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Abstract 

This is a qualitative case study qua a thesis equal to a bachelor degree in 

Information design with orientation towards text design. The purpose of the study 

is to analyze an informational text with a norm critical perspective to gain 

knowledge on how the text can be affected by the social according norms reflected 

in its style and parlance. The goal is to use the knowledge gained to form a design 

concept around how we can create an informational text which does not disfavor 

humans from a norm critical viewpoint. The goal with the design concept is further 

to discuss if it’s manageable to create such an information text at all. 

It’s showed in the study that gender constructions pervasively affect aspects in an 

informational text, such as style and parlance, and that this can lead the readers to 

perceive the text in different ways. 

Keywords 

Gender, equality, style and parlance, Information design and norm critical 

perspective. 
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Abstrakt 

Denna kvalitativa fallstudie är gjord i egenskap av ett examensarbete på 

kandidatnivå i Informationsdesign med inriktning mot textdesign. Syftet med 

studien är att analysera informationstext ur ett normkritiskt perspektiv för att få 

kunskap om hur texten kan påverkas av de samhällsenliga normer som återspeglas i 

dess stil och språkbruk. Målet är att använda kunskapen för att bilda ett 

designkoncept kring hur vi kan skapa en informationstext som inte missgynnar 

människor ur ett normkritiskt perspektiv. Målet med designkonceptet är även att 

diskutera om det är möjligt att skapa en sådan informationstext. 

I studien framgick det att könskonstruktioner påverkar genomgripande aspekter i 

en informativ text, som stil och språkbruk och att detta kan påverka läsarnas 

uppfattning om texten. 

Nyckelord 

Genus, jämställdhet, stil och språkbruk, Informationsdesign och normkritiskt 

perspektiv. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bland annat studiens bakgrund, syfte och 

frågeställning. I kapitlet redogörs även för studiens utgångspunkter, 

definitioner av begrepp och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Sörmlandsstrategin 2020 (Regionförbundet Sörmland 2013) är en uppföljning av 

det regionala utvecklingsprogrammet ”Sörmlandsstrategin”. I uppföljningen 

redovisas för strategins styrkor och svagheter. I Sörmlandsstrategin 2020 

(Regionförbundet Sörmland 2013, s. 22) står det skrivet att det mest omfattande 

arbetet i strategin inkluderar social hållbarhet. Under social hållbarhet hamnar 

bland annat jämställdhet (Regionförbundet Sörmland 2013, s. 22). En region som 

föregått med gott exempel inom social hållbarhet är region Värmland som menar 

att samhället till stor del styrs av invanda normer och att det därför krävs medvetna 

ordval och bildkompositioner för att alla ska känna sig inkluderade, värdefulla och 

sedda (Region Värmland 2015). En slutsats är att normkritik är ett nödvändigt 

perspektiv för att kunna skapa social hållbarhet och att regionförbundet Sörmland 

bör utforma sitt material med en normkritisk värdegrund för att uppnå sin strategi 

på ett effektivt sätt. 

Det står skrivet på Europeiska kommissionens webbsida för rättsliga frågor med 

fokus på jämställdhet att ”jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s 

grundläggande värderingar”(Europeiska kommissionen 2016). Ohlsson Sandahl 

(2015, s. 193) förklarar att jämställdhet handlar om kön och om rättigheter och 

möjligheter kopplat till kön. Vidare skriver Ohlsson Sandahl (2015, s. 193) att 

jämställdhetsarbetet har kön som utgångspunkt och att det är nödvändigt eftersom 

det finns orättvisor på grund av könsmaktsstrukturer. Även i språket finns 

orättvisor på grund av könsmaktsstrukturer. Detta gäller både det verbala och 

skriftliga språket. Normer förmedlar stereotypiska och fördomsfulla 

verklighetsbilder som återspeglas i vårt språkbruk (Språkrådet 2008, s. 12). Språket 

konserverar mönster som kan anses vara förlegade, vilket framförallt missgynnar 

kvinnor (Språkrådet 2008, s. 13). 
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1.1.1 Magasinet ”Innovation – berättelser om sörmlänningar som  
gjort det” 

I januari 2011 startade ett EU-finansierat projekt som var tillfälligt och pågick till 

december 2013 (Regionförbundet Sörmland 2014:1). Projektets utgångspunkt var 

att främja innovationer i Sörmland och resulterade i att regionförbundet Sörmland 

bland annat gav ut magasinet ”Innovation – berättelser om sörmlänningar som 

gjort det” (Regionförbundet Sörmland 2014:1, s. 20). 

Magasinet publicerades år 2012 och finns idag som PDF på bland annat 

Regionförbundet Sörmlands webbplats bland senast publicerat material 

(Regionförbundet Sörmland, 2016). Projektet som magasinet är en del av har även 

en egen sida på regionförbundets webbplats där magasinet också finns att ladda ner 

(Regionförbundet Sörmland, 2015). Ett annat exempel på var magasinet finns är på 

Eskilstuna kommuns webbsida för ”Företag, stöd och rådgivning” där magasinet 

finns tillgängligt som PDF (Eskilstuna kommun, u.å.). 

 

 

 

För större format av alla figurer som förekommer i rapporten se bilagor. 

Artiklarna i magasinet handlar i stora drag om innovation, egenföretagande, 

idéutveckling och samarbeten mellan drivna individer och företag med kompetens 

som kan hjälpa individen. Artiklarna utgår från individens perspektiv och berättar 

dennes historia från idé till koncept eller produkt. 

1.1.2 Problembakgrund 

Normer genomsyrar vårt samhälle. De är så pass normaliserade att det kan vara 

svårt att upptäcka var könskonstruktioner cementeras. Informationstext som når ut 

till samhället är material som riskerar att placera människor i fack, osynliggöra och 

förminska grupper och på andra sätt missgynna allmänheten genom att cementera 

Figur 1: Regionförbundet Sörmland tillåter att 

magasinet laddas ner som PDF från deras 

webbplats. 

Figur 2: Besökare uppmanas att ladda ner 

magasinet från Eskilstuna kommuns webbplats. 
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normer. Detta med anledning av att informationstexten når ut till en bred målgrupp 

så om text, bild och form inte utformats för att vara så inkluderande som möjligt är 

risken stor att en del av målgruppen inte representeras i materialet eller blir 

representerade på ett sätt som minskar relevansen och kvaliteten. 

Einarsson och Hultman (2001, s. 34) skriver att det är möjligt genom språkliga 

studier att öka medvetenheten om de kulturbetingade värderingar [normer] som 

styr vårt beteende. De skriver att denna medvetenhet kan användas för att diskutera 

och bearbeta våra attityder (till könsroller) i syfte att göra dem mer rymliga och 

allmänmänskliga, mindre förtryckande (Einarsson och Hultman 2001, s. 34). 

Sammanfattningsvis är det problemområde som denna fallstudie ska titta på vilka 

förändringar i informationstextens stil och språkbruk som kan göras för att den ska 

bli mer inkluderande och mindre missgynnande. Tesen är att en informationstext 

inte blir målgruppsanpassad förens den är inkluderande. 

1.2 Syfte 

Syftet med fallstudien är att, ur ett normkritiskt perspektiv, analysera 

informationstext för att se hur den kan påverkas av de normer som återspeglas i 

textens stil och språkbruk. Målet är att använda kunskapen för att ta fram ett 

designkoncept kring hur vi kan skriva informationstexter som inte missgynnar 

målgruppen ur ett normkritiskt perspektiv.  

Denna fallstudie använder kvalitativa metoder. Det är inte relevant att generalisera 

resultatet. Syftet är att bilda ett designkoncept, kopplat till just detta fall, för att se 

hur materialet som studien handlar om skulle kunna förbättras samt föra diskussion 

om de eventuella svårigheter som finns med att utforma material efter det 

normkritiska perspektivet. 

1.3 Frågeställning 

På vilka sätt går det att strategiskt motverka att stilen och språkbruket i 

informationstext förmedlar fördomsfulla och stereotypiska könskonstruktioner? 

1.3.1 Underfrågor 

o Vilka könskonstruktioner kan bidra med att stil och språkbruk i 

informationstext förknippas med ”manligt” eller ”kvinnligt”? 



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

10 
 

o På vilka sätt kan läsupplevelsen påverkas av att informationsmaterial 

utformats så att den textuella stilen och språkbruket cementerar 

könskonstruktioner? 

1.4 Målgrupp 

Andra inom fältet för informationsdesign kan tänkas dra nytta av studien genom att 

få nya perspektiv att arbeta med. Förhoppningen är att studien även väcker nya 

frågeställningar att studera vidare. 

Studiens målgrupp kan också vara kommunikatörer och skribenter som arbetar med 

att skriva texter som ska nå ut till en bred målgrupp. Texter som når ut till en bred 

målgrupp och har hög spridning bör vara välutformade ur ett normkritiskt 

perspektiv för att föregå med gott exempel och förhindra att könskonstruktioner 

missgynnar människor. 

1.5 Avgränsningar 

De undersökningsenheter som valts är två artiklar av åtta ur ett magasin som är en 

produkt av ett tillfälligt EU-finansierat projekt som utförts av regionförbundet 

Sörmland. Avgränsningen i antal artiklar är vald för att få tid till att på djupet titta 

på texternas stil och språkbruk och efter det problemområde som identifierats. Att 

avgränsa arbetet till i huvudsak ett problemområde var nödvändigt för att, inom 

tidsramen för kursen, hinna göra ett utförligt arbete. 

Då fallstudien ofta går in på detaljnivå krävs det inte enbart att antal 

undersökningsenheter begränsas men även antal metoder. Detta med anledning av 

att få tid till att gå in på sagda detaljnivå. 

En fallstudie kan väcka misstro då andra kan fråga sig hur resultatet ska kunna 

generaliseras. Som Denscombe (2016, s. 100) poängterar så är syftet med 

fallstudien inte att resultatet ska kunna generaliseras över flera andra fall, syftet är 

att utveckla teori och, i denna studies fall, ett designkoncept. 

1.6.1 Bilder 

En intressant aspekt utöver text som förekommer i magasinet är bilder. Bild och 

text i samverkan påverkar varandra och kan bidra till hur läsaren tolkar 

helhetsintrycket. Eftersom bild är en så pass stor aspekt av text hinner fallstudien 

inte behandla dem båda två under examensarbetets tidsbegränsning. Däremot 
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kommer studien kunna titta på bilder rent övergripande istället för att gå in på 

detaljer. 

1.6 Utgångspunkter och definition av begrepp 

Det är nödvändigt att redogöra för de utgångspunkter och de ord som förekommer i 

fallstudien eftersom de kan väcka frågor och tolkas på olika sätt om de inte i förväg 

definieras. Först och främst kommer begreppet ”normkritiskt perspektiv”. För att 

förstå vad ett normkritiskt perspektiv är behöver dock ordet ”norm” redas ut. Norm 

är ett diffust begrepp men enkelt sagt innebär det idéer om vad som anses vara 

normalt respektive onormalt (Sörensdotter 2010, s. 136). Dessa idéer kan i sin tur 

skapa förväntningar om hur vi bör leva våra liv och vilka vi bör vara. 

Förväntningar kan innebära problem då de som bryter mot dessa riskerar att 

osynliggöras eller bestraffas på andra sätt (Sörensdotter 2010, s. 137). Normer kan 

också avgöra vem som har makt och popularitet genom att utöva ”rätt” sort 

beteende (Sörensdotter 2012, s. 137). 

Normer är socialt konstruerade och förmedlas normalt till oss dagligen via olika 

medium så som exempelvis reklam och informationsmaterial. I och med att 

normerna bidrar till att skapa förväntningar som inte kan, eller bör, upprätthållas av 

alla bör vi vara kritiska mot dem. Genom att vara kritiska kan det vara möjligt att 

upptäcka hur normer begränsar oss genom att dela in oss i fack. Normer kan även 

bidra med en ojämn maktfördelning och maktstruktur. På så vis kan en påstå att 

normer har ett visst sätt att styra i samhället. 

Det normkritiska perspektivet kan vara ögat som granskar normerna med ett 

kritiskt förhållningssätt för att upptäcka var normerna tagit över och bestraffar, 

eller som det kallas i denna rapport, missgynnar människor. Att missgynnas kan 

handla om att kränkas, exkluderas (osynliggöras), förminskas och liknande. Det 

normkritiskt perspektiv handlar inte om att peka ut de som inte tillhör normen, det 

normkritiska perspektivet handlar om att ifrågasätta normerna. En definition av, 

och ett syfte för, det normkritiska perspektivet lyder:  

”Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv i likabehandlingsarbetet innebär att 

fokusera på de normer och maktstrukturer som är knutna till kön, könsidentitet 

eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Syftet med det normkritiska 

förhållningssättet är att synliggöra, problematisera och förändra de normer som 

kan ligga till grund för diskriminering” – Diskrimineringsombudsmannen, 2015. 
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Härnäst följer en punktlista på ord som snart förekommer i rapporten och som 

behöver förtydligas. 

o Innovation. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.a) är en innovation ett 

förlopp genom vilka nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner 

insteg i ett samhälle och sedan sprids där. En innovation är införandet av 

något nytt. 

o Idébärare. Ordet används för att beskriva målgruppen för 

informationsmaterialet som denna studie bygger på. Beskrivningen är 

regionförbundet Sörmlands egen och målgruppen definieras som 

”sörmlänningar som har vilja och drivkraft att utveckla en idé och är i 

behov av stöd för detta” (Regionförbundet Sörmland 2014:1, s. 36). 

o Innovationsnoder. Ordet innovationsnod används av regionförbundet 

Sörmland och syftar på de noder som ingår i regionens innovationssystem. 

Enkelt uttryckt kan en innovationsnod vara en samlingspunkt, ett nätverk, 

för innovatörer där de bland annat kan få hjälp i form av rådgivning. 

o Könskonstruktioner. Detta begrepp används i rapporten för att syfta på de 

könskonstruktioner som skapas genom att människor uppfostras efter olika 

normer (Ohlsson Sandahl, s. 51). Begreppet innefattar socialt kön som 

handlar om normer om vad människor uppfattar som kvinnligt och manligt 

(Ohlsson Sandahl, s. 51). 

o Offentliga sfären. Begreppet innefattar den formella beslutsfattningen, den 

offentliga verksamheten så som exempelvis stats- och förvaltningsrätten. 

Den offentliga sfären kan bland annat vara arbetsplatsen, tjänsten och 

samhället. 

o Privata sfären. Begreppet innefattar det enskilda, det personliga och det 

egna. Den privata sfären kan vara hemma i hushållet eller bland vänner. 

Nedan definieras de begrepp och termer som för studien är relevanta. Där en klar 

definition inte finns tillgänglig har begreppet eller termen tolkats och formulerats 

för användning i studien. 

1.6.1 Läsvärde 

Terminologicentrum (2016) skriver att läsvärde handlar om innehållets kvalitet och 

relevans. Detta gör begreppet svårt att definiera eftersom uppfattningen om vad 

som är kvalitet och relevans är individuell och kan bygga på personliga preferenser 
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och kultur. Läsvärdet bygger på personens individuella uppfattning om vad som är 

värt att läsa. 

Det är rimligt att tänka att en text har ett värde om den svarar på läsarens läsmål: att 

läsaren vinner något av att läsa texten eller att den svarar på exempelvis ett 

kunskapsmål. Vidare kan en tänka sig att läsvärde också är beroende av om textens 

värderingar sammanfaller med läsarens, om texten håller en godtycklig kvalitet i 

innehåll och om texten stimulerar läsaren. 

Definitionen av läsvärde som studien kommer att arbeta mot är egenformulerad 

med hjälp av informationen från Terminologicentrum (2016) och lyder: 

”Läsvärde är det värde läsaren sätter på textens innehåll med hjälp av 

bedömningskriterier så som textens värderingar, kvalitet, relevans, stimulans och 

om den uppnår läsarens läsmål ”. 

1.6.2 Normer 

Ohlsson Sandahl (2015, s. 43) skriver att normer är regler för det sociala samspelet 

och känslor om vad som är ”normalt” och vanligt. På Nationalencyklopedin (u.å.b) 

står skrivet att normer i allmänhet är nära förbundna med sociala värden, och utgör 

medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som 

bejakar dem. Vidare står det att de formella lagarna uttrycker en del av de normer 

vi har i samhället medan andra normer finns inbäddade i traditioner, seder och 

bruk. 

1.6.3 Normkritik 

Ohlsson Sandahl (2015, s. 43) skriver att normkritik är ett förhållningssätt som har 

till syfte att granska vilka normer som råder, exempelvis i en grupp, för att se vilka 

som inkluderas och vilka som exkluderas. Vidare skriver Ohlsson Sandahl (2015, s. 

43) att normkritik handlar om att fokusera på normerna, vad de bidrar med i 

samhället, snarare än se till att majoriteten ska tolerera de avvikande. 

1.6.4 Socialt kön (genus) 

Ohlsson Sandahl (2015, s. 51) skriver att socialt kön är ett begrepp som beskriver 

de genusnormer som finns och som människor socialiseras in i. Socialt kön är en 

social konstruktion som skapas genom att människor uppfostras till olika 

könsnormer (Ohlsson Sandahl 2015, s. 51). 
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1.6.5 Mentalt kön (genus) 

Ohlsson Sandahl (2015, s. 41) förklarar att begreppet ”mentalt kön” beskriver en 

persons könsidentitet som inte alltid överensstämmer med det biologiska, sociala 

eller juridiska könet. Enligt Ohlsson Sandahl (2015, s. 41) är det alltid personen 

själv som identifierar sin könsidentitet. 

1.6.6 Jämställdhet 

Enligt Ohlsson Sandahl (2015, s. 35) är jämställdhet ett läge där alla människor 

oavsett kön behandlas likvärdigt och har lika mycket makt, rättigheter och 

skyldigheter. På regeringskansliets webbplats står det att ”jämställdhet handlar om 

jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjligheter att forma 

samhället och sina egna liv” (Regeringskansliet 2016). 

1.6.7 Mångfald 

Mångfald handlar om olikheter. Ohlsson Sandahl (2015, s. 42) skriver att mångfald 

även går att beskriva som heterogenitet eller pluralism. I den här studien menas 

mångfald att människor är olika i avseenden som kön, ålder, etnisk och kulturell 

bakgrund, sexuell läggning, funktionsmöjligheter och liknande livsaspekter som 

bidrar till variation. 
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2. Tidigare kunskap 

I detta avsnitt presenteras den litteratur och den kunskap som 

framförallt använts i designkonceptet. 

2.1 Skillnader i språk mellan kvinnor och män 

Adelaide Haas (1979) sammanfattar flera olika studier i hur män och kvinnor 

skiljer sig åt i talat språk och redogör för resultaten. Nedan listas några av de 

punkter som Haas tar upp och som, enligt de studier som sammanfattas, visar på 

skillnader mellan män och kvinnors talade språk. 

o Enligt de studier Haas sammanfattar så använder kvinnor fler hyperboler, 

adverb och adjektiv när de talar (1979, s. 620-621). Exempel som återges är 

awful, nice, pretty [adverb], adorable, charming och lovely [adjektiv] (Haas 

1979, s. 620-621). 

o Haas återger att män fokuserar mer på objekt och handlingar som är 

relaterade till objekten medan kvinnor tenderar att fokusera mer på känslor 

och varför personer beter sig på ett särskilt sätt (1979, s. 621). 

o I en studie som återges av Haas ska det ha framkommit att kvinnor 

använder fler ord som antyder känslor och motivation (oavsett positiv, 

negativ eller neutral) och drar fler personliga referenser medan män istället 

refererar till tid, plats, kvantitet och destruktiva handlingar (1979, s. 621). 

o Haas sammanfattar det även som så att det ”kvinnliga språket” innehåller 

fler [förmildrande] omskrivningar, att kvinnor i större omfattning talar om 

känslor och ger positiva utvärderingar och att kvinnor pratar mer än män 

(1979, s. 623). Haas skriver att studier även visar att kvinnor använder ett 

mer emotionellt språk medan män fokuserar på perceptuella attribut (1979, 

s. 623). 

Haas reserverar sig dock för studiernas resultat och menar att kön inte är den enda 

variabel som influerar språket (1979, s. 624). Hon skriver att det är en komplex 

interaktion mellan personlighetsdrag och nämner bland annat ålder, utbildning, 

etnisk bakgrund, socioekonomisk status och kontextuella faktorer så som situation, 

miljö och deltagare som kan påverka språkets stil i studierna (Haas 1979, s. 624). 
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Einarsson och Hultman (2001, s. 27-28) skriver i en annan rapport att 

undersökningar har visat att flickor har intresseriktning mot den privata sfären, 

medan pojkar riktar sitt intresse mot den offentliga. Vidare skriver Einarsson och 

Hultman (2001, s. 28) att det privata närspråket kan kallas mer genuint, talspråkligt 

och personligt; att det framför allt används i familjen och på fritiden. I motsats till 

det skriver Einarsson och Hultman (2001, s. 27) att det offentliga språket kan kallas 

för fjärrspråk, skriftspråkstraditionellt och opersonligt; att det i sin tur används för 

att planera, analysera och kontrollera. 

I en studie som Einarsson och Hultman (2001, s. 45) redogör för har det bland 

annat framkommit att flickors tankar söker sig till människor och personliga 

relationer medan pojkarna framstår som mer sakinriktade. Detta stämmer överens 

med vad Haas (1979, s.621) skriver, att män fokuserar på objekt och handlingar 

relaterade till objekten medan kvinnorna fokuserar mer på känslor och personers 

beteenden. Einarsson och Hultman (2001, s.46) fortsätter med att redogöra för att 

flickorna i undersökningen använt fler personord och färre miljö-och aktivitetsord 

än pojkarna. Författarna ger exempel på detta som är plockat ur deras undersökning 

kring flickor och pojkars associationer till ordet ”hem”, exemplet presenteras 

nedanför: 

”Huvudskillnaden mellan flickors och pojkars associationer till ordet hem 

framträder tydligast i nedanstående två exempel på associationskedjor:  

Flicka: Föräldrar, hus, gemenskap, syskon, små konflikter, trevliga minnen. 

Pojke: Stereo, säng, bord, bokhylla, böcker, pennor, mattor, bilder, måste vara 

hemma”. – Einarsson och Hultman 2001, s. 44). 

Einarsson och Hultman (2001, s. 50) sammanfattar det som så att undersökningen 

bekräftat att flickor är mer inriktade på mänskliga relationer än pojkarna. 

2.2 Trovärdigheten 

Einarsson och Hultman (2001, s. 31-32) redogör för en undersökning kring 

talarattityder i vilken undersökningspersonerna fått bedöma en texts trovärdighet. 

Varannan deltagare har fått texten som om mannen Ingvar stod bakom, den andra 

hälften av deltagare fick texten som om kvinnan Ingvor stod bakom, i övrigt var 

texterna identiska (Einarsson och Hultman 2001, s. 32). Undersökningen visar att 

mannen Ingvar bedöms som mer trovärdig och kompetent än kvinnan Ingvor vilket 

enligt Einarsson och Hultman (2001, s. 33) stödjer misstanken om att kvinnor möts 

med misstro när de uppträder i offentliga sammanhang. Vidare skriver Einarsson 
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och Hultman (2001, s. 33) att attityder till det manliga och kvinnliga språkbruket 

liksom mäns och kvinnors ordförråd och språkliga stil speglar att den offentliga 

sfären huvudsakligen är manlig. 

Einarsson och Hultman (2001, s. 33-34) redogör för ytterligare en liknande 

undersökning som istället rörde en text hämtad från en hemmiljö där kvinnan och 

mannens repliker var ombytta i varannan text. Resultaten i undersökningen visade 

att kvinnan bedömdes som mer bevakande, känslosam, personlig, undergiven och 

öppen oavsett vilka repliker hon har (Einarsson och Hultman 2001, s. 33). Oavsett 

mannens tilldelade repliker så ansågs han i sin tur vara mer framgångsrik och 

nonchalant än kvinnan (Einarsson och Hultman 2001, s. 33). 

Sammanfattningsvis menar Einarsson och Hultman (2001, s. 34) att kvinnan 

uppskattas för bland annat prydlighet, känslighet, saktmodighet och hög moral, 

egenskaper som återspeglas i, bland annat, ordförråd och stil. Mannen uppskattas 

istället för styrka, framåtanda, auktoritet och ansvar för den offentliga sfären vilket 

också påverkar språkbruket (Einarsson och Hultman 2001, s. 34). 

2.3 Sändaren 

Som sändare av informationstext finns ens egna personliga erfarenheter, 

uppfattningar, kulturella bakgrund och de könskonstruktioner som en lever med, 

med i texten nästan oavsett vad som skrivs. Undantaget är texter som är oerhört 

distanserade och opersonliga, exempelvis lagtexter. Enligt Lagerholm (2008, s. 51) 

är sändaren en person med bestämda egenskaper som en aldrig kan frigöra sig från 

när en kommunicerar, istället framträder sändarens egenskaper i olika grad i 

textens språkbruk och stil. Lagerholm (2008, s. 52) fortsätter med att skriva att 

sändaren inte enbart har egenskaper men även personliga kunskaper och attityder 

som frivilligt eller ofrivilligt kan påverka språkbruket och stilen i texten. En typ av 

kunskap som Lagerholm (2008, s. 52) tar upp är den kunskap sändaren har om 

mottagaren. När sändaren skriver till en bred målgrupp blir det även automatiskt 

svårare att ha kunskap om alla inom målgruppen. Med kunskapen som sändaren 

har om målgruppen ska en försöka anpassa budskapet till dessa (Lagerholm 2008, 

s. 52). 

Mayers (2010 s. 2) skriver att det med stöd från målinriktad marknadsföring antas 

vara så att när mottagaren presenteras inför, i detta fall, reklam så söker mottagaren 

efter likheter mellan sig själv och materialet för att känna en förbindelse med 

materialet. Vidare skriver Mayers (2010, s. 2) att en produkt som ”hör hemma” i 

ens kontext och kultur, i ens grupp, kan influera ens attityd och 
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informationsbearbetning. Detta innebär att det är viktigt att ha kunskap om 

målgruppen för att veta hur en ska anpassa budskapet till dessa, precis som 

Lagerholm (2008, s. 52) hävdar. 

2.4 Mottagaren 

Lagerholm (2008, s. 52) skriver att stilen inte enbart formas av vem som 

producerat språket utan även av de som lyssnar eller läser. Med det syftar 

Lagerholm (2008, s. 52-53) både på vad sändaren vet om mottagaren och anpassar 

därefter men även på hur mottagaren reagerar på det språkliga i budskapet. Enligt 

Lagerholm (2008, s. 53) är det möjligt för sändaren att tänka ut en avsedd effekt 

som budskapet ska ha hos mottagaren men det är inte säkert att effekten verkligen 

blir den avsedda. Detta eftersom det är mottagaren själv som avgör det stilistiska 

intrycket (Lagerholm 2008, s. 53). 

2.5 Genussystemet 

Hirdman (1988, s. 51) skriver att genussystemet är en ordningsstruktur av kön som 

är en förutsättning för andra sociala ordningar, exempelvis de sociala, ekonomiska 

och politiska ordningarna. Hirdman (1988, s. 51) fortsätter med att skriva att de två 

bärande bjälkar som finns inom genussystemet är: 

o Dikotomi, isärhållandets tabu. Kvinnligt och manligt bör inte blandas. 

o Hierarkin, det är mannen som är norm. Det är män som är människor och 

därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga. 

Hirdman redogör sedan för att vi föds in i kulturella figurer, snarare än att män och 

kvinnor föds till en figur, vi skapar istället figuren (1988, s. 52). Connell och 

Pearse skriver att all social praktik innebär att vi tolkar världen, de skriver att 

samhället ofrånkomligen är en värld av innebörder (2015, s. 123). Innebörderna 

uppvisar spår av de sociala processer som skapat dem; kulturella system vilar på 

sociala intressen och växer fram ur historiskt specifika levnadssätt (Connell och 

Pearse 2015, s. 123). På så sätt lever vi i en diskurs som innehåller 

könskonstruktioner och det kan därför vara svårt att frigöra sig från dessa. 
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2.6 Källkritik 

Sammanfattningen av studier som Adeleide Haas skrivit är visserligen ålderstigen 

men dess resultat speglar de uppfattningar om ”manligt” och ”kvinnligt” som vi 

idag i stor mån fortfarande lever med. Normerna som Haas beskriver kan i många 

sammanhang vara normer som fortfarande är aktuella men de kan också vara 

beroende av den kultursfär som råder, något som Haas också närmar sig i sitt 

uttalande. 

Per Lagerholm är filosofie doktor (fil.dr) i nordiska språk och under den period då 

verket Stilistik publicerades var han verksam som universitetslektor i svenska. 

Verket i sig är avsedd för kurser på högskolenivå och är på så vis inte publicerat 

som ett vetenskapligt verk. Däremot är Lagerholms kunskapsnivå som fil.dr på en 

vetenskaplig nivå. 

Raewyn Connell är professor inom pedagogik vid ett universitet i Sidney och har 

publicerat böcker med anknytningen till genusproblematiken vid flera tillfällen. 

Rebecca Paerse är forskningsassistent vid samma universitet. Verket som källorna 

är hämtade från är ingen direkt vetenskaplig publikation och bör därför betraktas 

som enbart ett stöd för Hirdmans teori. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och redogörs för de metoder som använts i 

studien. Metoderna har valts som stöd för att få frågeställningarna 

besvarade i möjligaste mån. 

3.1 Inledning 

Detta är en fallstudie, vilket enligt Denscombe (2016, s. 92) innebär att sökarljuset 

för studien enbart hamnar på en eller några få undersökningsenheter. Fallstudien 

har enligt Denscombe (2016, s. 92-93) fokus på relationer och processer. Det 

innebär att fallstudien inte enbart kan visa vad som händer utan även varför det 

händer, vilket för den här studien är betydelsefullt för designkonceptet. 

Målgruppen för magasinet som analyseras är idébärare på regional och lokal nivå, 

med andra ord idébärare inom Sörmland (Regionförbundet Sörmland 2014:1). 

Detta är en bred målgrupp som innefattar människor som har möjlighet att utveckla 

idéer och bli egenföretagare med hjälp av organisationer och företag inom 

regionen. 

Magasinet innehåller åtta artiklar som handlar om personer i Sörmland som på 

något vis haft en idé, arbetat med innovation, startat företag eller har erfarenhet av 

företagande. Artiklarna informerar om personernas erfarenheter och hur de fått 

hjälp av organisationer och företag ur regionen för att vidareutvecklas på olika sätt. 

Projektets mål är att främja innovationer och föra samman innovationsnoderna med 

idébärarna (Regionförbundet Sörmland 2014:1, s. 4). 

Anledningen till varför fallstudien utförts på just magasinet ”Innovation – 

berättelser om sörmlänningar som gjort det” (2012) från regionförbundet 

Sörmland är främst för att innovation är något som alla bör ställas inför på lika 

grunder. Innovation kan leda till samhällsutveckling och därför kan en anse att 

människor ur samhällets alla grenar kan bidra och bör få möjlighet att bidra. I ett 

EU-finansierat och regionsdrivet projekt med målet att föra idébärare samman med 

innovationsnoder bör därför publicerat material representera, engagera och 

inspirera hela målgruppen. 

I studien analyseras i huvudsak två artiklar ur magasinet. Just dessa artiklar har 

valts ut för att de är representativa för magasinets innehåll och porträtterar en 
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kvinna respektive en man. Att artiklarna porträtterar en kvinna respektive en man 

är nödvändigt för att studien ska kunna gå närmare in i det problemområde som 

identifierats i materialet; nämligen att det i stil och språkbruk görs skillnad på 

texterna beroende på om de porträtterar en man eller en kvinna. 

Artikeln om Eva går under rubriken ”Kvinnor ska känna sig som män – när de 

sportar” och handlar om Evas väg från ung pizzabagare till egenföretagare. 

Produkten Eva har tagit fram är en sportbehå för personer som genomgått en 

bröstoperation eller behöver extra stöd för brösten. 

Artikeln om Tommy går under rubriken ”Innovationer som tar plats på den 

internationella marknaden” och handlar i stora drag om Tommys bedrifter och 

engagemang. Bland annat nämns Tommys innovation som nått ut till Amerika, den 

automatiserade tillverkningen av dentalprodukter. I slutet av artikeln handlar den 

främst om hur Tommy bidrar med sin kunskap i forum som gynnar andra 

innovatörer och projekt.  

3.2 Normkritisk analys 

Som startskott för fallstudien gjordes en enkel normkritisk analys av magasinets 

artiklar och de bilder som porträtterade människor ur materialet. Detta gjordes för 

att identifiera olika problemområden. Sedan smalnades studien ner till ett 

problemområde. I detta fall två artiklar varav den ena handlar om en man och den 

andra en kvinna. Efter att ha ringat in ett problemområde kunde studien gå vidare 

med de nästföljande metoderna. 

Den normkritiska analysen genomfördes baserat på råd från handboken ”Schyst” 

(2015) från region Värmland. Dessa råd har sedan fungerat som en checklista för 

att göra en enkel, övergripande analys av materialet. Råden sammanfattas under 

rubrikerna nedan. 

3.2.1 Ord och uttryck 

I handboken ”Schyst” (2015) från region Värmland ges råd på vad en kan tänka på 

för att skriva mer jämlikt. De råd denna studie valt att använda är de om ordval och 

uttryck. Eftersom det finns många normer i samhället som styr krävs medvetna 

ordval och uttryck för att inte missgynna målgruppen. Därför var det för studien 

värdefullt att granska materialet för att se om ord och uttryck som kan missgynna 

målgruppen förekom. 
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3.2.2 Bilder 

Om bild skriver region Värmland (2015) att faktorer som bildens motiv, beskäring 

och storlek spelar in när vi tolkar den ihop med eventuell rubrik eller text. Där av 

har studien övergripande analyserat representationen i bilderna och hur bilder i 

magasinet har använts i utformningen för att samspela med texten. Slutligen har 

studien även analyserat hur samspelet kan påverka magasinets intryck, alltså hur 

magasinet kan uppfattas när läsaren möts av samspelet mellan text och bild. 

3.2.3 Tonläge 

Region Värmland (2015) menar att tonläget i text kan präglas av vem texten talar 

med eller om. Detta beror förmodligen på normer kring hur olika indelade grupper 

av människor bör vara. Som exempel skriver region Värmland (2015) att texter 

riktade mot kvinnor ofta innehåller lättare inslag medan texter riktade mot män kan 

innehålla en större mäng affärsmässighet och seriositet. 

3.2.4 Mångfald 

Sista rådet från region Värmland (2015) som analysen använder sig av är kring 

mångfald. Region Värmland (2015) skriver att varje läsare har rätt att känna sig 

inkluderad, värdefull och sedd. En slutsats är att om en grupp eller enskild individ 

inte representeras eller kränks och missgynnas så har informationsmaterialet inte 

nått fram.  

Vidare skriver region Värmland (2015) att: 

o Det spelar roll vad som sägs och visas. 

o Det har betydelse att det sägs och visas. 

o Det är viktigt hur det sägs och visas. 

3.3 Stilanalys 

Med avsikt att ta reda på hur texterna uttrycker sig och vilka funktioner de har i sitt 

sammanhang har en stilanalys per text utförts. Enligt Hellspong (2001, s. 68) är 

stilen hos en text det första läsaren lägger märke till och därför ansågs det 

betydelsefullt att ta reda på om stilarna skiljde sig åt beroende på om texten 

handlade om en man eller en kvinna och hur skillnaderna såg ut. Eftersom 

Hellspong (2001, s. 68) menar att stilen är textens förhållande till ämnet, läsaren 

och situationen fick studien med hjälp av stilanalyserna en överblick över texternas 
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helhetsintryck och dess sätt att närma sig ämnet och läsaren. Hellspong (2001, s. 

13) skriver även att texter hela tiden sätter spår hos oss, han menar att brukstexter 

visar mycket om vår situation som skrivande och läsande varelser och att det därför 

kan vara värdefullt att analysera dessa. 

Enligt Lagerholm (2008, s. 25) bidrar en stilistisk analys med ökad kunskap om hur 

språket verkar i ett givet sammanhang och om hur olika konstruktioner och 

strategier i språket påverkar mottagaren. Det är viktigt för studien att komma så 

nära mottagaren som möjligt med anledning av att normer ofta kan påverka oss på 

ett personligt plan. Därför bör studien komma så nära mottagaren och hens kontext 

som möjligt för att förbättringsarbetet ska bli så bra och fullständig som möjligt. 

Fördelarna med en stilistisk analys handlar om att konkret se brister och styrkor 

hos informationsmaterialet, om att få kunskap om språket i ett givet sammanhang 

och om hur språket påverkar mottagaren. 

Stilanalysen genomfördes genom att systematiskt besvara ett antal frågor. Samma 

frågor ställdes på båda texterna. De frågor som ställdes sammanfattas under 

rubrikerna nedan. 

3.3.1 Språkligt orienterade stildrag 

Stilanalysen började med att titta på huruvida texterna var tunga eller lätta. Detta 

innebär enligt Hellspong (2001, s. 70) att en bör titta på om texten har långa och 

komplicerade element jämfört med korta och enkla. Har texten långa och 

komplicerade element, exempelvis meningar och ord, indikerar det att stilen är tung 

och vice versa. 

Vidare fortsatte stilanalysen med att granska om texten lutade åt att vara yvig eller 

koncentrerad. Hellspong (2001, s. 70) skriver att en yvig stil kan bidra med att 

texten upplevs vara mångordig och pratig och innehålla intetsägande småord och 

triviala upplysningar medan en koncentrerad text tenderar att vara koncis, tuktad, 

kärnfull och avskalad. 

3.3.2 Innehållsligt orienterade stildrag 

Stilanalysen fortsatte med att titta på huruvida innehållet var konkret eller abstrakt. 

Hellspong (2001, s. 71) menar att en konkret text skildrar enskilda människor, 

handlingar och ting med dess särdrag medan en text med ett abstrakt innehåll 

handlar om mer allmänna företeelser. 
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Sedan gick analysen vidare med att granska om stilen var sinnlig eller osinnlig. 

Enligt Hellspong (2001, s. 71) kännetecknas en sinnlig stil av att texten är målande 

och vädjar till sinnena medan en osinnlig text är torr.  

I samband med att analysen tittade på om texten var sinnlig eller osinnlig gick den 

även in på om texten var dynamisk eller statisk. Hellspong (2001, s. 71) skriver att 

en dynamisk text är energisk, livlig och rik på handling medan en statisk text är 

trög, livlös och fattig på handling. 

3.3.3 Socialt orienterade stildrag 

Under socialt orienterade stildrag tittade analysen på om stilen i texterna var 

formell eller informell. Hellspong (2001, s. 71) förklarar detta genom att skriva att 

en formell text är högtidlig, värdig, använder ett utpräglat skriftspråk och innehåller 

lärda och tekniska ord medan den informella stilen är motsatsen. 

Vidare gick analysen ut på att se om stilen var objektiv eller subjektiv. Hellspong 

(2001, s. 71) förklarar att en objektiv stil gör texten opersonlig och anonym med ett 

språk som vetter mot en offentlig situation medan en subjektiv stil gör texten 

personlig och individuell och med ett språk som vetter mot en mer privat situation. 

Sedan belyste analysen huruvida stilen var engagerad eller distanserad. Enligt 

Hellspong (2001, s. 71) innebär en engagerad stil att texten är känsloladdad, 

emotionell och innehåller värdeord, känslouttryck och förstärkningsord medan en 

distanserad stil bidrar med att texten är neutral, saklig, allvarlig och nykter. 

3.3.4 Kontextorienterade stildrag 

Sist gick analysen igenom huruvida stilen var typisk för någon viss verksamhet. 

Här ger Hellspong (2001, s. 72) exempel på officiella verksamheter och 

akademiska verksamheter. 

3.4 Komparativ textanalys 

Efter stilanalysen fanns det uppgifter om att stilarna i texterna skiljde sig åt. Med 

hjälp av en komparativ analys skulle det bli möjligt att se hur de skiljde sig åt och 

vad de hade för likheter. Den komparativa analysen skulle även göra det möjligt att 

se skillnader och likheter i texternas språk, innehåll och i det sociala (Hellspong 

2001, s. 80). 
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Hellspong (2001, s. 78) skriver att den komparativa analysen kan accentuera texters 

särdrag och på så vis problematisera dem på samma gång eftersom en ställs inför 

frågan; varför ser det ut så? För studien var det av betydelse att sätta fingret på 

särdrag i texterna att problematisera och ifrågasätta, därför ansågs den komparativa 

analysen som en fördelaktig metod. 

Fördelarna med en komparativ analys är att en får en tydlig bild över hur texterna 

som ställs mot varandra skiljer sig åt på punkter som läsaren är i kontakt med, 

exempelvis stil, språkbruk och perspektiv. Samtidigt gör analysen det även möjligt 

att se likheter vilka kan vara minst lika viktiga då de visar texternas gemensamma 

faktorer. 

Som metod för analysen ställdes ett antal frågor som på ett systematiskt sätt 

besvarades i båda texterna, parallellt. De frågor som ställdes sammanfattas under 

rubrikerna nedan. 

3.4.1 Sammanhanget 

Den komparativa analysen började med att titta på texternas yttre förutsättningar. 

Enligt Hellspong (2001, s. 79) handlar de yttre förutsättningarna bland annat om 

vilken verksamhet texterna hör till, vilken funktion de fyller, vilka målgrupper de 

riktar sig mot och vilka kulturbakgrunder de förutsätter. 

3.4.2 Språket 

Analysen fortsatte med att titta på texternas språk. Hellspong (2001, s. 80) menar 

att en under detta stadium kan titta på ordförråd och meningstyper men också på 

huruvida texterna är talspråkliga eller formella. 

3.4.3 Innehållet 

Under innehållet menar Hellspong (2001, s. 80) att en kan titta på vardera textens 

olika teman. Hellspong (2001, s. 80) skriver att teman är vad texterna tar upp 

genomgående, både som huvudämne (makrotema) och delämne (mikrotema). 

3.4.4 Det sociala 

Vidare gick den komparativa analysen ut på att granska det sociala i texterna. 

Hellspong (2001, s. 80) skriver att det innebär att se på vilka slags språkhandlingar 

som förekommer och vilka attityder och värderingar de visar. 
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3.5 Semistrukturerad, personlig intervju 

Enligt Denscombe (2016, s. 266) utförs den semistrukturerade intervjun med en 

färdig lista på ämnen och frågor som ska behandlas och besvaras under intervjun. 

Däremot är den semistrukturerade intervjuformen relativt flexibel vilket innebär att 

ämnenas ordningsföljd inte är statisk och den intervjuade ges möjlighet att utveckla 

sina idéer och tala utförligt (Denscombe 2016, s. 266). Det för denna undersökning 

framförallt betydelsefulla är att betoningen i intervjun ligger på den intervjuade 

som utvecklar sina synpunkter (Denscombe 2016, s. 266). Genom att 

intervjupersonen utvecklar sina synpunkter är det möjligt att, till en viss grad, följa 

hur personen tolkar materialet. Tolkningen kan visa hur intervjupersonen uppfattar 

de könskonstruktionerna och de traditionella mönstren i textens stil, språkbruk och 

perspektiv och hur det påverkar personens uppfattning om texten. 

Den personliga intervjun innebär att intervjuaren och den intervjuade träffas i ett 

personligt möte. Enligt Denscombe (2016, s. 267) är en fördel med den personliga 

intervjun att den gör det enkelt att lokalisera speciella idéer till en bestämd person. 

Med andra ord kan det bli enklare att se om en äldre generation för ett annat 

resonemang än en yngre generation i det enskilda fallet.  

Fördelarna med en semistrukturerad intervju är kortfattat att strukturen tillåter 

flexibilitet och att den intervjuade personen får utveckla sina idéer, tala utförligt 

och utveckla synpunkter som kan göra det möjligt att se hur personen tolkar och 

uppfattar materialet. 

Fördelarna med den personliga intervjun är att den sker under ett möte, ansikte mot 

ansikte. Det gör det enklare att ta intervjupersonens bakgrund i beräkning vid 

sammanställningen och dra slutsatser kring hur exempelvis generationer skiljer sig 

åt i tolkning och resonemang. 

Tre semistrukturerade, personliga intervjuer utfördes. Informanterna valdes ut med 

ett relativt brett åldersspann för att undvika att koncentrera svaren från enbart en 

åldersgrupp. Informanterna är även blandade i kön men lever efter det sociala kön 

de tillhör. Utöver variationen i ålder och könstillhörighet befann sig informanterna 

även i olika stadier i livet vilket ansågs främja syftet eftersom deras tankar kring 

normer och normkritik rimligen hunnit utvecklas olika mycket. 

Intervjuerna utfördes sittandes vid ett bord i informanternas hemmiljö. Under två 

av intervjuerna intervjuades två informanter samtidigt vilket gjordes med anledning 

av att vara tidseffektiv. Den tredje intervjun utfördes med enbart en informant. 

Totalt intervjuades fem informanter. 
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Den första intervjun utfördes med två informanter. De satt mitt emot varandra och 

fick höra frågorna samtidigt och turas om att svara och hålla dialog sinsemellan. 

Informanterna var en kvinna född 1994 och en man född 1988. 

Även den andra intervjun utfördes med två informanter. Även de satt mitt emot 

varandra och fick höra frågorna samtidigt. Informanterna var en kvinna född 1962 

och en man född 1987. 

I den tredje och sista intervjun var informanten ensam under intervjun och fick 

ensam svara på frågorna. Informanten var en man född 1959. 

Innan intervjuaren slagit sig ner vid bordet hade informanten uppmanats att läsa de 

båda artiklarna, som i studien analyserats, så pass utförligt att hen ansåg sig beredd 

att diskutera det. När informanten signalerat att hen hade läst färdigt ställdes sex 

frågor varpå informanten fick tid på sig att lämna synpunkter efter varje fråga. 

Under intervjun återkopplade intervjuaren och ställde följdfrågor. 

3.5.1 Intervjufrågor 

Nedan listas de frågor som initialt ställdes till informanterna. Frågorna är sprungna 

ur dem resultat som analyserna genererat.  

o Upplevde du någon av texterna som enklare än den andra [varför]? 

o Upplevde du att någon av texterna engagerade dig mer än den andra 

[varför]? 

o Upplevde du att någon av texterna var trovärdigare än den andra [varför]? 

o Anser du att det finns en eller flera skillnader mellan texterna [vilka]? 

o Av Eva och Tommy, vem tror du har mer makt [varför]? 

o Av Eva och Tommy, vem tror du är vänligast [varför]? 

3.6 Etiska ställningstaganden 

I och med de semistrukturerade intervjuerna informerades informanterna om att 

deras svar är anonyma i fallstudien, de blir inte nämna med namn. 

Intervjusammanställningarna publiceras offentligt och det var därför viktigt att 

informanterna var införstådda med sin rätt till anonymitet och att den skyddar deras 

integritet. 
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I samband med de semistrukturerade, personliga intervjuerna valdes att inte nämna 

vad fallstudien, och på så vis frågorna i undersökningen, hade för inriktning. Att 

inte nämna för informanterna vad frågorna skulle handla om gav dem heller ingen 

chans att förbereda sig. Detta kan ha medfört att informanterna kan ha känt sig 

osäkra och oförberedda. Valet att inte nämna syftet med undersökningen togs för 

att minska risken för att informanternas svar skulle ha blivit påverkade. Om 

informanten informerades om att studien framförallt handlade om normkritik 

bedömdes det finnas risk för att informanterna skulle försöka svara på frågorna för 

att behaga istället för att svara så som deras faktiska upplevelser var. 

3.7 Metodkritik 

Precis som Hellspong (2001, s. 14) skriver så har analyserna i den här studien haft 

ett särskilt syfte, ett intresse har gjort att analyserna fungerat på ett visst sätt och att 

texten har svarat baserat på det. En annan aspekt med analyserna att ta hänsyn till 

och vara kritisk mot är att de enbart svarar på de punkter som för denna studie valts 

fram, baserat på vad som i studien upplevts som norm, problematik och styrkor. 

Resultatet av analyserna kan med andra ord enbart användas som en fingervisning. 

På grund av detta har det varit viktigt att noggrant återge med vilka frågeställningar 

alla analyserna utförts. Då är det möjligt för vem som helst att ställa samma 

grundfrågor och få samma grundresultat att eventuellt bygga vidare på. 

Den normkritiska analysen grundar sig på råd från en handbok. Analysen har trots 

det varit en bidragande faktor till att upptäcka det problemområde som fallstudien 

kommit att handla om. Den normkritiska analysen kompletteras av stilanalysen och 

den komparativa analysen som i studiens kontext också fungerar som normkritiska 

analyser.  

Precis som i fallet med stilanalyserna och den komparativa analysen så baseras 

resultatet av den normkritiska analysen på de upptäckter som denna studie fastnat 

vid. Med andra ord kan upptäckterna variera efter vem som utför analysen eftersom 

normer till stor del är personliga. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på privatpersoner utan särskild 

kunskap om text och hur dess uppbyggnad och element kan påverka läsaren. 

Informanterna saknade även begreppsapparaten för det textuella. Därför blev 

svaren på frågorna ofta baserade på vad informanten hade läst i texten. På så vis 

blev det svårt att dra slutsatser kring om informantens uppfattningar var påverkade 

av just texternas stil och språkbruk eller själva textens innehåll. 
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Informanterna var heller inte hemmahörande i region Sörmland vilket innebär att 

de inte ingick i materialets egentliga målgrupp. Däremot var gruppen av 

informanter relativt varierad i ålder och könstillhörighet och kan därför fungera 

representativt för den typ av befolkningsgrupp som ingår i materialets målgrupp. I 

och med att informationsmaterialets ursprungliga målgrupp var bred upplevdes inte 

ett krav på att specificera informanterna närmare.  

En annan aspekt med de semistrukturerade, personliga intervjuerna är att svaren 

från intervjun kan vara påverkade av följdfrågorna som ställdes. Inte alla 

informanter fick samma följdfrågor då dessa anpassades efter situationen och 

informanternas initiala svar. På så vis kan exempelvis resultatet ha fått olika 

mycket fokus på olika aspekter ur undersökningen då informanterna kan ha blivit 

styrda in på olika djup. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de analyser och intervjuer som 

genomförts i studien. 

4.1 Resultat av normkritisk analys 

Nedan redogörs för resultatet av den normkritiska analysen. Analysen skedde över 

hela magasinet, vilket innebär åtta artiklar a ca 5-6 sidor per artikel och magasinets 

innehållsförteckning och omslag. Den normkritiska analysen utfördes dock på ett 

ytligare sätt än stilanalyserna och den komparativa analysen som i motsats gick in 

på djupet i de två utvalda artiklarna. 

4.1.1 Ord och uttryck 

Om en tittar på omslaget till magasinet ”Innovation – berättelser om 

sörmlänningar som gjort det” kan en uppleva och tolka det som om ordvalen och 

uttrycken anspelar på något sexuellt eller som om magasinet handlar om 

relationerna mellan personerna som porträtteras däri. Exempelvis så står det att 

”Eva får kvinnor att känna sig som män” och ”Sara-Greta & Daemon blev 

matchade”. 

 

 

 

Figur 3: Orden och uttrycken på 

omslaget kan upplevas anspela på 

något sexuellt. 
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I artikeln om Eva beskrivs hon som ”spindeln i nätet” och ha ”glimten i ögat”. I 

artikeln om Kristin sägs hon räkna sig till kategorin med ”fumliga fröknar”. Dessa 

uttryck kan räknas som relativt starka och i texterna om män saknas motsvarighet. 

En slutsats är att dessa exempel på uttryck helt enkelt inte brukar användas om 

personen är man. Det närmsta en kommer ett sådant uttryck bland männens texter 

är när Inge beskrivs som ”den optimistiske”. 

4.1.2 Bilder 

På sidorna där magasinets innehållsförteckning finns, finns även bilder på 

personerna som porträtteras i magasinet. Bilderna består av tre närbilder som 

gestaltar kvinnornas ansikten medan bilderna på männen är tagna från ett längre 

avstånd, vilket sätter männen i en kontext. Männens bilder berättar i större 

omfattning vad de engagerar sig i och kan i förväg tala om för läsaren vad deras 

artiklar kommer att handla om. 

 

 

 

Artiklarna som porträtterar männen inleds med ett uppslag som består av en stor 

bild i bakgrunden medan en skriven inledning ligger i framgrunden. Artiklarna som 

porträtterar kvinnorna däremot har inte denna utformning. Istället börjar deras 

artiklar på en halv sida vilket bidrar med att bilden blir lodrät och inte sträcker sig 

ut över ett helt uppslag. Detta kan medföra att det upplevs som om artiklarna om 

männen har större tyngdpunkt i magasinet än artiklarna om kvinnorna. Med större 

tyngdpunkt menas att artiklarna om männen kan upplevas ta större plats i 

magasinet och därför vara betydelsefullare. 

Figur 4: Det finns en tydlig skillnad på hur män 

och kvinnor framställs i magasinets bilder. 
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För större format av alla figurer som förekommer i rapporten se bilagor. 

Däremot skriver Pettersson (2012, s. 154) att ju större en persons ansikte är i en 

bild ju positivare ser vi på personen i bilden. Bergström (2014, s. 146) kompletterar 

med att skriva att närbilder skapar intimitet. Med andra ord kan den största 

betydelsen hos artiklarna upplevas ligga hos artiklarna om männen medan 

upplevelsen av vilka artiklar som känns mer engagerande kan ligga hos artiklarna 

om kvinnorna. 

4.1.3 Tonläge 

Överlag i magasinet används anföringsverben säger och berättar. Denna typ av 

anföringsverb kan vara nästan osynlig och fungerar på så vis utan att ge texten ett 

tonläge. 

Bland kvinnor används oftare mer beskrivande typer av anföringsverb. I artikeln 

om Eva strålar hon. Theresa och Kristin ler i artiklarna de porträtteras i. Dessa 

anföringsverb fokuserar texten på hur personen som säger något ser ut, snarare än 

hur hen säger det. Den typen av anföringsverb kan bidra till att uppfattningen om 

tonläget i texten förändras. Dessutom kan denna typ av nyansering upplevas som 

förminskande för kvinnornas del. 

Ett undantag bland männen är när den yngre Eddie porträtteras i en artikel där han 

avslöjar, resonerar och utbrister. 

 

 

Figur 5: Männen framställs oftare i aktiva miljöer 

eller mitt uppe i en handling. 

Figur 6: Ansiktet framåt. Bilderna på kvinnorna 

fokuserar mer på deras ansikten än kontexten 

bilden är tagen i. 
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4.1.4 Mångfald 

I magasinet förekommer enbart personer med ett nordiskt utseende. Magasinet 

lyfter inte fram personer med en annan etnicitet än den svenska. Inte heller 

personer med en synlig funktionsnedsättning ges plats bland magasinets åtta 

artiklar. Av den anledningen kan personer med en annan etnicitet och personer med 

en synlig funktionsnedsättning känna sig exkluderade, eftersom de inte 

representeras i innehållet. 

Personerna i artiklarna är överlag relativt nära varandra i ålder, med undantaget 

från Eddie som i texten ger intryck av att vara yngre och Tommy och Anna-Greta 

som uppskattningsvis är något äldre än de övriga. Utöver dessa tre personer antas 

åldern på resterande personer vara 35-50 år. 

4.2 Resultat av stilanalys 

Nedan redogörs för resultaten av stilanalysen. Den första stilanalysen, som handlar 

om Eva, kallas här för text 1. Den andra stilanalysen, som handlar om Tommy, 

kallas för text 2. 

4.2.1 Språkligt orienterade stildrag 

I stilanalysen framkom att både text 1 och text 2 var relativt talspråkliga och lätta 

att läsa. Däremot framkom det att text 1 var pratig, mångordig och innehöll triviala 

upplysningar och värdeladdade, beskrivande ord som är intetsägande i det stora 

sammanhanget, i större utsträckning än text 2. Det innebär att text 1 upplevdes vara 

yvig. Text 2 å andra sidan lutade mer åt att vara koncentrerad då den i större 

utsträckning var koncis, tuktad, kärnfull och avskalad. 

Exempel på triviala upplysningar som förekommer i text 1 är: 

 När Eva förmodas ha fått en fråga om familjelivet och svaret är ” - Familj? 

Ja, kanske nästa år, brukar Eva svara när det kommer på tal” – s. 19, 

Innovation, berättelser om sörmlänningar som gjort det, 2012. 

 När en bekant till Eva nämns utan att det i artikeln vidareutvecklas ”Med en 

turkisk före detta styvfar beslöt sig Eva för att sondera terrängen i landet” 

– s. 20, Innovation – sörmlänningar som gjort det, 2012. 

Exempel på värdeladdade, beskrivande ord som förekommer i text 1 är: kämpade, 

strålar, absurt envisa, smått panikartat och idéspruta. 
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4.2.2 Innehållsligt orienterade stildrag 

Det framkom av analysen att både text 1 och text 2 hade en relativt konkret stil. 

Texternas konkreta stil varierade dock en aning. I text 1 skildrades Evas känslor i 

högre grad än vad Tommys känslor skildrades i text 2. I text 2 skildrades snarare 

attribut för att komma nära den enskilda personen. Utöver den konkreta stilen har 

både text 1 och text 2 en sinnlig stil och förekom som dynamiska. 

4.2.3 Socialt orienterade stildrag 

Analysen pekar på att både text 1 och text 2 är informella men också innehåller 

enstaka ord från företagsbranschen som kan vara svårtolkade för en person som 

inte är insatt. Vidare framkom även att båda texterna var subjektiva. Dock fanns det 

små skillnader i hur texterna närmade sig den subjektiva stilen. I text 1 uttrycks 

tankar och värderingar i större utsträckning än i text 2 som istället håller sig till 

berättelser och erfarenheter. 

Text 1 hade även en engagerad stil och innehåll många värdeord, känslouttryck och 

förstärkningsord. Exempel på detta finns i citatet nedan. 

”Även om Eva Otis ger intryck av att vara en aldrig sinande idéspruta har det inte 

alltid varit raka vägen fram. När hennes restaurang för ett antal år sedan gick i 

konkurs hamnade hon i en svacka fylld av ångest. Som så många andra skämdes 

hon. Tyckte att hon misslyckats” – s. 22, Innovation – berättelser om sörmlänningar 

som gjort det, 2012. 

Text 2 höll sig däremot till en mer distanserad stil där texten är övergripande 

neutral och saklig. Exempel på detta finns i citatet nedan. 

”- Jag är en variant av riskkapitalist. Jag erbjuder mig att satsa mitt kunnande om 

någon har en idé att utveckla, berättar han. Går det bra så får jag en del av vinsten 

i gengäld. På så vis har han hjälpt flera innovatörer att kommersialisera sina 

idéer. Fast ibland blir Tommys insats mer av ideell karaktär förstås. Risken tar han 

gärna” – s. 42, Innovation – berättelser om sörmlänningar som gjort det, 2012. 

4.2.4 Kontextorienterade stildrag 

Både text 1 och text 2 förekom i samma magasin och hade samma ramar för vad de 

skulle uppfylla. Satt i kontexten att text 1 handlade om en kvinna och att text 2 

handlade om en man kan en efter att ha utfört en stilanalys se att stilarna påverkats 

av stereotypiska och fördomsfulla normer som finns i samhället kring hur en 

kvinna, respektive en man, ska vara. 
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4.3 Resultat av komparativ analys 

Nedan redogörs för resultaten av den komparativa analysen. Precis som tidigare 

kallas texten om Eva här för text 1 medan texten om Tommy kallas för text 2. 

4.3.1 Sammanhanget 

Både text 1 och text 2 är publicerade i samma medium. På så vis har de även 

publicerats med samma syfte och riktats mot samma målgrupp. Även författaren 

till de båda texter är densamma. Författaren är kvinna och arbetar på 

regionförbundet Sörmland. 

Båda texter förmedlar en enskild persons egna erfarenheter och upplevelser, 

möjligtvis för att inspirera och informera läsaren. Texterna använder däremot olika 

grepp för att nå ut till läsaren, en anledning till detta kan vara att Eva och Tommy 

har olika kulturbakgrund då Eva identifierar sig som kvinna och Tommy som man. 

Ena texten är skriven ur en mans perspektiv och den andra ur en kvinnas 

perspektiv. 

4.3.2 Språket 

Text 1 innehåller en relativt hög grad av talspråklighet, detta bidrar till att språket 

upplevs som pratigt och uppskattas innehålla en större mängd beskrivande ord än 

text 2. Text 1 innehåller en del värdeord och ord som beskriver känslor och 

tillstånd. Anföringsverb används efter att Eva ska ha sagt något vilket skiljer sig 

från språket i text 2. 

Exempel på beskrivande element, värdeord och ord som beskriver känslor och 

tillstånd samt anföringsverb som används i text 1 är kämpade, strålar, ångest och 

glimten i ögat. 

Medan text 2 också innehåller talspråklighet uppfattas den som mer tuktad och 

kärnfull, koncentrerad istället för pratig. Här finns färre beskrivande ord och till 

skillnad mot text 1 finns få värdeord och ord som beskriver känslor och tillstånd. 

Kortfattat sagt så beskrivs Tommy inte lika målande som Eva och språkbruket kan 

uppfattas som formellare och allvarligare, detta kan bero på att stilen är mer 

koncentrerad och distanserad. 

Exempel på hur stilen på språkbruket varierar ser en när text 2 beskriver en 

situation som Tommy hamnade i som ”svettigt” medan Eva i text 1 blev ”smått 

panikslagen”. 
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Text 1 innehåller främst perspektivmeningar vilka utgår från Eva och beskriver 

hennes individuella kunskap, tankar och känslor. I motsats till text 1 innehåller text 

2 främst beskrivande meningar. Dessa svarar på frågorna vem, vad, hur, när, var 

och varför och kan uppfattas som opersonligt. 

4.3.3 Innehållet 

I text 1 upplevs makrotemat vara ”motstånd” eller ”kamp” därför att texten 

beskriver Evas motgångar och använder dem för att bygga vidare i texten. 

Mikroteman som text 1 innehåller kan uppfattas vara Evas bakgrund, motivation 

och den hjälp hon mottagit av ALMI. I text 2 kan makrotemat uppfattas vara 

”framgång”, den framgång som Tommy haft med sig under åren som entreprenör. 

Texten beskriver Tommys framgångar och använder dem för att bygga vidare i 

texten, precis som Evas text använder hennes motgångar i samma syfte. 

Mikroteman som text 2 innehåller kan uppfattas vara Tommys bakgrund (med 

familj i fokus) och hans engagemang i Företagslabbet. 

Teman i både text 1 och text 2 förs fram på en subjektiv nivå. Det är personernas 

egna berättelser och ställningstaganden som står i fokus. På grund av 

perspektivmeningarna i text 1 kan det upplevas som om läsaren kommer närmare 

Evas berättelse och ställningstagande än i text 2. Textens innehåll kan bli mer 

engagerande genom perspektivmeningar än genom beskrivande meningar. 

4.3.4 Det sociala 

Text 1 lägger vikt vid att beskriva Eva, hennes känslor men även hennes olika 

tillstånd och stadier som hon har haft i livet. När Eva citeras berättar hon oftast om 

något hon har varit med om, hennes erfarenheter.  

Exempel på när Evas känslor, tillstånd och stadier i livet beskrivs är när text 1 

beskriver hennes ungdomsår då hon arbetade som pizzabagare och senare beskriver 

hennes skam och ångest när hennes egen restaurang gick i konkurs. 

I text 2 uppfattas det som om det inte läggs lika stor vikt vid att beskriva Tommy. 

Däremot beskrivs några stadier han haft i livet. När Tommy citeras i text 2 berättar 

han oftast om sig själv som person och vad hans person, enligt honom, är synonym 

med. 

Exempel på när Tommy citeras i text 2 och då berättar om sig själv som person och 

vad hans person, enligt honom, är synonym med är när han berättar att hans rykte 

drar till sig folk, att han tror sig vara användbar för många. Senare berättar han 

även att han anser sig vara en variant av riskkapitalist. 



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

37 
 

Språkhandlingen i text 1 är i huvudsak berättande men mellan raderna kan de 

upplevas som motiverande i den mån att Evas resa kan användas för att inspirera 

andra. Språkhandlingarna i text 2 är även de främst berättande men Tommy ger 

även råd till läsaren. Precis som i text 1 kan en ana att text 2 ska motivera läsaren i 

den mån att Tommys beskrivna engagemang kan inspirera andra. 

4.4 Semistrukturerad, personlig intervju 

Precis som tidigare kallas texterna här för text 1 och text 2 varav text 1 är texten om 

Eva medan text 2 är texten om Tommy. 

4.4.1 Intervju med kvinna (född 1994) och man (född 1988) 

Det mest relevanta resultatet av denna intervju sammanställs i punktlistan nedan: 

o Det egna intresset för texternas berättelse styrde vilken av texterna som 

upplevdes som enklare att läsa och ta till sig. I mannens fall bidrog även 

aspekter som att text 2 var mer kortfattad och uppdelad i tydliga stycken 

som avhandlades en för en, för att texten upplevdes enklare. Mannen ansåg 

att text 1 hade för omfattade stycken och att han tröttnat på texten redan 

efter första sidan på grund av all text. 

o Kvinnan upplevde text 1 som mer trovärdig på grund av ett eget intresse 

och igenkänning medan mannen inte upplevde någon skillnad i trovärdighet 

alls. 

o Kvinnan ansåg inte att det fanns skillnader mellan text 1 och text 2 medan 

mannen redogör för skillnaderna som så att text 2 i högre grad är kortfattad 

och rakt på sak medan text 1 beskrivs som om den liknar en ”hel 

livshistoria”, skrivet som en bok. Mannen ger exempel på att kvinnans 

kämpiga situation och resor över världen beskrivs. 

o Både kvinnan och mannen uppger att de upplever att Tommy har mer makt. 

Kvinnan nämner att det är för att Tommy är man medan mannen beskriver 

att Tommy har mer makt för att han har fler idéer och ett varumärke i sig 

själv. 

o På frågan om vem som upplevs vara vänligas svarar kvinnan att Eva i text 1 

upplevs vara vänligast för att hon vänder sig till kvinnor och adresserar 

kvinnokroppen medan Tommy talar om industri. Mannen svarar tvärt om 
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att Tommy i text 2 upplevs vänligast på grund av sina olika engagemang 

och för att han beskriver sig själv som riskkapitalist. 

4.4.2 Intervju med kvinna (född 1962) och man (född 1987) 

Det mest relevanta resultatet av denna intervju sammanställs i punktlistan nedan: 

o Både mannen och kvinnan höll med om vilken text som var den enklare att 

läsa och ta till sig. De motiverade det som så att text 1 upplevdes som rörig 

och upprepande och på så vis svårare än text 2. 

o Kvinnan ansåg att text 1 var mer engagerande på grund av igenkänning 

medan mannen inte upplevde att någon av de två texterna engagerade mer 

än den andra. 

o På frågan om vilken av texterna som upplevdes trovärdigare svarade både 

mannen och kvinnan att text 1 var trovärdigare. Mannen motiverar det 

genom att säga att den texten var mer ingående. Kvinnan anser att text 2 

upplevdes som för mycket, som om Tommy var nonchalant och stöddig. 

o Både kvinnan och mannen upplever att Tommy har den största makten 

eftersom det i texten framgår att ”alla kommer till honom” medan Eva 

upplevs vara mer självgående. 

o Återgående genom intervjun kommer mannen och kvinnan tillbaka på att 

Tommy upplevs nonchalant och självgod och att det påverkar 

läsupplevelsen negativt. 

4.4.3 Intervju med man (född 1959) 

Det mest relevanta resultatet av denna intervju sammanställs i punktlistan nedan: 

o Mannen ansåg att text 1 var enklare att läsa då text 2 upplevdes som 

invecklad i högre grad på grund av att olika företag och, för mannen 

okända, företeelser förknippade till företagsbranschen involverades. 

o Text 1 upplevdes även engagerande i högre grad än text 2 då Eva upplevdes 

som drivande och ensam i sin kamp om att hitta en bra lösning för 

prototypen. 

o Mannen upplevde text 1 som trovärdigare då den byggde på Evas 

personliga erfarenheter som upplevdes driva hennes vilja. 
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o Informanten upplever att Tommy är en fackman som är med och styr och 

ställer till skillnad mot Eva som upplevdes föra en egen kamp. Tommy 

beskrevs av informanten som en ”höjdare”. 

4.5 Sammanfattning av resultatet 

För att sammanfatta resultaten så har det framkommit att artiklarnas stil och 

språkbruk skiljer sig åt relativt mycket beroende på om texten representerar en 

kvinna eller en man. Några av de aspekter som framkommit i resultaten och som 

gör skillnad i texternas stil och språkbruk är uttryck, anföringsverb, värdeord och 

beskrivande ord. 

I artiklarna som representerar kvinnor är uttrycken i texten ofta målande och saknar 

motstycke i artiklarna om männen. Även anföringsverben i artiklarna om 

kvinnorna är i större omfattning mer målande och ger mer ton till texten än de 

anföringsverb som används i artiklarna om männen. 

I resultaten om skillnaderna i stil och språkbruk mellan artiklarna om Eva och 

Tommy låg mer fokus på värdeord och beskrivande ord i artikeln som representerar 

Eva. Eva beskrivs mer utförligt i beskrivande ord och i ord som beskriver känslor. 

Dessa aspekter bidrar till att stilen och språkbruket i artikeln om Eva är mer 

talspråkligt och personligt. Stilen i Tommys text lutar mer åt att vara distanserad 

och opersonlig då den är koncis och tuktad i större omfattning än texten om Eva, 

trots att båda texter är talspråkliga. 

I intervjuerna som utfördes framkom att artikeln om Eva upplevdes som 

trovärdigare än texten om Tommy. Detta trots att Einarsson och Hultman (2001) 

bekräftar i sin undersökning att män betraktas som trovärdigare i offentliga 

sammanhang. Vidare framkom det i intervjuerna att texten om Eva upplevdes mer 

engagerande, något som verkar ha bidragit positivt till trovärdigheten. Om artikeln 

om Tommy framkom det att han upplevdes passa in i en bild som för 

informanterna var negativ och han beskrevs som bland annat nonchalant och 

stöddig. 

  



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

40 
 

5. Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt presenteras valet av koncept som gestaltningsförslag och 

det koncept som genom studien vuxit fram och utformats. 

5.1 Belägg för valet av designkoncept som gestaltning 

Anledningen till att denna studies gestaltningsförslag är utformat som ett 

designkoncept är för att det normkritiska arbetet kan ta riktning mot olika 

perspektiv. Även normer kan vara personliga och påverka människor på olika sätt 

eller i olika grad. Enkelt uttryckt kan det vara svårt, och hämmande för 

utvecklingen av det normkritiska arbetet, att använda sig av en pekpinne för att 

understryka vad som är rätt och fel. Vad som betraktas som normer, och hur dessa 

normer ser ut, kan förändras med tiden även om de är del av sega strukturer. Att 

gestalta direktiv eller säga vad som är rätt och fel kan alltså bli information som 

med tiden blir inaktuellt eller vara olika från person till person. Däremot kan 

diskussion hjälpa till att snabbare lösa upp de sega strukturerna och 

designkonceptet är tänkt att tillhöra diskussionen. 

Trots att det kan vara svårt att arbeta med normer och det normkritiska perspektivet 

betyder det inte att en bör låta bli. För att återkoppla till vad Einarsson och 

Hultman (2001, s. 34) skriver så är det möjligt att genom studier öka 

medvetenheten om normer som styr vårt beteende. Detta är något som denna studie 

har försökt fokusera på: en ökad medvetenhet om hur normer påverkar stil och 

språkbruk i informativ text samt läsupplevelsen. Det är något som kan användas för 

att bearbeta vårt sätt att arbeta i syfte att göra informationstexter mer rymliga, 

allmänmänskliga och mindre förtryckande (Einarsson och Hultman 2001, s. 34). 

5.2 Designkoncept del 1 – insikter 

Det går att se på könskonstruktioner så som Hirdman (1998) föreslår, att vi föds in 

i en kulturell figur och skapas därefter. Vi kan omges av de innebörder som 

Connell och Pearse (2015, s. 123) talar om, innebörder som uppvisar spår av 

sociala intressen och historiska, specifika levnadssätt. En innebörd kan vara det 

manliga och det kvinnliga, det feminina och det maskulina som Hirdman (1988, s. 

51) menar att genussystemet vill hålla isär samtidigt som män och det maskulina 
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kan anses vara norm. Det kan vara enkelt att förstå Lagerholm (2008, s. 51-52) när 

han skriver att det är svårt för sändaren att frigöra sig från ens egna erfarenheter, 

attityder och kunskaper och på så vis även de könskonstruktioner en lever med. När 

sändaren låter dessa aspekter påverka informationstextens stil och språkbruk kan de 

situationer uppstå då texten bland annat osynliggör, förminskar eller på ett annat 

sätt missgynnar människor ur målgruppen.  

Ett exempel på hur en skribent, omedvetet eller medvetet, kan komma att 

missgynna delar ur målgruppen (och personen som porträtteras i texten) är, som 

tidigare nämnt, att skriva ner normer. Dessa normer kan fungera på bra eller mindre 

bra sätt, säkerligen mycket beroende på kontext. I de artiklar som analyserats i 

denna fallstudie kan det anses att både Eva och Tommy till viss grad tillskrivits 

normer som är en del av de könskonstruktioner som finns i samhället. 

Tommy, som är man, står för den industriella biten av innovation. Genom de fem 

semistrukturerade, personliga intervjuer som genomfördes i studien tyckte tre av 

fem att Tommy framstod som en sorts fackman, en ”höjdare”, nonchalant, någon 

som styr och ställer. Detta kan bero på att stilen i högre grad är opersonlig och 

distanserad än i texten om Eva. Enligt Einarsson och Hultman (2001, s. 27) visar 

studier att det manliga kan förknippas med det offentliga språket som kan kallas för 

just opersonligt. Informanternas upplevelser kan även bero på de ordval och 

uttryck, språkbruket, som förekommer i texten om Tommy och att texten, jämfört 

med texten om Eva, innehåller få beskrivande ord, värdeord och ord som beskriver 

känslor. Upplevelserna kan också bero på skillnaderna i makro- och mikroteman i 

texterna och skillnaden i hur Tommy och Eva framställs i bild. 

Tre av fem informanter i intervjuerna fokuserade på hur Tommy framställdes och 

gav uttryck för att de upplevde hans informationstext negativare än Evas. Deras 

uppmärksamhet avleddes från övriga aspekter ur texten och hamnade hos Tommys 

person. Detta kan leda till att informationen i texten, kärninnehållet och själva 

budskapet, inte når hela vägen fram till målgruppen. Upplevelsen av texten om 

Tommy kan också ha påverkats negativt av att tre informanter inte verkar ha 

upplevt Tommy som en vänlig person och heller inte som trovärdig, trots att 

Einarsson och Hultmans (2001, s. 31-33) studie visar att män vanligtvis upplevs 

trovärdigare än kvinnor i text. 

Texten om Eva upplevdes överlag positivare av informanterna. Vanligt var att 

informanterna ansåg att texten om Eva var engagerande och trovärdig i högre grad 

än texten om Tommy. Vad gäller textens sätt att bygga upp engagemang kan det 

kopplas till vad Haas (1979) tidigare har återgetts berätta, nämligen att kvinnor 

oftare använder adverb och adjektiv (s. 620-621), antyder på känslor, motivation 
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och personliga referenser (s. 321) och har ett mer emotionellt språk än män (s. 

623). Haas (1979) sammanfattar visserligen studier om det talade språket men om 

dessa språkliga egenskaper är norm i kvinnors sätt att tala kan det vara anledningen 

till att det i analyserna bekräftas vara likartat i text. Det kan vara så att författaren 

till artiklarna påverkats av könens respektive språkliga normer och omedvetet fört 

över dessa till artiklarnas stil och språkbruk. På så vis fortsätter normerna att 

cirkulera och påverka uppfattningen om kvinnor och mäns sätt att tala och vara. 

Just att Evas text innehåller fler personliga referenser i kombination med en stil och 

ett språkbruk som är mer emotionellt med beskrivande och värdeladdade ord kan 

bidra till att texten upplevs engagerade. Med engagemanget kommer i detta fall 

trovärdigheten. I och med att Eva talar utifrån egna kunskaper och erfarenheter, 

verkar informanterna uppleva henne som trovärdig i högre grad. 

För att vända på poängen så kan alla dessa egenskaper som texterna fått, och som 

skiljer dom åt, bygga på just normer kring män och kvinnor. Trots att det i Evas 

enskilda fall har verkat positivt för läsupplevelsen innebär det inte att det är ett 

problemfritt sätt att skriva informativa texter på. Många, men inte alla i 

målgruppen, kommer visserligen att kunna identifiera sig med de relativt tydliga 

normer som Eva och Tommy återspeglar i informationstexterna. Men tesen för 

studien är att en text inte är fullt målgruppsanpassad förens den är inkluderande och 

normerna kring män och kvinnor är bland annat exkluderande och förminskande. 

Informationen sprider en normtyngd bild av hur personer som identifierar sig som 

kvinnliga och manliga innovatörer är, känner och agerar. Detta är aspekter som kan 

minska textens relevans för delar ur målgruppen och sänka textens kvalitet. Texten 

om Eva tillskriver det kvinnliga könet egenskaper precis som texten om Tommy 

tillskriver det manliga könet egenskaper. Texten om Eva kan även upplevas 

förminska Eva på grund av användningen av uttryck och anföringsverb som 

förekommer, exempelvis beskrivs hon som ”spindeln i nätet för nio företagare 

inom hälso- och skönhetsbranschen” istället för att texten använder hennes 

egentliga arbetstitel. 

Som nämn i avsnittet om tidigare kunskap skriver Mayers (2010) att människor 

letar efter likheter mellan sig själva och materialet. I Mayers fall talar hon om 

marknadsföringsmaterial men det är relevant att tänka att målgruppen för 

informationsmaterial har ett liknande mönster; när de läser försöker de hitta 

likheter mellan sig själva och materialet för att hitta relevans. Ett argument kan 

vara att stereotyper kan fungera positivt om en större grupp individer försöker 

passa in materialet i deras kontext och kultur. Stereotyper kan argumenteras ha en 

stark igenkänningsfaktor, även mellan flera olika grupper. 
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Stereotyper utesluter möjligen inte inkludering men de bygger på fördomar och kan 

vara sexistiska, förminskande och på andra sätt missgynna delar ur målgruppen och 

exkludera likväl som de inkluderar. Det kan tänkas vara upp till skribenten att 

bedöma när stereotyper övervägande gynnar läsupplevelsen och begripligheten. Att 

alltid fundera en extra gång över syftet och konsekvenser av stereotyper i 

informationsmaterialet rekommenderas. 

Det är möjligt att Tommy och Evas personligheter kan ha påverkat skribenten att 

göra skillnad i stil och språkbruk i informationstexterna. Det är dock varken 

relevant eller motiverat för texternas ändamål att denna skillnad förekommer. 

Istället kan det ha påverkat texternas relevans negativt för delar ur målgruppen och 

styrt bort deras uppmärksamhet från informationen till Tommy och Evas person. 

I studien är det inte meningen att lägga ansvaret på den enskilda skribentens axlar, 

snarare är det så att studien lägger ansvaret på alla skribenters axlar. Särskilt när en 

skriver informationstexter som ska nå ut till en bred och varierande målgrupp. I 

detta fall var projektet som texterna ingick i EU-finansierat och därför kan en anta 

att det skulle ha varit än viktigare att uppmärksamt granska materialet normkritiskt 

innan tryck eftersom ytterligare en verksamhets värdegrund hamnat i produktionen. 

Som det framkommer i studiens början så står EU för jämställdhet mellan kvinnor 

och män vilket föreslår att texterna bör främja det syftet. 

5.3 Designkoncept del 2 – gestaltningsförslag 

I och med att det är svårt att säga rätt och fel när det kommer till det normkritiska 

perspektivet föreslås här punkter baserat på studien som kan vara bra att gå igenom 

innan en informationstext publiceras. 

o Vid korrekturläsning, gå då även igenom anföringsverben i 

informationstexten. Hur används de? Är de ”neutrala” eller bidrar de med 

en viss ton i texten? Exempel på anföringsverb som ger ton i texten är: ler 

Saga, strålar Saga, utbrister Saga, hävdar Olle och framhåller Olle. 

Neutralare anföringsverb som alltid bör fungera i informationstexter är: 

säger Saga, berättar Olle. Fundera på om anföringsverben används olika 

beroende på vem som citeras.  

Om en ändå vill använda ett annat anföringsverb, ställ då frågan i vilket 

syfte en skulle gå ifrån de neutrala anföringsverben och på vilket sätt det 

kan påverka upplevelsen av personen som texten handlar om. 
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Här har anföringsverbet ändrats från hävdar till tror för att mjuka upp 

framställningen av Tommy och på så vis försöka göra textens stil och 

språkbruk personligare och mindre distanserad. Tannen (1995, s. 142) 

skriver att det är troligt att män minimerar sin osäkerhet eller ovisshet 

medan kvinnor tonar ner sin säkerhet och visshet. I anföringsverbet hävdar 

antyds en säkerhet och visshet över ett uttryck som egentligen är svår att 

bevisa. Genom att ändra anföringsverbet slipper Tommy framställas enligt 

föreställningen att män hävdar sig. 

o Kontrollera ord och uttryck i informationstexten. Hur bidrar de till textens 

stil och språkbruk? Återspeglar de normer? Missgynnar de någon genom 

exempelvis förminskning? Innehåller texten många beskrivande, 

värdeladdade ord eller är den tuktad och koncis? Vad beror det på i så fall? 

Kan begripligheten och läsvärdet öka av att ändra reglagen åt ett eller annat 

håll? 

 

 

Här har uttrycket ”nu är hon spindeln i nätet” ersatts av en tänkbar 

benämning eller arbetstitel som Eva går under när hon arbetar. I 

gestaltningsförslaget har även ”idag arbetar” ändrats från ”nu är”. 

Uttrycket ”hon är spindeln i nätet” är vagt, relevansen för ett uttryck som 

det är även obefintlig i jämförelse med en tydlig benämning eller arbetstitel 

som Eva går under i arbetslivet. Genom att använda exempelvis en 

arbetstitel, istället för att försöka konkretisera eller förklara med andra ord, 

kan det bli mer begripligt för fler ur målgruppen vad personen arbetar med 

och har för auktoritet inom arbetslivet. En arbetstitel fungerar dessutom inte 

förminskande så som ord och uttryck kan göra. 

Ord och uttryck ska inte missgynna någon genom exempelvis kränkning 

eller förminskning. En arbetstitel bör alltid vara en arbetstitel och inte ett 

Fig. 7: Gestaltningsförslag på anföringsverb ur 

texten om Tommy. 

Fig. 8: Gestaltningsförslag på ord och 

uttryck ur texten om Eva. 
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utryck som ”hon är spindeln i nätet” eller ”han drar i trådarna”. Uttryck 

för att beskriva en person kan också undvikas då de oftast inte är relevanta i 

en informationstext. Exempel på sådana uttryck är ”säger Saga med glimten 

i ögat” och ”Olle har en skarp blick och en vass tunga”. 

Andra ord att hålla koll på är pronomenet hen. Om en person exempelvis 

identifierar sig som man eller kvinna kan pronomen han eller hon användas 

oavsett vilket socialt kön personen har. Även om aspekter som uttryck 

istället för arbetstitel och användandet av fel pronomen i huvudsak rör 

personen som gestaltas i texten kan det även missgynna målgruppen. De 

kan, med all rätt, bli illa berörda vilket kan minskar läsvärdet. 

o Kontrollera informationstextens stil. Är den formell eller informell? Speglar 

språket den privata eller offentliga sfären? Är den yvig och pratig eller 

kärnfull och avskalad? Vad betyder stilen för texten, vad har den för syfte? 

Skiljer sig stilen mellan olika texter åt, baserat på om texterna riktar sig 

mot, eller berättar ur, ett enligt normerna manligt eller kvinnligt perspektiv? 

Det är inte relevant att stilen och språkbruket skiljer sig åt beroende på om 

texten handlar om, eller riktar sig till, en man eller kvinna. Stilen behöver 

inte vara opersonlig, distanserad och formell för att den riktar sig mot 

personer som identifierar sig som män.  På samma sätt behöver stilen inte 

vara personlig, talspråklig och informell för att den riktar sig mot personer 

som identifierar sig som kvinnor. 

 

 

Exemplet ovan är hämtat ur texten om Tommy, det är textens första stycken efter 

ingressen. 

Fig. 9: Ett exempel hämtat ur texten om Tommy visar textens 

stil och språkbruk. 
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Detta exempel är istället hämtat ur texten om Eva. Det är också den textens första 

stycke efter ingressen. 

Skillnaderna i de bägge ovan exemplens stil och språkbruk är tydliga. Medan det i 

Tommys text är en mer koncentrerad och distanserad stil är det yvigt och personligt 

i Evas, något som också framkommer i de analyser som utförts i studien. Denna 

skillnad i stil och språkbruk i informativa texter som publiceras i samma magasin 

och riktar sig mot samma målgrupp är inte relevant och omotiverat. Särskilt inte 

om förklaringen till skillnaderna är att Eva är kvinna och Tommy är man. 

För att sammanfatta så har studien visat att en korrekturläsning innan tryck kan 

förhindra att några av de, ur ett normkritiskt perspektiv, stil- och 

språkbruksmässiga problemen förekommer i den slutgiltiga informationstexten. 

Naturligtvis bör en även kritiskt granska bildval, mångfald och likande aspekter för 

att säkerställa att en gjort allt i sin makt för att kliva utanför de könskonstruktioner 

vi lever i. På så vis kan risken minska för att målgruppen exempelvis osynliggörs, 

förminskas eller kränks och att informationstexten på så vis håller god relevans, 

kvalitet, begriplighet och värdering. 

 

  

Fig. 10: Ett exempel hämtat ur texten om Eva visar textens 

stil och språkbruk. 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel besvaras fallstudiens frågeställningar. Även en 

diskussion kring designkonceptet förs fram. Slutligen presenteras en 

slutsats som avslutar arbetet. 

6.1 Svar på frågeställningar 

I början av fallstudien ställdes tre frågeställningar. Dessa frågeställningar besvaras 

nedan baserat på resultaten av studien. 

6.1.1 Huvudfrågeställningen 

På vilka sätt går det att strategiskt motverka att stilen och språkbruket i 

informationstext förmedlar fördomsfulla och stereotypiska könskonstruktioner? 

Detta är en mycket bred frågeställning som inte enbart har ett eller ens några få, 

enkla svar men informationstextens stil och språkbruk bör inte innehålla ord och 

uttryck som cementerar de könskonstruktioner vi lever med då dessa missgynnar 

individer. I fallstudien har flera element ur artiklarnas stil och språkbruk 

problematiserats då de arbetat för att bevara normativa egenskaper hos det 

”manliga” och ”kvinnliga” i text. Nedan redogörs för de textuella element som 

denna fallstudie problematiserat. 

Stilen på informationstext bör inte hålla sig till stereotypa uppfattningar om hur 

personer som identifierar sig som kvinnor och män bör vara. Som exempel så var 

artikeln om Eva yvig medan artikeln om Tommy var koncentrerad i högre grad. 

Skillnaden i användandet av värdeladdade, beskrivande ord i artiklarna var tydliga 

och återspeglar vad Haas (1979) nämner; kvinnor använder fler adverb, adjektiv, 

beskriver känslor och drar personliga referenser medan män talar med mer 

saklighet. Att stilen anpassats efter om texten representerar en man eller än kvinna 

är vare sig relevant eller motiverat.  

För att inte missgynna delar ur målgruppen bör inte ord och uttryck i 

informationstexten befästa de könskonstruktioner som finns i samhället. Med andra 

ord bör orden och uttrycken som används i texten inte fungera som stereotypa 

avbildningar som befäster ”manligt” och ”kvinnligt”. Ett tidigare exempel som 

nämnts i fallstudien är när Eva beskrivs genom uttrycket ”spindeln i nätet” istället 
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för att hennes arbetstitel används. När hennes arbetstitel utelämnas förminskar det 

Eva och den auktoritet hon har i arbetslivet. På så vis förminskar det även de 

personer i målgruppen som identifierar sig som kvinnor. Uttrycket ”fumliga 

fröknar” som också har förekommit som exempel i rapporten är ytterligare ett 

uttryck som förminskar, i detta fall personer inom yrket. 

Anföringsverb ger ton till texter och det kan därför vara problematiskt om 

anföringsverben används olika i texter som representerar män respektive kvinnor. 

Anföringsverben ”ler” och ”strålar” används i några av de artiklar som handlar om 

kvinnor och som använts i studien men återkommer inte i artiklarna om männen. 

Dessa anföringsverb anspelar på utseende eller tillstånd och är sinnliga. De skildrar 

kvinnorna på ett sätt som kan vara förminskande eftersom det blir en kontrast mot 

anföringsverb som ”hävdar”, som används i artiklarna om männen. 

6.1.2 Underfrågorna 

Som komplement till huvudfrågan ställdes två underfrågor som besvaras i 

nästkommande stycken. 

Vilka könskonstruktioner kan bidra med att informationstextens stil och språkbruk 

förknippas med ”manligt” eller ”kvinnligt”? 

Även denna frågeställning är svår att besvara i dess helhet men, nedan listas de 

bidragande faktorer som denna studie uppmärksammat. 

o Adjektiv och adverb anses höra till den kvinnliga stilen och språkbruket. 

Dessa ord gör texten vanligtvis beskrivande. 

o Manliga talare sägs fokusera mer på objekt och handlingar relaterade till 

objekt medan kvinnor sägs fokusera mer på känslor och andra människors 

beteende. I informationstext är det möjligt att detta bidrar till att texter om 

och till män oftare handlar om den offentliga sfären och texter om och till 

kvinnor om den personliga sfären, varpå stilen och språkbruket anpassas 

efter detta. 

o Kvinnor sägs även dra fler personliga referenser medan män istället väljer 

att referera till exempelvis tid, plats och kvantitet. Detta kan bidra till om 

informationstextens stil upplevs som personlig, opersonlig eller distanserad. 

o Kvinnor sägs även tala mer än män i den personliga sfären vilket kan 

influera informationstextens stil och språkbruk så att den blir talspråklig 

och yvig. 
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På vilka sätt kan läsupplevelsen påverkas av att informationsmaterial utformats så 

att den textuella stilen och språkbruket cementerar könskonstruktioner? 

Resultaten från de semistrukturerade, personliga intervjuerna visar att det är enkelt 

för läsarna att bilda uppfattningar om personen som informationstexten beskriver. 

Uppfattningarna kan vara positiva, negativa eller neutrala men när de blir 

överhängande negativa eller positiva riktas uppmärksamheten bort från textens 

informationsmål, dess budskap, för att istället haka fast sig på personen. 

Det som i informationstexterna verkar ha gjort informanterna fokuserade på 

personen i texten är dess stil och språkbruk, exempelvis beskrivande ord om hur 

personen beter sig eller är. Aspekter, som de beskrivande orden ur 

informationstexten, följer normen om manligt och kvinnligt. Dessa aspekter verkar 

informanterna ha snappat upp och använt för att själva skapa sig en ifylld bild av 

hur exempelvis Tommy är som person. Denna slutsats kunde dras då informanterna 

valde att beskriva Tommy som ”nonchalant”, ”stöddig” och ”en höjdare” trots att 

det inte stod explicit i informationstexten. Med andra ord har informanterna, med 

hjälp av normerna i texten, fyllt i sin uppfattning om Tommy. 

Under de semistrukturerade intervjuerna betraktades texten om Eva som i 

huvudsak positiv och engagerande. Detta kan bero på att texten var skriven efter 

kvinnliga normer vilket gjorde stilen personlig och talspråklig. Dessa normer är 

dock inte enbart positiva då exempelvis ord, uttryck och användandet av 

anföringsverb i informationstexten kan fungera som förminskande. Sedan kan delar 

ur målgruppen ha svårt att identifiera sig med stilen och språkbruket (så kan fallet 

vara för båda texter) vilket riskerar att minska textens relevans och kvalitet. 

6.2 Diskussion gällande designkonceptet 

Designkonceptet som fallstudien lett fram till kan låta självklart för de personer 

som redan är insatta i (och för) debatten och arbetet om jämställdhet och jämlikhet. 

För dessa personer kan konceptet fungera som en checklista eller ett sätt att 

bekräfta vad de redan vetat eller anat. Men det finns en möjlighet att inte alla 

skribenter och kommunikatörer har hunnit reflektera över hur samhällets 

könskonstruktioner påverkar dem i deras arbeten. Då blir denna fallstudie en 

ögonöppnare för hur genomgripande en informationstext faktiskt kan spela på 

normer och hur det påverkar skrivandet och läsarna. 

Huruvida det är möjligt för alla skribenter att applicera designkonceptet på sina 

informationstexter är svårt att säga. Det beror säkerligen på hur mycket utrymme 
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som ges på arbetsplatsen för att korrekturläsa och göra ändringar som kan betraktas 

som normbrytande. Det är inte helt riskfritt och enkelt att vara framåtsträvande på 

arbetsplatser som inte hinner ta jämna steg. Ett exempel är användandet av 

pronomenet ”hen” som kan provocera konservativa personer som menar att det 

enbart kan finnas en ”han” och en ”hon”. 

6.3 Slutsats 

Ökad medvetenhet i samhället gör att fler människor reagerar om informationstext 

bryter mot normkritiska värderingarna, jämställdhet och jämlikhet. En 

förhoppningsfull prognos är att arbetet som skribent/kommunikatör snart handlar 

om att även arbeta för normkritik, jämställdhet och jämlikhet i informationstexter 

på ett strukturerat sätt, på alla orter i Sverige. Denna studie har använt sig av 

analyser för att se var informationstexten brister ur ett normkritiskt perspektiv. Det 

har för studien fungerat väl, men analyser är tidskrävande och omfattande 

arbetsmetoder och på en arbetsplats kan det eventuellt vara svårt att alltid utföra 

dem. En tidseffektivare metod med en enkel struktur skulle rimligen fungera bättre. 

Designkonceptet som denna fallstudie resulterat i skulle kunna vara del av en större 

lösning på hur vi arbetar med att normkritiskt granska informationstexter för att 

förhindra missgynnande information.  

Slutsatsen är att genomgripande aspekter ur en informationstext kan påverkas på 

tydliga sätt om textens stil och språkbruk fått ton av de könskonstruktioner som 

finns i samhället. Denna ”ton” kan innebära att delar ur målgruppen missgynnas på 

olika sätt och att relevansen, kvaliteten, begripligheten och värdet på texten där av 

sjunker.  
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Bilaga 2: Artikeln om Eva 

Nedan finns skärmdumpar av artikeln om Eva som analyserats och använts i denna 

fallstudie. Författarens och fotografens namn har censurerats.  



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

60 
 



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

61 
 



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

62 
 



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

63 
 

 



ITE 317 Karlijn von Morgen VT 16 

64 
 

Bilaga 3: Artikeln om Tommy 

Nedan finns skärmdumpar av artikeln om Tommy som analyserats och använts i 

denna fallstudie. Författarens och fotografens namn har censurerats.  
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