen ligger i diskussionen om heteronormativitet och 

ideal. Detta tillsammans med våra egna reflektioner ses som ett argument för att 

genomföra denna studie som har sin utgångspunkt i Killpanelen. Där forskningens 

uppgift blir att kartlägga och se eventuella sociala strukturer som möter unga kvinnor i 

texter.  

 

Studiens ämne är i högsta grad aktuellt och ligger i tiden inte minst för att det finns något 

som kallas för Killpanelen i ett magasin riktat till unga kvinnor. Men även för att 

individer översköljs av medias olika budskap, och tvingas sortera bland dessa.  
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2. BAKGRUND 
I denna studie är det magasinet VeckoRevyn och deras återkommande sida Killpanelen 

som står i fokus. VeckoRevyn ges ut av Bonnier Tidskrifter AB, målgruppen är unga 

kvinnor i åldrarna 18–25 år och magasinet är Sveriges största för målgruppen unga 

kvinnor (svergiestidskrifter.se). Killpanelen fyller en sida i varje nummer och syftar till 

att tre kändismän i åldrarna 22, 29 och 35 år, besvarar frågor rörande relationer. Texterna 

fungerar som en typ av rådgivningstext med VeckoRevyns läsare som tänkta rådtagare.  

 

Rådgivningstexter innehållandes råd rörande uppföranden går att återfinna redan på 

1800-talet (Öhrberg, 2002). Och nu över två århundranden senare är denna typ av texter 

fortfarande ett faktum. I Sveriges största magasin för unga kvinnor, VeckoRevyn, finns 

som tidigare nämnt, den återkommande sidan vid namn Killpanelen som till viss del kan 

ses som en form av nutidens rådgivningstext. Denna panel utgörs av tre män som 

diskuterar frågor rörande relationer. Och den förväntade läsaren är således VeckoRevyns 

målgrupp, unga kvinnor. Ett problem med denna typ av mediala dialog kan ses vara att 

det är männen som arbetar för att vägleda kvinnorna, något Jarlbro (2006) menar har varit 

och fortfarande är ett problem i media. Där kritiken länge riktats mot populärkulturens 

stereotypa framställning av män och kvinnor.  

 

De tre männen som utgör Killpanelen är tre heterosexuella män. De besitter inga 

expertiskunskaper i området relationer utan talar utifrån egna erfarenheter och tankar om 

”det rätta”. Frågorna som berörs är frågor utan direkta svar, som exempelvis Är det okej 

att ligga på första dejten? och Hur stor åldersskillnad är okej? Detta kan bli 

problematiskt dels för att frågor rörande relationer kan ses som något högst individuellt 

och personligt, men också för att VeckoRevyns målgrupp kan anses extra mottagliga för 

det som Young (2000) benämner som de priviligierade grupperna, i detta fall 

Killpanelens medlemmar, och deras syn på vad som anses vara ”det rätta” och ”det 

felaktiga” i samhället och i VeckoRevyns fall i frågor rörande relationer.  

 

Genom rådgivningstexter som dessa ska vi undersöka om unga kvinnor hamnar i ett 

underläge gentemot män. Killpanelens medlemmar kan ses som en form av auktoriteter 
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och idoler och detta kan bli problematiskt då Gripsrud (2011) menar att vi identifierar oss 

med någon för att bli ett med någon och att detta många gånger sker via just idoler. Att 

bli ett med någon görs i jakten på att hitta sig själv och en följd av detta kan bli att det är 

de idoler som syns i media som får bestämma vad som ska verka som ”det rätta” sättet att 

vara.  

 

Det kan bli problematiskt med den form av representation som media kan spegla, då 

individer inte alltid funderar en gång extra innan de reproducerar mediernas budskap. 

Detta kan bidra till att sociala- och kulturella normer fortsätter vara verkande (Butler, 

2007). Och de diskussioner och debatter som skulle kunna lyftas till ytan vid ett 

eventuellt ifrågasättande av de existerande normerna uteblir menar Carlsson och 

Koppfeldt (2008).  

  

2.1 Uppdelning av arbete 
Fördelningen av arbete har varit jämn. Båda uppsatsförfattarna har gjort lika delar och 

mestadels har arbetet utförts tillsammans. Analyseringen av materialet gjordes enskilt, 

men diskuterades sedan ihop. 

 

 

 
För att underlätta läsningen och skapa ett jämnare flyt i texten kommer VeckoRevyn förkortas VR.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket budskap VR:s Killpanel via språket 

sänder ut i frågor rörande relationer. Utgångspunkten i undersökandet av detta finner sin 

grund i teorier inom representation, genus och heteronormativitet. 

 

3.1 Frågeställningar:  
• Vilka språkliga mönster går att hitta i Killpanelen och vad har de för betydelse?  

• Vem/vilka vänder sig Killpanelen till när de pratar om relationer?  

• Vad har Killpanelen för syn på relationer?  

 

3.2 Problematisering av studien 
Något som skulle kunna minska det framkomna resultatets tillförlitlighet är det faktum att 

skribentens frågor, som finns med i texten, ej har analyserats separat utan endast 

tillsammans med resterande text. Att Killpanelen skiftar mellan en rådgivarposition och 

en kompisposition skulle till viss del kanske kunna bero på de frågor som ställts av 

skribenten. Anledningen till att detta inte har gjorts är för att det inledningsvis inte sågs 

som ett problem samt för att Killpanelens svar var, och är, det primära 

undersökningsområdet för denna studie. Vid det framkomna resultatet känns denna 

problematisering ändock inte så betydande, då det verkligt intressanta resultatet ligger i 

de ställningstaganden som Killpanelen gör.  

 

 

 



	   10	  

4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Genus 
Denna studie genomförs delvis ur ett genusperspektiv och utgår från bland annat Judith 

Butlers poststrukturalistiska teori om kön och sexualitet. Butler (2007) menar att 

problemet i synen på genus, och manligt och kvinnligt, är att skillnaden mellan ett 

biologiskt och socialt kön beror på en syn där det biologiska könet framställs som det 

opåverkbara och sanna könet, det vill säga det inlärda könet. Enligt Butler är kön i stället 

något diskursivt och har därför alltid varit detsamma som genus. Med det menar hon att 

det är omöjligt att skilja en biologiskkropp från våra förväntningar om den. 

Genusegenskaper är inte ett uttryck för något utan ses som en framställning av något. 

Handlingar och språk konstruerar kön, menar Butler, vilket gör det relevant att använda 

sig av denna teori då språket är det som ska undersökas och handlingen kan ses som 

greppet Killpanelen. 

 

Begreppet kvinna är enligt Butler (2007) under ständig förändring, och det påverkas av 

sociala- och kulturella normer. Det är genom att definiera genus som Butler har 

synliggjort de hegemonier, vilket står för den ledande ställningen i samhället, som 

kontrollerar och påverkar kvinnors liv. Vidare förklarar hon att inom den feministiska 

teorin finns det en identitet, och vanligen uppmärksammas denna som en kategori och 

benämns kvinnor. Kategorin blir i sin tur en form av subjekt som representeras på olika 

plan. Bland annat genom språket, som talar om vad som anses vara sant och inte om 

kvinnor. Det finns redan rådande kriterier som verkar för att forma subjektet, detta leder 

dock till att endast de som redan erkänns subjekt erbjuds dessa kriterier. Således krävs en 

form av kvalifikation som subjekt för att kunna representera det. Butler menar att det blir 

en problematik med detta synsätt, eftersom representationen redan har givna 

handlingsramar vilket leder till att en mängd grupper exkluderas.  

 

Vidare menar Butler (2007) att kön är något som konstrueras, men som inte går att skapa 

på vilket sätt som helst. Vissa sätt att göra kön på är mer accepterande än andra och det är 

ofta som dessa könskonstruktioner är beroende av föreställningar och handlingar 
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kopplade till heterosexualitet. När vi talar om män och kvinnor och hänför dessa olika 

egenskaper, handlingsmönster och värden konstruerar vi män och kvinnor. 

Förklaringarna blir därför inte en spegling av hur män och kvinnor faktiskt är, utan de 

konstrueras som kategorier genom att, och hur, vi talar om dem.  

 

Connell (1999) förklarar att det för det mesta finns skillnader mellan kvinnligt och 

manligt. Och i vardagslivet tar vi genus för givet. Omedelbart ser vi om en person är man 

eller kvinna, flicka eller pojke, och vi arrangerar dagliga sysslor kring denna tolkning. 

Skapas inte reproduceringen av genus kommer det heller inte att existera något som 

kallas genus. Individer besitter till viss del makten att skapa genus, men de är inte helt 

fria att bestämma vad detta innebär.  

4.1.1 Kvinnlighet och manlighet  
Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att framställningen av kvinnlighet och manlighet i 

media många gånger kan vara en känslig fråga. De menar att denna känslighet bidrar till 

att det finns regler, förväntningar och koder som justerar hur könen avbildas i olika 

sammanhang. Följs inte dessa kan det leda till diskussioner och debatter kring könets 

framställning. Detta hänger tätt ihop med syftet till denna studie, som har sitt svar i just 

det som Carlsson och Koppfeldt diskuterar – genuskategoriseringar och kvinnlighet och 

manlighet i media.  

 

En av dem som har forskat mycket kring genus, medier och makt är Jarlbro (2006). Hon 

förklarar bland annat att kvinnligt och manligt i populärkulturen, och framför allt i 

veckopressen, länge fått kritik för dess stereotypa bild av kvinnor och män. Gottzén och 

Jonsson (2012) diskuterar föreställningen om män och kvinnor och belyser att idéer om 

det normala och goda, så kallade normer, påverkar män och kvinnor i deras vardagsliv 

och i det ständigt pågående identitetsskapandet. Vi positioneras som subjekt när vi svarar 

på ett tilltal och tilldelas därefter en position.  

 

Giddens (1991) beskriver hur samhället är uppbyggt av sociala strukturer, både kring 

genus och sexualitet, och att det är upprepningar och handlingar av individer som 
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reproducerar dessa strukturer. Individer förväntas sedan följa dessa, redan existerade 

strukturerar, både i det privata- och offentliga rummet.  

 

4.2 Heteronormativitet  
Jackson (1999) förklarar att heteronormativitet är teorin om att heterosexualitet är det 

naturliga. Begreppet grundar sig i en tvåfaldig uppfattning om könet och en hegemonisk 

heterosexuell norm. Vilket går att associera till Killpanelen och denna studie, då det är 

män som ska vägleda kvinnor i frågor rörande relationer. Heteronormativitet är det 

normala och allt som är avvikande kan därmed ses som det felaktiga. Dessa avvikelser 

kan te sig i form av osynliggörande, stereotypisering och kulturell dominans. Rosenberg 

(2003) poängterar sedan att en norm mestadels är en regel kopplad till ett ideal. Dessa 

förekommer ofta som osynliga i det sociala, men synliggörs när någon bryter mot 

reglerna. Att VR och Killpanelen utgår från det heteronormativa kan bero på att det är en 

kommersiell produkt som är beroende av intäkter.  

 

Vidare förklarar Rosenberg (2003) att normalitet kan liknas vid att känna trygghet och 

känslan av att inte vara avvikande, medan normativitet i betydelsen alltid innehåller en 

eller flera sociala- och moraliska uppmaningar. Normativitet går att likna vid det 

maktsystem som backar upp de existerande normerna.  

 

Rosenberg (2003) belyser även att det genom heteronormativitet skapas ett vi och dem, 

då det heteronormativa är definierat och anses vara det önskvärda. Medan exempelvis 

homosexualitet blir ett problem som måste fastställas, eftersom det avviker från det som 

ses som normalt. Young (2000) menar att de priviligierade grupperna i samhället på sätt 

och vis besitter makten, då de genom att definiera vad som är ”det rätta” och ”det 

felaktiga” i samhället skapar ett sorts regelverk som de resterande grupperna sedan 

förväntas rätta sig efter. Detta kan dock medföra att de som faller utanför ramen för det 

heteronormativa får svårt att rätta sig efter de dominerades normer, förväntningar och 

krav. En konsekvens av detta kan således bli att hierarkier och maktförhållanden i 

samhället består.  
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4.3 Identitet 
Identitet och identitetsskapande hänger ihop med könsroller och genus. 

Identitetsprocessen är ständigt pågående och påverkas av sociala processer. Förr talades 

det mycket kring roller och Giddens (1991) menar att vi träder in i dessa roller med olika 

förväntningar från samhället. Ett exempel på roller som blivit mer problematiska med 

tiden är könsroller, då dessa allt mer flutit samman. I och med detta har rollbegreppet 

med tiden börjat definieras mer och mer som identitet och i det posttraditionella 

samhället har nya förutsättningar för identitetsskapande uppstått. Att se identitet som en 

social process och en form av roll är ändå en möjlighet då det är påtagligt att det finns en 

klyfta mellan förväntningar, faktiska möjligheter och resultat.  

 

Rosenberg (2003) menar att de föreställningar som andra människor har om en individ 

påverkar dennes identitet. Identiteten skapas i olika gemenskaper och relationer, där 

gruppnormer blir huvudsakliga även för den individuella identiteten. Killpanelens åsikter 

kan i detta fall bli det som påverkar identiteten då deras resonemang kan ses som en 

gruppnorm. Lundahl (1998) anser att identifieringen sker när någon definierar det andra, 

exempelvis ”jag är inte en man, alltså är jag en kvinna”. Detta är ett resultat av rådande 

normer och upplevelsen av dessa. Lundahl menar också att identiteter har ett 

förhållningssätt som är förankrat i samhället, i det sociala livet, i relation till andra och 

inte i till individens kropp. Gripsrud (2011) poängterar att när vi identifierar oss med 

någon, är det för att bli ett med någon, eller bli lik någon. Det kan ske i olika 

förhållanden, bland annat via medier och idoler. Att identifiera sig med någon ses som en 

vidare process i jakten på att hitta sig själv, och detta görs ofta till mer attraktiva 

auktoriteter som får uppmärksamhet i media. Följderna av att dessa auktoriteter 

porträtteras i media kan leda till att individer anammar deras sätt att vara i olika 

situationer. Detta ”sätt att vara” kan visa sig i ”det rätta” sättet att vara och beskriver 

mediernas huvudsakliga sociala funktioner.   
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4.4 Representation  
Representation handlar, enligt Hall (2013), om hur en given företeelse tilldelas mening, 

genom de ord som används, den historia som berättas samt hur meningar klassificeras, 

begripliggörs och värderas. I förenklad mening – meningsproduktion sker genom språk, 

diskurs och bild. Vilket gör detta till en väsentlig del i denna studie som bygger på 

textnära läsning med språket i fokus. Kulturteoretikern Stuart Hall associeras många 

gånger till begreppet och han menar att representation handlar om att använda språket för 

att skapa mening till något. Samtidigt är han noga med att belysa att detta inte görs helt 

enkelt.  

 

Anledningen till att språket är en sådan stor del i användandet av representation är 

eftersom att språket bär på det privilegium att få oss att förstå saker, och genom att förstå 

saker skapas mening. Denna teori blir relevant då språket är den primära utgångspunkten 

i studien. Vidare förklarar Hall (2013) att representation handlar om två saker, att 

beskriva något och att symbolisera något. Genom representation och länken mellan 

begrepp och språk möjliggörs det för oss att referera till världen.  

 

Hall (2013) menar att det finns två representationssystem, det första systemet beskrivs 

som det som sätter företeelser i förbindelse med en samling begrepp. Denna samling 

kallas för mentala kartor och meningen som framkommer i olika kontexter är beroende 

av de systemen av begrepp vi bär på. De mentala kartorna berör såväl abstrakta som 

konkreta saker och individer med olika begreppsliga kartor kommer ha svårt att förstå 

världen på samma sätt. 

 

Texter är både skapare och skapade av begrepp och föreställningar. Vilket leder till att 

populärkulturen spelar en viktig roll i uppkomsten av gemensamma begreppsliga kartor. 

Däremot menar Hall (2013) att de gemenensamma kartorna inte räcker för att skapa 

mening och därför existerar ytterligare ett representationssystem, detta kallas för språket. 

För att kunna skapa mening krävs det alltså att den gemensamma begreppsliga kartan kan 

översättas till ett gemensamt språk. Detta bidrar i sin tur till att begrepp och idéer kan 

kopplas samman med specifika, skrivna eller talade ord, ljud eller visibla bilder. Ett 
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samlingsnamn för de meningsbärande enheterna är tecken. Och tecken är i sin tur 

arrangerade i språket.  

 

Carlsson och Koppfeldt (2008) förklarar att mediediskussioner bygger på 

överenskommelser mellan sändare och publik, och hur det är tänkt att en specifik fråga 

ska tolkas. Mottagaren positioneras som läsare, tittare eller lyssnare beroende på hur olika 

ämnen skildras. Och mottagaren måste anpassa sig efter positionen de tilldelas för att 

förstå innebörden, detta kallas för subjektspositioner. Hall och Hall (1980) menar att 

media ofta har en tänkt mottagare när de producerar sitt material, denna mottagare 

benämns inta den dominerande läsningen och instämmer med den positionen som 

tilldelats dem via texten. Andra positioner som läsare kan inta är den oppositionella 

läsningen som står för att läsaren motsätter sig den avsedda tolkningen, samt den 

förmedlande läsningen som innebär en blandningen av ovanstående positioner. För denna 

studie blir Hall och Halls resonemang relevant att ha i åtanke vid tolkandet av texternas 

möjliga inverkan på läsarens identitetsskapande och då framför allt den dominerande 

läsningen.  

 

Ytterligare en faktor som Carlsson och Koppfeldt (2008) tar upp är att medier bidrar till 

identitetsskapandet på så sätt att det som läses av mottagaren påverkar vardagen och hur 

denne sedan framställer sig själv. Genom avkodning av medietexter skapar mottagaren en 

bild av verkligheten, som många gånger kan tas som sanning. Detta kan visa sig i 

situationer där kvinnor väljer att anpassa sig efter den manliga smaken och på så sätt inta 

en manlig position. 

 

Hammarén och Johansson (2009) menar att det finns dominerande budskap i samhället 

som tas vid i form av normer, moral och ideal. När dessa dominerande budskap går att 

syna i medierna är de sammanlänkade med maktanspråk. Vid sådana diskussioner är en 

viktig aspekt hur konsumenter förhåller sig till medieutbudet och de bilder och budskap 

som sprids där igenom. Med tanke på hur mycket mediematerial som översköljer 

människan är det viktigt att denne ständigt är på sin vakt, om inte detta görs finns det stor 
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risk att budskap trummas in och förblir sanningar. Inte minst när det gäller hur kön och 

genus framställs, då det fortfarande är som så att män och kvinnor porträtteras stereotypt.  

4.4.1 Representation av män och kvinnor i media  
Hammarén och Johansson (2009) påpekar att det finns stora variationer i hur män och 

kvinnor representeras i media. Det finns dominerande ställningar i samhället och i media 

vad gäller kön, klass, sexualitet och så vidare.  

 

Currie (1999) har studerat ett forskningsfält som liknar vårat och i en av hennes 

genomförda studier, som även Gauntlett (2008) refererar till, intervjuade hon tjejer i 

åldrarna 13-17 år. Resultatet visade att tjejer tar till sig magasinens innehåll. Framförallt 

var det ”råd-sektionerna” som lockade. Exempel på vad dessa råd kunde innefatta var 

bland annat hur individer skulle göra för att tilltala och tillfredsställa andra, och då oftast 

män. Det positiva som denna studie visade var att magasinen faktiskt uppmuntrade sina 

läsare till att vara sig själva och vara selektiva i valet av partner. Magasin riktade till unga 

kvinnor menar Gauntlett (2008) skapar en medievana och förväntan om vad som väntar 

dem i framtiden. Detta förstärks när magasin riktade till en ung målgrupp använder sig av 

teman och rubriker som liknar dem som återfinns i magasin riktade till en äldre 

målgrupp. Rubriker som återfinns i många magasin riktade till unga kvinnor är 

exempelvis: ”105 kärlekstips” och ”När kan du smsa honom”. Dessa rubriker kan sägas 

spela på tonåringars osäkerhet, och användas utan att ta hänsyn till de konsekvenser som 

kan uppkomma.  

 

Gauntlett (2008) menar att magasin riktade till kvinnor bygger på den rådande sociala 

konstruktionen av kvinnlighet. Inte lika traditionsenligt innehåll i magasin riktade till 

kvinnor är sidor där män förekommer i sammanhang där de får svara på läsarnas 

personliga frågor. I inslag som handlar om sexualitet och relationer finns det en 

feministisk aspekt som många ser som problematisk, nämligen att magasinen är alltför 

enkelriktade i sina framställningar av kön. Detta eftersom artiklar nästan alltid är skrivna 

ur ett heterosexuellt perspektiv.  
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Vidare förklarar Gauntlett (2008) det faktum att magasin riktade till kvinnor ofta handlar 

om ”hur du får en man”. Många magasin har fått kritik för att sända ut ett budskap som 

pekar på att en man är svaret på lycka. Budskapet som sänds ut kan ses som gammeldags, 

då informationen kan tolkas som att ”tillräckligt” vackra kvinnor kommer ha turen att 

hitta en man vilket i sin tur kommer göra livet komplett. Gauntlett refererar till en artikel 

skriven av Starr (1999). Där menar Starr att dagens magasin sänder ut precis samma 

budskap som förr, nämligen att kvinnors existens kretsar kring att hitta en man. 

Skillnaden från förr är att tillvägagångssättet för att nå dit numera handlar mer om att 

leverera bra sex än att kunna laga god mat. Hon menar att även om magasin i dag är 

paketerade i ett format som förespråkar ”den självständiga kvinnan” står det egentligen 

för precis samma sak som förr. I relation till detta menar Gauntlett (2008) att det är 

viktigt att poängtera att budskapet som magasinen sänder ut även belyser vikten i att det 

ska vara den ”perfekta killen” som fångar ens hjärta. 
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5. METOD OCH MATERIAL 

5.1 Val av metod  
Vid genomförandet av denna studie kommer två metoder att användas, en kvalitativ 

textanalys och en kvantitativ innehållsanalys. Den kvalitativa textanalysen är den som 

kommer dominera studiens genomförande och den kvantitativa delen kommer främst 

användas för att styrka det kvalitativa framkomma resultatet. Detta för att få ett större 

djup och en bredare inblick i det analyserade materialet. Den kvalitativa textanalysen har 

som syfte att undersöka materialet på djupet och gå textnära, medan den kvantitativa 

innehållsanalysen svarar för hur stort utrymme olika saker får i det analyserade materialet 

vilket förväntas styrka den kvalitativa textanalysen. Esaiasson m.fl. (2012) förklarar att 

många gånger anses kvalitativa och kvantitativa metoder vara varandras motpoler, där 

den kvalitativa står för att tolka och den kvantitativa står för att räkna. Detta är däremot 

inte helt sant menar de, då det krävs en tolkning av materialet för att kunna placera de 

under rätt kategori och därefter få det räknat. Att använda sig av dessa två metoder 

förväntas bidra till att svaret på att studiens frågeställningar får ett tydligare resultat, då 

de två metoderna i denna studie verkar för att komplettera varandra.  

 

5.2 Kvalitativ textanalys 
Vid denna studie kommer den kvalitativa textanalysen fungera som en tolkning och en 

djupare analysering av materialets ord och dess innebörder. Esaiasson m.fl. (2012) 

förklarar att den kvalitativa textanalysmodellen innebär en noggrann läsning av textens 

helhet, delar och den kontext den ingår i. Den textanalytiska metoden används för att 

genom intensiv läsning genomskåda budskap som kan ligga dolda under ytan. Detta är 

relevant vid genomförandet av denna studie, då tanken är att via textnära läsning kunna 

synliggöra eventuella återkommande mönster som kan ligga till grund för möjliga 

gestaltningar i texterna. Exempel på eventuella mönster i denna studie kan vara hur 

relationer porträtteras, det vill säga hur Killpanelen ser på relationer och förklarar hur 

dessa ska vara. Samt om vissa delar i samhället exkluderas eller inkluderas, vilket står för 

vilka sexuella läggningar som får utrymme. Ytterligare exempel på eventuella mönster är 
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vilka språkliga mönster som går att hitta och med det menar vi exempelvis hur 

användandet av personliga pronomen uttrycks och påverkar texternas innebörd. 

 

För att finna poängen i en kvalitativ textanalys krävs det att texterna läses flera gånger, 

långsamt och fundersamt samt snabbt och översiktligt. Vilket är något som tagits i 

beaktande vid genomförandet av denna metod. 

 

Fairclough (2003) menar att språket via dess konstruktion regelfäster och upprätthåller 

vissa betydelser. När fenomen beskrivs på ett visst sätt eller reproduceras upprepade 

gånger skapas en hegemoni vilket leder till att strukturer, normer och allmänna 

uppfattningar skapas. Denna förklaring av textanalys blir relevant att ha i åtanke då 

Killpanelen är en återkommande sida i VR, och precis som Fairclough pekar på, kan 

beskrivningar och reproduceringar leda till en form av makt, samt det faktum att normer 

och strukturer skapas i samhället.  

 

Vidare diskuterar Ledin och Moberg (2010) att det inte finns ett definitivt genomförande 

vid en textanalys. I och med detta finns det heller ingen självklar analysmodell att ha som 

utgångspunkt vid genomförandet av denna metod. Det som tagits i beaktandet för att 

komma så nära texten som möjligt i denna studie har sin utgångspunkt i 

frågeställningarna. Upprepningar, ordval och personliga pronomen kommer ha stor 

betydelse för analysens resultat, och har därför påverkat metodens utformning.  

Nedan följer en förklaring till varje utgångspunkt och dess tolkning: 

 

Personliga pronomen: det intressanta för denna studie är att analysera Killpanelens 

användande av personliga pronomen detta för att kunna kartlägga vilka de vänder sig till 

när de pratar om relationer, vilka som exkluderas och inkluderas samt deras övergripande 

syn på relationer. Till personliga pronomen räknas ord som används i stället för namn på 

personer, exempelvis: vi, honom, henne, hen (ne.se). 
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Ordval: det är intressant att analysera ordval och dess innebörd för texten. Exempel på 

vad som är intressant att analysera är om det exempelvis används skriftspråk eller 

talspråk i Killpanelen, då detta kan påverka deras trovärdighet. 

 

Upprepningar: analyserandet av upprepningar ligger främst till grund för den kvalitativa 

textanalysen, detta för att få fram återkommande språkliga mönster vilket kan påverka 

Killpanelens syn på relationer. 

 

5.3 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen utgör en mindre, men viktig del, i denna studie. 

Anledningen till att det blir relevant att använda sig av en kvantitativ innehållsanalys vid 

genomförandet av denna studie är för att tanken är att via ordens frekvens kunna få svar 

på bland annat frågeställning: Vem/vilka vänder sig Killpanelen till när de pratar om 

relationer? Exempel på frekvent återkommande ord vid analyserandet av 

frågeställningen ovan kan vara hen, då ett sådant ord vänder sig till en större massa och 

kan påverka texternas innebörd. 

 

En av de stora vinsterna med att använda sig av en kvantitativ analysmodell, är dess 

effektivitet menar Nilsson (2010). Han förklarar även att den kvantitativa analysen ofta 

gör det möjligt att skapa befogade jämförelser mellan exempelvis innehållsteman tack 

vare det stora materialet som kännetecknar den kvantitativa innehållsanalysen. I denna 

studie har jämförelser mellan alla texter gjorts och bidragit till att en tematisering av de 

vanligaste temana skapats, nedan följer temana för denna studie:  

• Hur du får och bör vara i en relation  

• Sexualitet i en relation  

• Hur du får och bör vara som singel   

Nilsson (2010) menar att den kvantitativa forskningen är en givande metod för analyser 

där forskaren vill göra ett större material tillgängligt för analys. Vid denna typ av analys 

är det viktigt att formulera ett systematiskt och tydligt upplägg, detta för att kunna dra 

generella slutsatser utifrån det framkomna resultatet. En kvantitativ analys bygger på att 
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andra forskare ska kunna genomföra samma typ av analys och då få fram samma resultat. 

Kvantitet betyder att det via variabler och variabelvärden går att bestämma frekvens och 

omfång och att det på så sätt skapas en möjlighet till att fastställa statistiska samband, de 

för denna studiens utvalda variabler och variabelvärden går att se längre ned under denna 

punkt.   

 

Något som karakteriserar kvantitativa analyser menar Nilsson (2010) är att 

forskningsprocessen allt som oftast följer kronologiska delmoment, detta vid sidan av den 

praktiska datainsamlingen. Dessa delmoment är: 

• Definiera forskningsproblemet  

• Definiera urvalet  

• Definiera variabler och variabelvärden 

• Konstruera ett kodschema  

• Koda 

Detta tillvägagångssätt blir relevant för denna analys så till vida att forskningsproblemet 

står för analysens tre frågeställningar. Urvalet står för det tolv texterna och variabler och 

variabelvärden presenteras nedan:  

	  

I resultat och analysdelen kommer dessa synas under rubriker och diagram med samma 

namn som variablerna, Tilltal i rubrik och Benämningar i text samt Killpanelens roll. 

     Variabelvärden:  

• Rådgivarposition 

• Kompisposition 

• Par  

• Singel 

• Både och 

• Han eller honom 

• Hon eller henne 

• Ingen könsbestämning 

• p

a

r

,

  

• s

i

n

Variabler:  
 

• Killpanelens roll 

• Tilltal i rubrik 

• Benämningar i text 
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Kodschemat (se bilaga ett) fungerar på så sätt att vid varje påträffat variabelvärde görs en 

markering i texten, och i slutet av varje analyserad text sammanställs antalet markeringar 

för att sedan föras in variabeln. 

Nedan följer en förklaring till varje diagram och dess tolkning: 

 

Killpanelens roll: har genomförts genom att varje text har räknats var för sig. Det som 

har räknats är hur många gånger texten hoppar mellan att Killpanelen intar en 

rådgivarposition och pratar till textens läsare som ni, och en kompisposition. Till 

kompispositionen räknas egna värderingar och egna erfarenheter och till 

rådgivarpositionen räknas råd utan egna värderingar.  

 

Tilltal i rubrik: vem vänder sig rubriken till, är det personer som lever i en parrelation, 

som singlar eller vänder rubriken sig till både och. Observera att det endast är tilltalen i 

rubriken som tagits i beaktande. Diagrammet har gjorts genom en sammanslagning av 

alla tolv texter. 

 

Benämningar i text: här räknas alla tilltal utom då Killpanelen hänvisar till egna 

erfarenheter, då vi anser att det är relevant för dem att utgå från sin egen sexuella 

läggning. Diagrammet har gjorts genom en sammanslagning av alla tolv texter.  

 

5.4 Metodgenomförande  
Denna analys inleddes med den kvalitativa metoden som syftar till att tolka Killpanelens 

innehåll, denna tolkning innebar analysering av personliga pronomen, ordval och 

upprepningar. För att förstärka det framkomma resultatet och för att ha belägg för att 

kunna säga att något förekommer frekvent tillämpades sedan den kvantitativa metoden. 

När vi har gjort den kvantitativa analysen har det varit för att stärka det kvalitativa 

resultatet och visa på faktisk frekvens och inte en spekulativ frekvens.  

 

Den kvalitativa metodens genomförande byggde på att vi analyserade två av Killpanelens 

texter, detta för att kunna strukturera upp en gemensam utformning som sedan fungerade 
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som utgångspunkt till analyserandet av de resterande tio texterna. Detta gjordes eftersom 

att metoden bygger på tolkning, och för att säkerställa överenstämmelsen mellan 

uppsatsförfattarna krävs det att tolkningsaspekten är lika gällande definiering av 

personliga pronomen, ordval och upprepningar. Därefter analyserades texterna enskilt. 

Först snabbt och översiktligt, och sedan långsamt och detaljerat, under båda gångerna 

fördes anteckningar. Dessa anteckningar innehöll tilltal, ordval och meningar som störde 

eller förhöjde läsrytmen samt upprepningar. Detta gjordes med frågeställningarna i 

åtanke, då det var de som styrde analysens upplägg. Denna process genomfördes tre 

gånger för att undvika eventuella missbedömningar. Sedan sammanställde vi våra 

enskilda analyser och diskuterade eventuella avvikande resultat och frågetecken. När 

frågetecken uppkom gick vi igenom texten ytterligare en gång, och då tillsammans.  

 

Det kvantitativa genomförandet inleddes med en genomgång av det kvalitativa resultatet 

för att sedan kunna strukturera vad som enklast går att mäta i frekvens. Därefter 

utformades variabler och variabelvärden med utgångspunkt i frågeställningarna. 

Variablerna genomgick en noga kategorisering och definiering för att nå en samstämmig 

tolkning mellan uppsatsförfattarna. Därefter räknades och visades den framkomna 

frekvensen med hjälp av diagram och data, detta för att tydliggöra för läsaren hur 

frekvent olika fenomen syns. 

 

Slutligen kontrollräknade vi Killpanelens roll, Tilltal i rubrik och Benämningar i text 

genom att gemensamt gå igenom text för text, och då med ett avbrott efter halva texten 

för att inte ha en hel text att gå igenom vid eventuella missräkningar.  

 

5.5 Metoddiskussion  

En möjlig metod till denna analys skulle kunna vara att enbart använda sig av en 

kvantitativ innehållsanalys. Vid genomförandet av en sådan metod läggs fokus på hur 

frekvent olika ting förekommer samt hur stort utrymme dessa ting får i tid eller rum, 

vilket denna studie till viss del bygger på. Men att endast använda denna metod skulle 

betyda att materialet skulle behöva angripas på ett annorlunda sätt jämfört med vid 
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genomförandet av den studien. Ytterligare ett argument för att inte enbart använda sig av 

kvantitativ innehållsanalys är det faktum att tolkningsaspekten till viss del hade gått 

förlorad.  

 

Det hade även gått att använda sig av endast en kvalitativ textanalys, men en 

problematisk aspekt som Ledin och Moberg (2010) tar upp vid genomförandet av 

metoder som bygger på tolkning är det faktum att tolkningar och associationer kan vara 

olika beroende på vem eller vilka som tar del av dem. Att tolka är inget passivt 

observerande utan ses som en aktiv process, och denna insikt har fått vissa att ifrågasätta 

värdet av tolkande metoder. För att kunna förbise denna problematik blir det viktigt att 

som forskare inte låta enskilda upplevelser, erfarenheter och uppfattningar styra ens 

tolkningar. Att i denna analys därför kombinera en metod som bygger på tolkning med en 

metod som bygger på räknande och insamling av data menar Bryman (2011) underlättar 

när det kommer till personlig distans. Reliabiliteten ökar även vid användandet av både 

en kvalitativ- och kvantitativ metod, eftersom att det kan anses vara svårt att göra en 

replikation av en analys som endast bygger på tolkning.  

 

Svagheterna ovan går att se som ett problem med studiens valda metoder men styrkorna 

som framkommer av att använda sig av dessa två metoder tillsammans gör att 

svagheterna blir mindre och styrkorna växer sig större. För det som är avsett att 

undersökas ser vi ingen annan lämpad metod än de två som används.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet  
Bryman (2011) förklarar att reliabilitet står för överenstämmelse och pålitlighet hos det 

som valts att analyseras. Viktigt att ta i beaktande när reliabilitet diskuteras är att 

utomstående ska kunna genomföra en identisk analys och uppnå ett samstämmigt resultat, 

samt att upprepande mätningar även de ska ge ett likvärdigt resultat. För att åstadkomma 

reliabilitet i denna studie har all analyserad data, i den kvantitativa delen, räknats och 

kontrollräknats tre gånger av båda uppsatsförfattarna, samtidigt som studiens 

tillvägagångssätt noga presenterats i punkt 5.3. Denna procedur användandes även i den 
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kvalitativa delen, och tillvägagångssättet presenteras i punkt 5.2. Interbedömarreliabilitet, 

även kallat överenstämmelse mellan observatörer, har likaså tagits i beaktande för att nå 

reliabilitet. Detta genom att noga kategorisera och definiera en samstämmig tolkning av 

den data som ska analyseras, och den text som ska tolkas.  
 

Validitet, menar Bryman (2011), står för huruvida det som är avsett att analyseras faktiskt 

är det som analyserats, och blir som en form av kvalitetskontroll av studiens olika stadier. 

I denna studie säkerställs validiteten genom att den teoretiska bestämningen och de 

operationella definitionerna överensstämmer, samt genom att det lagts ner mycket 

eftertanke och tid på teorikapitlet. Detta eftersom att teorin används som ett 

analysinstrument, och på så sätt har en avgörande betydelse för studiens slutresultat.  

 

Enligt Merriam (1994), ökar även reliabiliteten och validiteten genom användandet av 

flera metoder, vilket är fallet i denna analys. 

	  

5.7 MATERIAL  
Materialet utgår från magasinet VR och deras återkommande sida vid namn Killpanelen. 

VR ges ut av Bonnier Tidskrifter AB och magasinet har funnits sedan 1935 och utkommer 

en gång i månaden, målgruppen är unga kvinnor i åldrarna 18–25 år. Magasinet är 

Sveriges största för målgruppen unga kvinnor (svergiestidskrifter.se).  

 

Killpanelen fyller en sida i varje nummer och syftar till att tre kändismän i åldrarna 22, 

29 och 35 år, besvarar frågor rörande relationer. I det analyserade materialet fungerar 

texterna som en typ av rådgivningstext med VR:s läsare som tänkta rådtagare. Texterna är 

uppbyggd som ett pågående samtal mellan de tre medlemmarna i Killpanelen och alla 

tolv analyserade texter är uppbyggda på samma sätt. Texterna och med följande rubriker 

och diskussionsområde är som analyserats är följande:  
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• Hur kommer jag över honom?  

• Hur mycket tjafs är normalt?  

• Funkar öppna förhållanden?  

• ”Hjälp, min partner är så pinsam!” 

• Hjälp, den jag är kär i är upptagen! 

• Dejta flera samtidigt – okej eller nej?  

Männen som utgör panelen innehar yrkestitlarna: radioprogramledare, snowboardproffs 

och skådespelare, och besitter ingen expertiskunskap utan talar utifrån egna erfarenheter 

och värderingar. Deras sexuella läggning är hetero, och två av panelmedlemmarna är 

singlar och den andre är i ett förhållande.  

 

5.8 Motivering till material 
Anledningen till att det är magasinet VR står som avsändare för materialet är på grund av 

att det är det enda magasinet i Sverige riktat till den tänkta målgruppen som innehar 

denna typ av återkommande material. Samt eftersom att det är Sveriges största magasin 

för målgruppen unga kvinnor, vilket gör att det är det magasin med störst spridning.  

5.9 Urval 
Det valda materialet uppgår till tolv nummer, vilket motsvarar ett års producerat material. 

Magasinen är hämtade från april 2014 till mars 2015, detta för att ligga så nära i tid som 

möjligt vid analysens genomförande. VR har inte studerats i sin helhet, fokus har legat på 

den återkommande sidan Killpanelen och ett argument för att tolv nummer har valts att 

analyseras beror på att resultatet ej ska kunna påverkas av rådande trender, högtider, 

årstider eller liknade.  

 

Med tanke på att aspekterna ovan vägts in i valet av materiel har det blivit en form av 

strategiskt urval. Esaiasson m.fl. (2012) förklarar problematiken vid ett urval, och 

berättar att det ligger i att det är relevant att analysera allt material för att få ett så säkert 

resultat som möjligt, men att det finns praktiska begränsningar som måste tas i beaktande. 

I detta fall gäller dessa praktiska begräsningar att texten ska analyseras väldigt detaljerat 

• Var går gränsen för otrohet?  

• Hur stor åldersskillnad är ”okej”? 

• Var hittar man kärleken?  

• Gå det att vara kompis med ett ex?  

• Är det okej att ligga på första dejten?  

• Får jag ha hemlisar för min partner?  
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och så fort begräsningar görs kan det leda till att väsentliga delar trillar bort, eller att 

slutsatser kan bli tveksamma. Ett argument för att urvalet till denna studie ändock blir 

trovärdigt beror på att det är ett så kallat ”typiskt material” som valts ut, vilket syftar till 

att det valda materiellt troligen ser likadant ut sett över tid.  

 

Materialet går att se i sin helhet i bilaga två på sida 58–69.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat- och analysdelen har delats in i tre huvudpunkter, med samma namn som de 

rådande frågeställningarna för studien, varje huvudpunkt har sedan flera underrubriker 

och punkterna avslutas med varsin kort sammanfattning. Resultatet och analysen 

avslutas med en sammanfattning som täcker in resultatet från alla tre huvudpunkter. Vid 

de tillfällen där frekvens behövts för att stärka ett resonemang har den kvantitativa 

metoden tillämpats.   

 

6.1 Vilka språkliga mönster går att hitta i Killpanelen och vad har 

de för betydelse?   
Språket i Killpanelen genomsyras av en blandning av skriftspråk och talspråk, uttryck 

som: liksom, ju och hehe, är tydliga exempel på förekommande talspråk. I och med att 

talspråk kombineras med ett skriftspråk kan texten kännas trovärdig, men lättsam. 

Kombinationen av skriftspråk och talspråk även medföra känslan av att vara delaktig i en 

konversation med Killpanelen. Detta kan ha gjorts medvetet om det framkomna resultatet 

kopplas till Carlsson och Koppfeldts (2008) teori som förklarar att mediediskussioner 

bygger på överenskommelser mellan sändare och publik, och hur det är tänkt att en 

specifik fråga ska tolkas. Eftersom att Killpanelen blandar skriftspråk och talspråk blir 

det lättare för mottagaren att förstå sin position. Och de mottagare som instämmer med 

den tänkta positionen kan i förhållande till Hall och Halls (1980) teori kallas för den 

dominerande läsningen.  

Exempel på när talspråk och skriftspråk används i texten är: 

 

”Nej, det blir liksom moments”– Chris Sörman, mars 2015 

 

”Tänk på att ni har det fint ihop och att ni litar på varandra och att det är 

en vanlig känsla att känna, men att den inte behöver vara befogad för 

det” – Simon Settergren, januari 2015 
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6.1.1 Killpanelens roll 
I texterna förekommer det ofta ett hopp mellan användandet av ni/du och vi/jag, vilket 

blir problematiskt då användandet av ni/du bidrar till en känsla av att Killpanelen intar en 

rådgivarposition där ni:et eller du:et blir som en form av tilltal till läsaren. Ett argument 

för att detta blir problematiskt är det Hammarén och Johansson (2009) menar när de 

pratar om att dominerande budskap som går att syna i media ofta är sammanlänkade med 

ett maktanspråk, vilket kan te sig exkluderande när Killpanelen intar en rådgivarposition.  

 

Vid användandet av vi/jag och när egna paralleller dras till det som diskuteras blir 

texterna i Killpanelen mer som en dialog, och rådgivarpositionen växlas då till en 

kompisposition. När Killpanelen intar en kompisposition känns texterna mer 

inkluderande, och när Killpanelen intar en rådgivarposition blir texterna mer 

exkluderande på så sätt att läsarna placeras i ett underläge där Killpanelen ses som 

auktoriteter.  

Exempel på när detta syns i texten:  

 

”Du måste mena det. Du kan inte använda det tre månader senare för att 

få igenom vilken färg ni ska välja när ni köper nya gardiner”  

– Dejan Cokorilo, oktober 2014 

 

”Jag har varit det. Det var med en betydligt äldre tjej. Det blev uppenbart 

att vi var i olika stadier i livet” 

 – Simon Settergren, november 2014 

 

Resonemanget ovan går att koppla till den teori som Gripsrud (2011) belyser när han 

pratar om att det är när auktoriteter porträtteras i media som läsarna kan välja att 

identifiera sig med dessa. En följd av detta kan vara att individer anammar auktoriteternas 

sätt att vara och ser deras svar som ”det rätta”. Detta kan även te sig när Killpanelen intar 

en kompisposition, men genom att inkludera läsaren i samtalet blir det inte lika lätt för 

denne att syna deras auktoritära roll.  
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Skiftandet mellan rådgivarpositionen och kompispositionen går även att se i rubrikernas 

överskrifter, där det varierar mellan Killpanelen svarar och Killpanelen diskuterar. Hall 

(2013) förklarar att en företeelse tilldelas mening genom bland annat de ord som används. 

Exempel på ordens betydelse och dess inverkan på hur en företeelse tilldelas mening går 

att finna i Killpanelen svarar och Killpanelen diskuterar, där Killpanelen svarar framstår 

som mer definitiv, och ger intrycket av att panelen sitter inne med svaret på frågan, 

medan Killpanelen diskuterar skapar en känsla av att det inte finns ett definitivt svar på 

ämnena som ska beröras.  

 

I och med skiftandet mellan en rådgivarposition och en kompisposition blir det relevant 

att undersöka hur många gånger Killpanelen hoppar mellan de ovannämnda positionerna 

i varje analyserad text. Nedan följer därför ett diagram som bygger på räkning av antalet 

hopp mellan de olika positionerna. Hur många gånger Killpanelen intar en 

rådgivarposition symboliserar de mörkgrå staplarna, och det ljusgrå staplarna 

representerar kompispositioneringen. Observera att hela texter tagits i beaktande vid 

denna datainsamling.  

 

Diagram	  6.1	  Killpanelens	  positioner	  N=114	  
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Det är en relativt jämn fördelning mellan hoppen. Rådgivarpositionen har vid sju texter 

representerats fler gånger än kompispositionen. Kompispositionen har representerats en 

gång mer och fyra gånger har positionerna representerats jämnt.  

	  
Den jämna fördelningen mellan de båda positionerna blir problematisk, delvis för det 

som är nämnt ovan – att texten skiftar mellan att vara exkluderande och inkluderande, 

men också för att Killpanelen som ska vara de du ska ”tro” på även kan ses som dina 

vänner. Detta blir bekymmersamt eftersom att Killpanelen besitter rollen, som går att 

likna vid det Young (2000) kallar de priviligierade grupperna, då de innehar en position 

som kan bestämma vad som är rätt och vad som är fel gällande relationer. Detta kan i sin 

tur ställa krav på läsaren då denne ständigt bör vara på sin vakt och, i detta fall, inte se 

Killpanelens budskap som rena sanningar, då det flera gånger dras paralleller till egna 

erfarenheter och att de då bortser från rådgivarpositionen. Vårt resonemang ovan går att 

koppla till Hammarén och Johanssons (2011) teori om dominerande budskap och hur 

konsumenter förhåller sig till dessa.  

6.1.2 Ord och dess innebörd 
Ytterligare språkliga mönster som går att hitta i Killpanelen är ord och dess innebörd. 

Exempel på ord med en upprepande och betydande innebörd i Killpanelen är belysandet 

av välmående hos individen. Detta återkommer frekvent, och detsamma gäller 

egenskaper som ärlighet.  

 

Iakttagelsen ovan går att se ur flera olika perspektiv, då Gottzén och Jonsson (2012) 

menar att förställningen om män och kvinnor påverkas av så kallade normer. Och att 

förklaringar om hur män och kvinnor ska vara i det vardagliga livet ständigt påverkar det 

pågående identitetsskapandet. Att unga kvinnor, i Killpanelens texter, får ta del av att 

bland annat välmående är något viktigt i en relation bidrar till något positivt.  

 

Kopplat till Starrs (1999) artikel, som belyser det faktum att dagens magasin sänder ut 

precis samma budskap som förr, går det inte att se allt i Killpanelen som något positivt. 

Starr menar i sin artikel att även om dagens magasin är paketerade i ett format som 

förespråkar självständiga kvinnor är den underliggande meningen precis den samma som 
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förr – att kvinnors existens kretsar kring att hitta en man. Skillnaden mellan då och nu är 

tillvägagångssättet, förr belystes kunskapen om att kunna laga mat och nu värdesätts i 

stället vikten av självständighet. I Killpanelens fall är det välmående som förespråkas och 

Starrs iakttagelse går även att bekräfta vid studerandet av fenomenet Killpanelen då det 

oavsett vad texterna belyser handlar om att vi ska leva i tvåsamhet. Texter riktade till 

singlar handlar nämligen även de överhängande om jakten på en partner och livet i 

tvåsamhet, något vi återkommer till i punkt 6.2.  

Exempel på när välmående och tvåsamhet sätts i fokus i texten är:  

 

”Och glöm inte bort det viktigaste att vara ärlig mot dig själv” 

 – Dejan Cokorilo, januari 2015 

 

”Var hittar man kärleken?” – Rubrik, december 2014 

 

Andra språkliga mönster i Killpanelen är att det vid flera tillfällen går att tolka en 

nedvärderande ton i texterna, och genom ordval skapas det en känsla av att medlemmarna 

i Killpanelen sätter sig över både skribent och läsare. Med tanke på att målgruppen är 

unga kvinnor går detta att koppla till de Butler (2007) nämner om att begreppet kvinna är 

under ständig förändring och påverkas av kulturella- och social normer. Med Butlers 

ovannämnda teori går det att föra ett resonemang om att det kan vara okej att som man 

sätta sig över och tilltala unga kvinnor på ett nedvärderande sätt.  

Exempel på när detta visas i texten:  

 

Fråga från skribenten: ” Hur märker ni när det går från att vara en dejt 

till att vara något seriöst, då?” 

Svar: ”Ja, du får nog rätt tydliga signaler… ” 

 – Simon Settergren, september 2014 

 

Ett annat tydligt exempel på när Killpanelen genom språket nedvärderar individer 

återfinns i texten från december 2014, där Chris Sörman säger att han inte skulle kunna 

ragga på en kurs i blockflöjt eftersom han tycker att sådant är ”riktigt jävla tråkigt”. Att 
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definiera något som ”riktigt jävla tråkigt” blir problematiskt då Butler (2007) menar att 

när en person definierar genus synliggörs hegemonier som kontrollerar och påverkar 

kvinnors liv. Genom att Chris Sörman uttrycker blockflöjt som något ”riktigt jävla 

tråkigt” och det faktum att han pratar utifrån egna erfarenheter, det vill säga det 

heteronormativa, skapas en bild av det som benämns kvinnor. Språket hjälper till att tala 

om vad som anses vara sant och inte sant om kvinnor och detta leder till att de som inte 

faller inom de givna ramarna exkluderas.  

 

Med Chris Sörmans filosofi om vad som är tråkigt och inte, och Gripsruds (2011) teori 

kring auktoriteter och dess uppmärksamhet i media, kopplat till Youngs (2000) 

resonemang kring vad som är det rätta och det felaktiga i samhället, är detta ett tydligt 

exempel på hur Chis Sörman tycker att en kvinna ska vara och inte vara. Detta kan bli 

problematiskt bland annat för de som via texterna tar till sig Killpanelens budskap som 

direkta sanningar. Och att se något som direkta sanningar benämner Hall och Hall (1980) 

som den dominerande läsningen.  

 

Ordval som ”riktigt jävla tråkigt” går även att koppla till hoppet mellan en 

rådgivarposition och en kompisposition, då dessa ord inte skulle användas av en 

professionell rådgivare. Den förminskande känslan hos läsaren uppenbarar sig ofta när 

Killpanelen är så definitiva i sina åsikter, som i exemplet ovan, att det känns som att det 

inte kan finnas något annat alternativ på det som diskuteras än svaret som getts. Detta är 

ett tydligt exempel på det Hall (2013) menar med att hur meningar klassificeras, 

begripliggörs och värderas påverkar den mening som tilldelas texten.  

Ytterligare exempel på när detta syns i texten:  

 

”Ytliga struntsaker är ingenting, men när det blir något mer aktivt och 

upprepande är det en annan sak” – Chris Sörman, oktober 2014 

 

Ett exempel på hur citatet ovan skulle kunna mjukas upp och på så sätt kännas mer 

inkluderande är genom att lägga till ord som ”Jag tycker att ytliga struntsaker är 

ingenting”. Detta förekommer på flera ställen i de analyserade texterna, och vid de 
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gånger de förekommer skapas inte den definitiva känslan som i citatet ovan. Att det ändå 

inte förekommer kontinuerligt blir problematiskt, då den förminskade känslan är ett 

faktum.  

6.1.3 Sammanfattning: Språkliga mönster och dess betydelse 
Genomgående i alla texter är att de genom språk och handling bidrar till känslan av att vi 

som läsare är i behov av Killpanelen och deras tankar och åsikter kring relationer. Vilket 

blir extra tydligt för det som Hall och Hall (1980) benämner som den dominerande 

läsningen. Detta då läsaren hamnar i en beroendeställning till Killpanelen då de kan ses 

besitta en position som kan hjälpa individer i jakten på svar i specifika frågor rörande 

relationer. Läsarna kan ses svara på ett tilltal och tilldelas då avsändarens tänkta position. 

I Gottzén och Jonssons (2012) teori beskriver de situationer likt dessa som att läsarna 

positioneras som subjekt. 

 

Det spelar egentligen ingen roll hur mycket av texterna i Killpanelen som trycker på 

välmående och vikten av ett eget val och ärlighet, eftersom budskapet indirekt ändå blir 

att vi behöver Killpanelens råd för att förstå detta. Och kanske har det inte hänt speciellt 

mycket i kvinnors förhållningssätt till män i media då en liknande iakttagelse inom 

samma forskningsområde har gjorts av Starr (1999) som menar att tillvägagångsättet för 

att hitta en man har förflyttats från att kunna laga mat till att vara självständig.  

 

Genom att läsa texter som syftar till att ge råd kan läsaren identifiera sig med innehållet, 

detta för att bli ett med någon eller bli lik någon. Gripsrud (2011) menar att en sådan 

process ofta sker via medier och idoler. En konsekvens av sådana processer säger Young 

(2000) blir att det priviligierade grupperna i samhället på sätt och vis besitter makten, då 

de kan definiera vad som är ”det rätta” och vad som är ”det felaktiga”. En följd av detta 

kan vara att hierarkier och maktförhållanden i samhället består. I denna studie kan ett 

exempel på en sådan hierarki vara att män är överordnade kvinnor, då Killpanelens syfte 

är att ge svar på frågor riktade till unga kvinnor. Vilket kan skapa en känsla av att kvinnor 

är i behov av mäns åsikter.  
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Svaret på frågeställningen, vilka språkliga mönster går att hitta i Killpanelen och vad har 

de för betydelse, blir att Killpanelens läsare sätts i ett underläge genom att Killpanelen via 

bland annat texterna intar en position som är överordnad deras. Vid intagandet av en 

rådgivarposition skapas det genom språket stundtals en exkluderande känsla. Bitvis 

trycker texterna på välmående vilket är bra, men egentligen har inget hänt sedan förr, då 

vi fortfarande är beroende av män för att förstå vikten av detta. Genom språket och den 

”verklighet” som skapas via den blir Killpanelens svar något som läsaren kan identifiera 

sig med och förstå som ”det rätta”. Detta är något som kan bero på skribenten, men som 

tidigare nämnt, i punkt 3.2, har skribentens frågor och roll inte analyserats.  

 

6.2 Vem/vilka vänder sig Killpanelen till när de talar om 

relationer?  
Analysen för denna frågeställning är uppdelad i tre delar. I den första delen redovisas och 

analyseras det om vem/vilka som textens rubrik vänder sig till (singlar, par eller både 

och), i den andra delen redovisas och analyseras det kring textens benämningar och tilltal 

(talar den om: han, hon, eller hen), och i den avslutande delen redovisas och analyseras 

det kring textens inkluderande- och exkluderandemening.  

6.2.1 Tilltal i rubrik   
Då en rubrik ska vara tilltalande, väcka intresse för läsning och på ett kort och koncist 

sätt förklara vad som komma skall (Häger, 2009), blir det relevant att undersöka vem 

eller vilka rubrikerna i Killpanelen riktar sig till – singlar, par eller både och. Inkluderas 

eller exkluderas en stor massa redan här?  

 

Nedan följer ett diagram där de ovannämnda relationsstatusarna är kategoriserade. 

Observera att det endast är rubrikernas tilltal som har tagits i beaktande, huruvida tilltalet 

ändras i den löpande texten är för denna kategorisering irrelevant.  
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Diagram 6.2.1 Tilltal i rubrik N=12 
 
Antalet rubriker som riktar sig till singlar är lika många som antalet riktade till par, fem 

vardera. Rubriker som riktar sig till både och är således två. Denna kategorisering visar 

att Killpanelen under ett år berör frågor med jämn fördelning.  

Exempel där dessa kategorier visas i rubriker:  

 

Singlar: ”Hjälp, den jag är kär i är upptagen” – augusti 2014 

Par: Hur mycket tjafs är normalt? – maj 2014 

Både och: Går det att vara kompis med ett ex? – januari 2015 

 

Fördelningen är jämn vilket tyder på att alla olika kategorier är tänkta att representeras. 

Och tanken är troligen att ingen ska exkluderas, men genom att läsa ovanstående rubriker 

går det att dra en tydlig slutsats – en gemensam nämnare för alla rubriker är att målet är 

tvåsamhet. Även om rubrikerna är riktade till singlar är budskapet hur singlar ska träffa 

någon för att kunna inleda en relation, eller hur det är tänkt att agera för att ha kvar någon 

när en relation tagit slut. Att hela tiden prata om tvåsamhet i Killpanelen går även att 

koppla till heteronormativitet, och där det anses som det normala att vara två. Två kan så 

klart vara två av samma kön likväl som olika kön men på grund av att det är män som 

vägleder kvinnor blir kopplingen till heterosexualitet lättare att göra. Rosenberg (2003) 

förklarar att normalitet går att likna vid trygghet och en känsla av att inte vara avvikande. 

Är läsaren i Killpanelen inte ute efter tvåsamhet kan det enligt Rosenbergs resonemang 

skapa en känsla av otrygghet och avvikelse från det som Killpanelen förespråkar. 
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Problematiken ovan går att koppla till Gauntlett (2008) då han i sin forskning stött på 

liknande iakttagelser och menar att många magasin riktade till kvinnor ofta handlar om 

”hur du får en man”. Detta kan sända ut ett budskap om att en man är svaret på lycka.  

6.2.2 Benämningar i text 
Identifikation kan ses som den väsentliga kraften i en text och bidrar till att det som läses 

engagerar (Häger, 2009). För att känna identifikation krävs det att så många som möjligt 

känner att texten talar till dem, och ett sätt att undersöka detta är ta reda på hur individer 

benämns i text. Det blir för denna analys relevant att ta reda på om Killpanelen pratar om 

han/honom, hon/henne, eller använder sig av ingen könsbestämning så som hen eller 

partner.  

 

Nedan följer ett diagram där de ovannämnda benämningarna är kategoriserade. 

Observera att benämningar där Killpanelens medlemmar pratar kring egna erfarenheter 

inte har räknats med, då vi anser det vara relevant att utgå från sin egen sexuella läggning 

i sådana situationer. I Killpanelens fall är detta heterosexualitet.  

 

Diagram 6.2.2 benämningar i text. N=88 

Användandet av benämningar och tilltal med ingen könsbestämning hade ett tydligt 

övertag, och förekom 83 gånger i de tolv analyserade numren. Hon/ henne figurerade fyra 

gånger, medan han/honom endast återfanns en gång. 	  
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Exempel där dessa benämningar och tilltal syns i texten: 

 

Han eller honom: ”Hur kommer jag över honom?”  

– Rubrik, april 2014 

Hon eller henne: ”Hon finns inte på en nattklubb klockan fem på 

morgonen” – Chris Sörman, december 2014 

 

Ingen könsbestämning: ”Det är känsligt att säga till någon att hen inte 

får umgås med en person” – Simon Settergren, januari 2015 

 

Det första exemplet ovan ger en indikation på att Killpanelen talar ur ett heteronormativt 

perspektiv, detta genom att använda ordet honom. Eftersom att detta förekommer engång 

går det inte att dra en definitiv slutsats men det skapar ändå en känsla av deras syn. 

Rosenberg (2003) förklarar att det är genom heteronormativitet som det skapas ett vi och 

ett dem, detta när det heteronormativa är definierat och anses som det önskvärda.  

 

Användandet av ingen könsbestämning i Killpanelen är det som används mest frekvent 

och det som är det optimala för att inkludera en så stor massa som möjligt. Det som gör 

att det ändå inte skapas en känsla av att alla är inkluderade i Killpanelen är när de skiftar 

mellan benämningar i texterna, vilket bidrar till förvirring, framför allt hos dem som inte 

kan förlika sig med något annat tilltal än exempelvis hen. Detta resonemang går att 

bekräfta genom Rosenbergs (2003) teori som belyser att det genom heteronormativitet 

skapas ett vi och ett dem. För en heterosexuell är det ständiga skiftandet i Killpanelen 

kanske inte lika tydligt då det heteronormativa oftast anses vara det önskvärda. 

 

I ett resonemang som detta går det även att förankra analysen i det som Butler (2007) 

diskuterar, om hegemonier som kontrollerar och påverkar kvinnors liv. Dessutom menar 

hon att det oftast dras kopplingar till heterosexualitet, då vissa sätt att göra kön på är mer 

accepterade än andra. Förklaringarna blir inte en spegling av hur män och kvinnor 

faktiskt är, utan att de konstrueras som kategorier genom att, och hur, vi talar om dem. 

Butlers resonemang blir påtagligt för fenomenet Killpanelen då panelmedlemmarna 
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genom att tala om män och kvinnor konstruerar kategorier kring dessa och på sätt och vis 

bestämmer vad de ska innehålla.  

 

6.2.3 Inkludering och exkludering 
Som nämnt ovan kan Killpanelens texter ses som både inkluderande och exkluderande. 

Texterna känns inkluderande på så sätt att det inte gör någon direkt skillnad mellan 

kvinnor och män. Detta visas bland annat när de förklarar att både kvinnor och män kan 

vara de som sviker, blir svikna, bedrar och blir bedragna. Män behöver inte vara macho 

och kvinnor kan spela spel, traditionella könsroller och förväntningar kring respektive kön 

går inte att se. Något som bland annat Jarlbro (2006) förklarar har varit och är något som 

annars varit frekvent återkommande i media. Att Killpanelen inte gör någon större skillnad 

på kvinnor och män är något som bör lyftas fram, då Gottzén och Jonsson (2012) tidigare 

förklarat att föreställningar om män och kvinnor i media påverkar det ständigt pågående 

identitetsskapandet.  

 

Texterna inkluderar även läsaren genom att Killpanelen mestadels visar att de är medvetna 

om att det finns andra tolkningar än deras egna, vilket skapar en inbjudande känsla. Detta 

visas bland annat genom användandet av ord som ”tycker jag” och ”tror jag”. Och som 

nämnt i punkt 6.2.2 är det frekventa användandet av ord utan en definitiv könsbestämning 

något som bjuder in en större massa och skapar en känsla av inkludering hos läsaren, detta 

går att koppla till teorin om språket och dess betydelse i meningsskapandet (Hall, 2013).  

Exempel på när detta förekommer i texten:  

 

”Jag tror att det är väldigt svårt, det kan lätt sluta med att någon blir 

sårad, för förr eller senare blandas känslor in”  

– Simon Settergren, juni 2014 

 

”Säg snällt att hen inte ska höra av sig mer” 

– Chris Sörman, april 2014 
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Det som kan uppfattas som exkluderande i de analyserade texterna av Killpanelen är att de 

flera gånger pratar om utförandet av sexuella handlingar, vilket bland annat kan utestänga 

ej sexuellt aktiva och asexuella. Denna exkludering går att koppla till den genusteori som 

Butler (2007) pratar om, där hon förklara att det bland annat är genom språket som vi får 

förklarat för oss vad som anses vara sant och inte om kvinnor. Det finns redan rådande 

kriterier som verkar för att forma subjektet, vilket i Killpanelens fall kan vara ett exempel 

på att sexuella handlingar är något som utförs i en relation, detta leder till att det skapas en 

form av kvalifikation för ett subjekt för att kunna representera det. I Killpanelens texter 

går det att dra en parallell till att exempelvis ej sexuellt aktiva eller asexuella exkluderas 

genom språket och kvalificeras inte som ”det rätta” subjektet.  

Dessutom förekommer ord i texterna som mest troligt inte kan räknas till allmänt vetande, 

men som ändå inte får någon förklaring, vilket leder till en form av exkludering. Exempel 

på sådana ord är: Swingers, Cougar och PK. I många fall upplevs det som att Killpanelen 

sätter sig över personer som är yngre än dem själva och associerar en yngre ålder till 

mindre bra beslut.  

Exempel på när detta syns i texten:  

 

”Allt från att den ena är lat till att ni inte är lika kåta och en av er är 

sexuellt frustrerad hela tiden” – Chris Sörman, maj 2014 

 

”Ja, när du är 20 vet du knappt vem du själv är” 

 – Chris Sörman, augusti 2014 

 

”Jag tror att det har en bra effekt att gå bra i mataffären, då är du sjukt 

modig. Säg bara ”Jag har sett dig här några gånger och nu måste jag 

bara ta reda på om du är lika trevlig som du är söt””  

– Simon Settergren, december 2014 
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6.2.4 Sammanfattning: Vem/vilka vänder de sig till? 
Analysen av denna frågeställning bidrar till en känsla av ett försök att inkludera alla, men 

vid djupare granskning av texterna, och med hjälp av den kvalitativa metoden, framgår 

det att så inte är fallet. Vid räknandet av frekvens vänder sig Killpanelen till en stor massa 

men med hjälp av tolkning och textnära läsning går det att syna brister i detta. Redan i 

rubrikernas tilltal går det att se tecken på att heterosexuell tvåsamhet är det 

eftersträvansvärda. Liknande iakttagelse går även att hitta i teori hämtat från Gauntlett 

(2008), då han förklarar att magasin riktade till kvinnor ofta indikerar att svaret på lycka 

är att hitta en man. Tvåsamheten går även att koppla till heteronormativitet som 

genomsyrar punkt 6.2.2. Och detta även om Killpanelen överhängande gånger använder 

sig av ingen könsbestämning i texterna.  

 

Budskapet om det heteronormativa exkluderar de som inte kan ta till sig den 

heteronormativa innebörden (Rosenberg, 2003). Vilket i både ett långsiktigt och 

kortsiktigt perspektiv kan påverka individers identitetsskapande. 

 

Killpanelens texter verkar både inkluderande och exkluderande. Inkluderande på så sätt 

att de inte gör någon större skillnad på kvinnor och män och spelar inte på stereotypa 

könsroller, vilket bland annat Jarlbro (2006) belyser som ett pågående problem i media. 

Det exkluderande syns bland annat i form av att Killpanelen flera gånger pratar kring 

sexuella handlingar som något givet. Detta utan att ta ej sexuellt aktiva eller asexuella i 

beaktande. Något som stöter på ytterligare problematik då målgruppen för magasinet är 

unga kvinnor. En målgrupp där det bör ses som normalt att inte hunnit vara sexuellt aktiv 

ännu.  

 
Svaret på frågeställningen, vem/vilka vänder sig Killpanelen till när de talar om 

relationer, blir att Killpanelen försöker vända sig till en stor massa men att det efter 

vidare granskning riktar sig texterna främst till de som strävar mot tvåsamhet och kan 

identifiera sig med heteronormativa.  

 



	   42	  

6.3 Vad har Killpanelen för syn på relationer?  
Nedan följer en tematisering bestående av tre teman som belyser Killpanelens främsta 

syn på relationer. Varje tematisering inleds med en kort beskrivning. I denna punkts 

sammanfattning kopplas Killpanelens syn på relationer ihop med teorin och den tidigare 

forskningen. 

6.3.1 Hur ska du vara i en relation?  
Denna tematisering står för Killpanelens syn på vad du får göra i en relation, hur du får 

vara, hur du inte får vara, och vilka ansvarstaganden du har gentemot din partner.  

 

Killpanelen tror att bråk och tjafs kan vara bra för ett förhållande och att det kan leda till 

att konflikter löses. Var gränsen för pinsamhet går, menar Killpanelen, är ett individuellt 

ställningstagande men de belyser vikten av att vara omtyckt av ens partners nära och kära 

och att pinsamhet i situationer med dessa bör undvikas. Detta ställningstagande kan skapa 

viss förvirring och frågor som ”vad räknas som pinsamt” kan dyka upp hos läsaren.  

Exempel på detta:  

 

”Jag tycker att en ny partner ska anstränga sig lite i början. Hen måste 

ju ändå vara beredd att jobba lite för att arbeta sig in i sin partners 

umgängeskrets” – Chris Sörman, juli 2014 

 

”Du vill väl inte att hen ska göras till åtlöje inför kompisarna, så det 

bästa är väl att ta upp det någon annanstans för det känns nog inte så 

härligt att bli tillsagd inför alla” – Simon Settergren, juli 2014 

 

”Det är ju hur du själv upplever det som räknas. Sen om det är en stor 

grej i andras ögon spelar egentligen ingen roll”  

– Simon Settergren, maj 2014 
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Gällande gränsen för var otrohet går belyser Killpanelen vikten av att prata då alla har 

olika syn på ämnet. Att förlåta kommer ta tid, men det är möjligt. Killpanelen pekar även 

på att det kan vara ens eget fel om ens partner är otrogen och att det därför kan vara bra 

att rannsaka sig själv. Detta ställningstagande kan uppfattas kontroversiellt och genom 

Killpanelens starka ståndpunkt kan trovärdigheten hos läsarna gå förlorad.  

Exempel på detta:  

 

”Personligen tror jag ganska mycket på försoning och förlåtelse. Jag 

skräms lite av en värld där allt ska vara definitivt” 

 – Dejan Cokorilo, oktober 2014 

 

”Det kan också vara nödvändigt att granska sig själv. Varför hände det 

här? Det kanske är 50 procent mitt fel. Kanske var jag för 

självupptagen?” – Chris Sörman, oktober 2014 

 

När Killpanelen pratar om åldersskillnader i relationer antyder de till att det finns en 

oskriven regel gällande ålder och förhållande, men att det inte alltid är åldern som spelar 

roll. Men Killpanelen menar även att det kan uppfattas ovanligt att vara äldre kvinna i en 

relation. Även detta ställningstagande blir exkluderande och kan uppfattas konservativt.   

Exempel på detta:  

 

”Det är var du är i livet och hur vi klickar i övrigt som spelar roll, inte 

vilket födelseår som står i passet”  

– Dejan Cokorilo, november 2014 

 

”Sen finns det väl nån oskriven regel om att det är mer ”okej” när 

killen i ett heterosexuellt förhållande är äldre…”  

– Simon Settergren, november 2014 

 

Du får inte förbjuda din nuvarande partner att träffa sitt ex, då detta kan uppfattas som en 

form av umgängesförbud menar Killpanelen. Dock är det naturligtvis förståeligt att tycka 
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att en sådan situation är jobbig, Killpanelen förklarar att det är mänskligt att känna så. 

Gällande att hålla hemligheter för ens partner förespråkar Killpanelen att blanda 

magkänsla med sunt förnuft och att tänka på att det du håller hemligt inte får såra din 

partner. 

Exempel på detta:  

 

”Om du inte får umgås med ditt ex, vem är då näst på tur att få 

umgängesförbud? Det är känsligt att säga till någon att hen inte får 

umgås med en person” – Simon Settergren, januari 2015 

 

”Självklart behöver ni inte dela allt, men du kanske borde fråga dig 

varför du håller vissa saker hemliga” – Dejan Cokorilo, mars 2015 

6.3.2 Sexualitet i en relation  
Denna tematisering står för Killpanelens syn på sexualitet i en relation. Till en relation 

räknas både långvariga och kortvariga relationer, det vill säga allt som Killpanelen 

nämner rörande sexualitet i de analyserade texterna.  

 

Killpanelen tror att bråk och tjafs kan vara bra för ett förhållande och att det bland annat 

kan leda till sexuell njutning. Som nämnt tidigare i analysen är parallellen mellan 

relationer och sexuell aktivitet något som blir exkluderande, då ej sexuellt aktiva och 

asexuella inte kan identifiera sig med den skrivna texten. Killpanelen tror mest troligt inte 

att öppna förhållanden är något som fungerar då det förr eller senare kommer blandas in 

känslor från något håll. I deras öron låter öppna förhållanden som något ”jätteovanligt”, 

vilket kan uppfattas som en konservativ syn på relationer. En problematisering som går 

att koppla till Youngs (2000) teori om de priviligierade grupperna, och hur deras sätt att 

benämna något som ”det rätta” sättet att vara kan påverka individer.  

Exempel på detta:  
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”Det tror jag definitivt, i mina öron låter det som något jätteovanligt”  

– Chris Sörman, juni 2014 

 

”Men i ett visst skede av livet kan jag förstå det. Till exempel, äldre 

människor som har varit tillsammans jättejättelänge, där har kanske 

den sortens kärlek tagit slut och man är tillsammans av andra 

anledningar” – Dejan Cokorilo, juni 2014 

 

”Ett bra tjafs kan leda till jävligt bra sex och givetvis att konflikten 

löses. Men då måste ni våga prata” – Dejan Cokorilo, maj 2014 

 

Att ligga på första dejten menar Killpanelen inte är förbjudet men kan ge sken av att du är 

mindre seriös. Valet av att inleda något intimt är upp till var och en.  

Exempel på detta:  

 

”Jag tror att det kan vara bra att vänta med sexet tills ni har träffats 

några gånger, av flera anledningar än bara vilket intryck det ger.” 

 – Simon Settergren, februari 2015 

 

”Ja, det kan nog bara bli mer connection av att inte ha sex på första 

dejten.”  – Chris Sörman, februari 2015 

6.3.3 Hur du ska vara som singel   
Denna tematisering står för Killpanelens syn på vad du får göra som singel, hur du får 

vara, vad du inte får vara, och vilka ansvarstaganden du har gentemot dig själv.  

 

Killpanelen tror på att det går att komma över ett krossat hjärta och att ett uppbrott kan 

lära dig en hel del. Killpanelen förklarar vidare att det kan vara okej att inleda ett 

triangeldrama och att du som tredje part endast behöver ansvara för dina egna känslor. 

Det menar även att det är skillnad på att vara otrogen som 18-åring och som äldre, då det 

är värre att vara otrogen som äldre. Detta ställningstagande blir direkt exkluderande med 
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tanke på att VR:s målgrupp faller inom ramen för denna ålder. Budskapet de lyfter fram 

är nämligen att 18-åringar inte riktigt vet vad de sysslar med, vilket skapar en känsla av 

att de sätter sig över målgruppen. Att dejta flera samtidigt är okej så länge ingen blir 

sårad. Du bör dock vara medveten om att detta kan ses som attraktivt hos vissa och 

avtändande hos andra menar Killpanelen.  

Exempel på detta:  

 

”Ja, du måste såklart acceptera ett nej. Samtidigt är jag av den åsikten 

att ingen människa äger en annan. Med det sagt kan jag alltså aldrig 

förbjuda någon att uppvakta min partner”  

– Dejan Cokorilo, augusti 2014 

 

”Men det är faktiskt skillnad på att vara otrogen när du är typ 18 år 

och skitfull eller äldre och gör det medvetet”  

– Chris Sörman, augusti 2014 

 

”Jag har en tumregel som går ut på att det är okej att dejta flera 

samtidigt så länge det är rimligt att tro att du inte sårar någon annan” 

 – Simon Settergren, september 2014 

 

”Egentligen kan det vara en taktik också, för att bli mer intressant. Du 

visar att du attraktiv på marknaden. Får folk att känna ”What the fuck 

liksom, jag ska nog inte missa min chans”” 

– Dejan Cokorilo, september 2014 

 

Att hitta kärleken gör du där du minst anar det och Killpanelen är mestadels eniga om att 

det är viktigt att ha samma värderingar som sin partner. Gällande frågan om det går att 

var kompis med ett ex anser de att det kan fungera så länge det inte finns några känslor 

inblandande. 

Exempel på detta:  
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”Ragga inom din genre, du vet säkert ändå på ett ungefär vad du är ute 

efter. Jag skulle till exempel inte ragga på en kurs i blockflöjt, eftersom 

som jag tycker att sådant är riktigt jävla tråkigt. Då tror jag inte heller 

att min drömtjej finns på den kursen” 

 – Chris Sörman, december 2014 

 

”Du måste vara ärlig. Känner du på dig att det kommer sluta med att 

du mår dåligt måste du acceptera det. Annars gör du bara sig själv en 

otjänst” – Chris Sörman, januari 2015 

 

6.3.4 Sammanfattning: Killpanelens syn på relationer  
Med det ovanstående resultatet i beaktande kan slutsatsen dras att Killpanelen har en 

relativt traditionsenlig- och konservativ syn på relationer och dess olika delar. Även om 

de inte tydligt belyser heteronormativt indikerar uttalanden som att ”öppna förhållanden 

är något konstigt” och ”att vara äldre tjej i ett förhållande är annorlunda” ändå till att det 

är ett heteronormativt perspektiv som Killpanelen utgår ifrån. Och det faktum att 

Killpanelen kan uttala sig om vad som är rätt och fel, normalt och onormalt, i en relation 

blir problematiskt i förhållande till Youngs (200) teori om att det är de priviligierade 

grupperna i samhället som på sätt och vis besitter makten att definiera ”det rätta” och ”det 

felaktiga”. Det skapas då en form av regelverk som de underordnande, i detta fall 

Killpanelens läsare, förväntas rätta sig efter.  

 

Killpanelens syn på relationer går att se ur ett genusperspektiv utan att 

panelmedlemmarna behöver säga något. Detta då det är ett faktum att män uttalar sig i ett 

magasin riktat till unga kvinnor, och på så sätt påverkar identiteten kvinna. Kvinnor 

hamnar nämligen i en beroendeställning till männen även om det faktiskt inte uttalas i 

skrift. Detta tankesätt går att koppla till Butler (2007) och hennes mening om att det är 

handlingar och språk som konstruerar kön. Genusegenskaper är inte ett uttryck för något 

utan ses som en framställning av något. Det är när vi talar om män och kvinnor och 
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hänför dem olika egenskaper, handlingsmönster och värden som vi konstruerar män och 

kvinnor, i detta fall att unga kvinnor är beroende av Killpanelens sätt att se på relationer.  

 

Svaret på frågeställningen, vad har Killpanelen för syn på relationer, blir att Killpanelen 

har en traditionsenlig syn på relationer och allt som avviker från det ”normala”, anser de 

vara anmärkningsvärt. Detta går även att se ur ett genusperspektiv och det som Butler 

(2007) förklarar om att handlingar och språk konstruerar kön. Det traditionsenliga går 

nämligen inte bara att skåda i språket utan i handlingen Killpanelen.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys  
Med tanke på att detta är en studie där teorin har använts som ett analysinstrument så har 

resultatets och analysens sammanfattning strukturerats upp med hjälp två underrubriker 

som har sin grund i studiens teorier – Representation samt Genus, identitet och 

heteronormativitet. Ytterligare ett argument för denna struktur är att varje frågeställning 

har en egen sammanfattning i resultat- och analysdelen, där svaret på de tre 

frågeställningarna redovisats.  

6.4.1 Representation  
En av huvuddelarna i studien, och det som bidragit till det framkomna resultatet, är 

teorier om representation, som enligt Hall (2013) förklarar hur en given företeelse 

tilldelas mening genom de ord som används, den historia som berättas samt hur meningar 

klassificeras, begripliggörs och värderas. En anledning till att språket har en sådan stor 

del i populärkulturen i allmänhet och denna studie i synnerhet är för att språket bär på det 

privilegium att få oss att förstå saker och därefter skapa mening. Representation handlar 

om att symbolisera något och att beskriva något. Killpanelen symboliserar bland annat 

det faktum att kvinnor behöver mäns råd och Killpanelens rubriker beskriver bland annat 

att vi bör sträva mot tvåsamhet. Denna tolkning hade varit svår, om än omöjlig, utan 

språket som utgångspunkt.  

 

Hall (2013) talar även om att vi alla bär på en samling mentala kartor, och mening som 

framkommer i olika kontexter är beroende av de systemen av begrepp vi bär på. När 
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individer har olika begreppsliga kartor blir det svårt för dem att förstå världen på samma 

sätt. Detta kan bli problematiskt i Killpanelen då det tre panelmedlemmarna många 

gånger utgår från sina egna erfarenheter som speglar det heteronormativa synsättet i 

frågor rörande relationer. En heterosexuells mentala karta kan mest troligt 

överensstämma med deras, men att så inte behöver vara fallet ur exempelvis en 

homosexuells perspektiv och mentala karta. Detta kan bli problematiskt även om språket 

är detsamma.  

6.4.2 Genus, identitet och heteronormativitet  
Denna analys går även att sammanfatta med något som Butlers (2007) teorier bekräftar – 

handlingar och språk konstruerar kön. Killpanelen är en panel bestående av män som ska 

verka för att svara på frågor där den ideala läsaren är unga kvinnor. Med tanke på tilltalet 

som har analyserats går VR:s målgrupp på 18–25-åringar som tänkta läsare dock att 

ifrågasätta. Detta eftersom att Killpanelen flera gånger nedvärderar den yngre 

målgruppen genom ordval och ställningstaganden.  

 

Butler (2007) menar att begreppet kvinna är under ständig förändring och påverkas av 

sociala- och kulturella normer. Detta går att applicera på Killpanelen då en norm kan vara 

de budskap och den syn på relationer som Killpanelen framhäver i de analyserade 

texterna. Genom att det är deras synsätt som får utrymme i Sveriges ledande magasin för 

målgruppen unga kvinnor, bidrar det till det faktum som Gripsrud (2011) belyser, att vi i 

många sammanhang identifierar oss med någon för att bli lik eller bli ett med någon. 

Denna identifiering sker ofta via medier och idoler och i denna analys är det Killpanelen 

som blir uttrycket för mediet och idolerna. Följden av detta kan bli att Killpanelens sätt 

att vara och se på relationer blir ”det rätta” sättet. Carlsson och Koppfeldt (2008) menar 

även att jakten på ett identitetsskapande i vissa situationer kan visa sig genom att kvinnor 

väljer att anpassa sig efter den manliga smaken och på så sätt inta en manlig position. På 

sätt och vis görs denna anpassning redan då VR:s läsare väljer att läsa texterna 

Killpanelen.  
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Att Killpanelen många gånger verkar exkluderande faller inom ramen för det Butler 

(2007) menar med rådande kriterier som verkar för att forma ett subjekt. Subjektet, i detta 

fall unga kvinnor, erbjuds kriterier bland annat genom språket som talar om vad som är 

sant och inte sant om kvinnor. Och det krävs således en form av kvalifikation som subjekt 

för att kunna representera det. En sådan kvalifikation kan i Killpanelen vara kopplingen 

mellan att sexuella handlingar är något naturligt i en relation.  

 

Så länge det förekommer texter där män talar om för kvinnor hur det ska agera och tänka, 

kommer genus fortsätta existera. Connell (1999) menar att genuspraktiken styrs av 

genusordningar som omger samhället och det är först när vi väljer att inte reproducera 

genus som det inte heller kommer existera något som kallas för genus. Trots att 

Killpanelen använder sig av ord som hen och partner, samt att de inte gör någon större 

skillnad på kvinnor och män, kan genus fortsätta reproduceras i och med att det är just 

män som uttalar sig om, och till kvinnor. Även Carlsson och Koppfeldt (2008) belyser 

problematiken med att det är förväntningar och koder som justerar hur könen avbildas i 

olika sammanhang.  

 

Gottzén och Jonsson (2012) diskuterar problematiken om att så kallade normer påverkar 

kvinnor och män i deras vardagsliv och i det ständigt pågående identitetsskapandet. I 

detta fall kan en parallell dras till Killpanelens syn på relationer, och den norm som de 

genom den sänder ut. Något som går att likna vid normer är det Giddens (1991) 

benämner som sociala strukturer, dessa strukturer faller inom ramen för genus och 

sexualitet och blir något som individer förväntas anamma både i det privata- och 

offentliga rummet. Exempel på en sådan social struktur i Killpanelens fall är det faktum 

att kvinnor förväntas lyssna på män. Mediet VR står således för det offentliga rummet, 

och har den sociala strukturen uppmanats där kan den följaktligen ses som naturlig att 

anamma även i det privata rummet. Den upprepande uppmuntran och uppmaningen till 

att kvinnor ska prioritera välmående i Killpanelens texter kan även det ses som en norm 

och förväntad struktur, men med en mer positiv inverkan och effekt på läsaren.  
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Begreppet heteronormativitet går flera gånger att associera till det resultat som 

framkommit vid denna analys. Greppet Killpanel och det faktum att män talar till kvinnor 

går även här att koppla det heteronormativa. Och trots det faktum att Killpanelen oftast 

använder sig av ord som hen och partner skapas ibland ett intryck av det som Jackson 

(1999) förklarar som teorin om att heterosexualitet är det naturliga. Detta intryck skapas 

genom Killpanelens något konservativa syn på relationer, samt att de trots en frekvent 

användning av hen och partner ändå emellanåt faller bort från dessa benämningar. Detta 

kan leda till minskad trovärdighet hos läsare som identifierar sig med ingen 

könsbestämning, då Young (2000) belyser problematiken med att de som faller utanför 

ramarna för det heteronormativa ofta får svårt att identifiera sig med de regelverk som är 

fastställda i samhället. En konsekvens av detta blir att hierarkier och maktförhållanden 

kommer att fortsätta bestå. Och Gauntlett (2008) menar att detta kan ses som den stora 

problematiken i magasin riktade till kvinnor, magasinen är nämligen allt för enkelriktade 

i sin framställning av kön då artiklar nästan alltid är skrivna ur ett heterosexuellt 

perspektiv.  

Något som är frekvent återkommande i hela resultatet och analysen är det som Rosenberg 

(2003) förklarar i sin teori – att det är de föreställningar som andra människor har om en 

individ som påverkar dennes identitet. Identitet skapas i olika gemenskaper och 

relationer, där gruppnormer blir huvudsakliga även för den individuella identiteten. Och 

som nämnt tidigare är ett exempel på normer Killpanelens syn på relationer. Även 

Lundahl (1998) diskuterar denna typ av problematik och menar att identifiering sker när 

någon identifierar det andra. En jämförelse till denna studie blir när Killpanelen blir så 

definitiva i sitt svar att det som läsare blir svårt att tänka att en annan tolkning är möjlig. 

Kan läsaren inte identifiera sig med Killpanelens definitiva svar och synsätt kan det bidra 

till en känsla där individen kan känna sig som ”det andra”. Och ”det andra” kan i mångas 

ögon ses som det onormala, speciellt när det är idoler som uttrycker det definitiva.  
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7. SLUTDISKUSSION  
En studie som denna är inte tänkt att visa på några fullständiga svar. Avsikten har för oss 

varit att i små delar kunna kartlägga vad unga kvinnor får ta del av i media och i detta fall 

Killpanelen. Detta för att få upp ögonen för problemet och för att sedan, på längre sikt, 

kunna använda kunskapen som denna studie givet oss i vårt vardagliga arbete som 

journalister.  

 

Kanske ligger det stora problemet i att greppet Killpanelen handlar om att tre 

heterosexuella män ger råd till en målgrupp på unga kvinnor. Redan här blir mötet mellan 

läsare och panel heteronormativt, och kanske är det just där skon klämmer. Hur frekvent 

ordet hen än används går kanske budskapet förlorat genom att greppet Killpanelen redan 

tilltalar en heteronormativ målgrupp, då det är män som utgör panelen. För det är som 

Butler (2007) säger – språk och handlingar konstruerar kön.  

 

Lösningen kanske inte ligger i att via språket hitta ord som tilltalar en större massa utan 

snarare i att använda sig av en panel som tilltalar en bredare publik. På så sätt kan den 

språkliga problematiken lösas utav sig själv – vem panelen talar till, vad de har för syn på 

relationer och det språkliga tilltalet. Förebilder och idoler behövs. Det handlar om vilka 

som ses som idoler och hur det väljer att använda sitt auktoritära försprång för att skapa 

förändring och tilldela olika företeelser mening, i Killpanelens fall, relationer.  

 

Det går att se tydliga tecken på att den ”verklighet” Killpanelen gestaltar via sina texter 

kan påverka individer och deras ständigt pågående identitetsskapande. Detta visar sig 

bland annat genom att Killpanelen symboliserar det faktum att kvinnor behöver mäns råd. 

Det faktum att Killpanelen kan ses som idoler, på grund av deras yrkestitlar, bidrar till att 

deras sätt att se på relationer kan tolkas som ”det rätta” sättet. Och att använda sig av 

förebilder och auktoriteter som inspiration i media behöver inte ses som något negativt. 

Tvärtom. Unga kvinnor behöver inspirationskällor och vuxna förebilder i sitt 

identitetsskapande, men att verka som idol för unga kvinnor ställer högre krav på en, och 

det Killpanelen väljer att förmedla bör vara noga genomtänkt. 
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Vid analyserandet av Killpanelens texter har det skapats en känsla av att få vara en fluga 

på väggen under ett samtal män emellan. En önskan som flera unga kvinnor säkerligen 

någon gång har kunnat relatera till. Som läsare kan Killpanelens svar ses som sanningar i 

den mån att tankar som ”okej, det är så här män tänker” uppkommer. Sen behöver inte 

allt tas som sanning utan kan sättas i relation till egna värderingar och tankar om ”det 

rätta” hos den som läser. Detta blir problematiskt då det säkerligen finns läsare som har 

ett större behov av att känna tillhörighet och identifikation med något och då kan glömma 

bort att sätta Killpanelens svar i relation till sig själva. Detta går att koppla till det som 

Hall och Hall (1980) diskuterar om den dominerande läsningen.  

 

Något som är återkommande i Killpanelen är det faktum att de flertalet gånger talar om 

relationer i form av tvåsamhet som det enda alternativet. Detta kan skapa en form av 

problematik, dels för att det med största sannolikhet finns unga kvinnor som trivs som 

singlar och är lyckliga i det, men även för att det, vid benämnandet av andra 

konstellationer, ser ner på dem. Jackson (1999) förklarar att heterosexualitet ses som det 

naturliga och de som faller utanför dessa ramar kan ses som ”det felaktiga”. Vi anser att 

detta kanske inte påverkar den läsare som endast tar del av Killpanelen en gång. Men det 

kan det bli ett långsiktigt problem då vi lever kvar i normer och värderingar som unga 

kvinnor kan ha svårt att förbise.  

 

Det är skillnad på att uttrycka sig i text, då jargonger och ironi ofta kan gå förlorad. Och 

även om det finns mycket att anmärka på i utformandet av Killpanelen, så lyckas de ett 

flertal gånger tilltala en bredare publik. Det är de gångerna som Killpanelen inte använder 

sig av tilltal till en bredare massa som vi som uppsatsförfattare regerar och ställer oss 

frågande till hur genuint det egentligen är. Men som sagt det är svårt att uttrycka sig i text 

och Killpanelen verkar säkert inte för att utestänga någon. Problemet ligger inte i texten 

och textens tilltal utan i utformningen och greppet Killpanelen.  

 

Slutsatsen blir att Killpanelen sänder ut en relativt heteronormativ syn på relationer. Och 

att de gör ett försök att vända sig till en bredare massa genom användandet av ord utan en 

definitiv könsbestämning. Men den underliggande meningen blir ändå att de vänder sig 
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till en heterosexuell publik. Den ”verklighet” som Killpanelen gestaltar förmedlar något 

som kan ses som sanning och ”det rätta” sättet att vara och agera i olika situationer. Med 

det sagt bör texter som Killpanelen och andra inom samma genre få fortsätta finnas till då 

det alltid kommer behövas idoler, men det ligger ett stort ansvar hos både producent och 

läsare vid brukandet av sådana texter. Som producent handlar det till stor del om 

vetskapen om vilken position de innehar och det faktum att publicerade texter inte bara 

kan ses som ordföljder utan måste ses som en möjlig väg i det ständigt pågående 

identitetsskapandet bland unga kvinnor.  Bortsett från producent och läsare ligger även ett 

ansvar hos framtida forskare att aldrig sluta undersöka denna typ av ämne. För 

identitetsskapande och heteronormativitet kommer alltid vara närvarande och öppet för 

ifrågasättande och utveckling. 

	  

7.1 Vidare forskning 
Analysens resultat visar på tydlig genuskategorisering och skillnader på män och 

kvinnors representation i media. Det uppstår därmed en möjlighet till vidare forskning. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att analysera ett bredare material, sett över 

tid, för att täcka in åren innan ord som hen fick sitt genombrott. Och då se hur 

Killpanelen benämner och tilltalar läsaren i olika situationer. Detta skulle vara av intresse 

för att möjligen kunna se en form av utveckling gällande frågor rörande genus och 

könsskillnader. För trots att Killpanelen i dag kan ses som bristfällig till viss del vore det 

intressant om ord som exempelvis hen, har hjälpt till att skapa någon form av förändring.  

 

Intressant hade även varit att utveckla analysen så till vida att fokusgrupper, alternativ 

djupintervjuer, hade tillsats och en receptionsstudie hade genomförts. Respondenterna 

skulle i sådana fall besitta olika sexuella läggningar, för att se om det analyserade 

materialet mottags och påverkar individer olika beroende på deras egna erfarenheter.  
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BILAGOR 
	  
Bilaga 1. Kodschema – variabler  
	  
Killpanelens roll 

1. Rådgivarposition  

2. Kompisposition  

Tilltal i rubrik 

1. Singlar 

2. Par  

3. Både och 

Benämningar i text 

1. Han eller honom 

2. Hon eller henne 

3. Ingen könsbestämning 
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Bilaga 2. Killpanelen 
 
April 2014 
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Maj 2014	  
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Juni 2014 
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Juli 2014
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Augusti 2014 
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September 2014 
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Oktober 2014 
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November 2014 
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December 2014 
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Januari 2015 
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Februari 2015
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Mars 2015

 


