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1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med vår uppsats är att vill ta reda på hur könskonstruktioner etableras i media, om

könsnormerna befästs och i sådana fall varför de gör det. Vi har valt att inrikta oss på

begreppet queer och två tidningar som sägs vara just queera – Bang1 och QX2. Anledningen

till detta val av tidningar är att vi anser att de torde arbeta mot könskonstruktioner.

Vår frågeställning har därför utvecklats till: Arbetar queermagasin mot könskonstruktioner?

Dagligen påverkas vi av hur media konstruerar kön och en intressant aspekt att undersöka är

på vilket sätt tidningar väljer att framställa kön och hur vi läsare berörs av det. Vi ställer oss

frågan hur det egentligen är med könsperspektivet i de två tidningarna Bang3 och QX4. Då QX

utgör sig för att vara queer och Bang är ett feministiskt magasin bör tidningarna av naturliga

skäl inte befästa könskonstruktioner. Vårt fokus kommer att ligga på analyser av respektive

artefakt för att se hur de har arbetat med att skapa en balans i framställningen av

könskonstruktioner genom både text och bild.

Vi kommer att använda pronomina en istället för man eftersom vi vill avstå från

könskonstruktioner i uppsatsen.

2 BAKGRUND OCH TEORI

Ordet queer har sitt ursprung i det engelska ordet odd, vilket kan översättas med konstig eller

antinormativ. På tidigt 1900-tal började ordet användas av heterosexuella som ett skällsord för

homosexuella män vilket tydligt visade de heterosexuellas inställning till homosexualitet.5 Att

vara homosexuell ansågs alltså vara konstigt, vilket stämmer väl överens med en av dagens

många definitioner av ordet queer, det vill säga att stå utanför normen.

                                                  
1 Bang: Jag, jag, jag, 2008:1.
2 QX Det uppklädda numret, 2008:4.
3 Bang: Jag, jag, jag, 2008:1.
4 QX Det uppklädda numret, 2008:4.
5 New Oxford American Dictionary, sökning på ordet “queer”.
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På 80-talet förändras de negativa konnotationerna av queer när de homosexuella själva tog

ordet i besittning och började använda det med andra bestämningar. De tog ett medvetet

avstånd från normen och laddade istället ordet med stolthet och glädje. Den här stoltheten och

glädjen lever kvar än idag genom bland annat Pridefestivalen.6

Vi definierar queer som något som ligger utanför det normativa i samhället. Ordet står utanför

könsbegreppet och handlar istället om konstruktion, vilket innebär att ingen människa

behöver vara bara det ena eller det andra könet.7 Queer kan vara allt som på något vis sticker

ut, något som är obekvämt och oväntat och alltså bryter mot decorum. Därigenom kan queer

vara både en person, en situation eller ett uttryck i ett specifikt sammanhang. Queer är således

ett uttryck som inte är statiskt utan som byter skepnad i samma stund då personen, situationen

eller uttrycket blir accepterat av samhället och alltså en del av normen.

I vår uppsats har vi valt att utgå ifrån queerteorin, alltså att kön är socialt konstruerat inom

vårt samhälle och utgörs av våra bestämda normer.8 I och med att vi anser att queer är ett

oerhört brett begrepp och gärna vill ha en motpol till det, har vi även valt att analysera utifrån

särartshypotesen. Kortfattat är det en teori om att kvinnor och män har olika sätt att

kommunicera med varandra. Kvinnor har historiskt sett pratat mest i den privata sfären, vilket

har lett till att samtalstopikerna har varit ytliga, osammanhängande och skvallerliknande.

Fokus för kommunikationen har varit att etablera relationer samt stötta och hjälpa varandra.

Skvallret tros ha att göra med att kvinnor alltid har varit intresserade av relationer och

medmänniskor, och behöver alltså inte bara vara negativt. En strategi kvinnor har använt sig

av för att uppnå makt är att just att använda sig av skvaller. Männen däremot har inte behövt

göra detsamma då deras maktposition varit klar från början. Kerstin Nordenstam

sammanfattar det hela ”Konstruktionerna av kön sätts alltså i förbindelse med olika förekomst

och utförande av skvaller […]”.9

                                                  
6 Don Kulick, Queersverige (Natur och Kultur, Finland, 2005), s. 10.
7 Don Kulick, Queersverige (Natur och Kultur, Finland, 2005), s. 14.
8 Tiina Rosenberg, BYXBEGÄR (Anamma Böcker, Göteborg, 2000), s. 11.
9 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Högskoleverket, Kalmar, 2003), s. 29-ff.
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3 METOD

Vi ska göra en jämförande retorisk analys av de två artefakterna Bang och QX för att besvara

vår frågeställning. Vi är särskilt intresserade av stilfigurernas funktion, könskonstruktionernas

framställning, gemensamma topiker, värdeladdade ord samt symboler. Med stilfigurer menar

vi dels troper som visar hur kön och identiteter beskrivs med bilder och dels hur rytmiska

figurer påverkar dramaturgin i texterna. Att vi undersöker gemensamma topiker beror på att vi

vill se om magasinen har liknande utgångspunkter eller om det skiljer sig åt. Dessutom

kommer vi genom topikerna kunna skilja ut vad som ansetts vara viktigast under författandet.

De värdeladdade orden är spännande för att se hur texterna har fyllts med pathos och

konnotationer, eftersom vi tror att även könskonstruktionerna sker genom dessa värdeladdade

ord. Med symboler menar vi det som implicit och explicit kan utläsas genom både bild och

text. Det är framförallt intressant att undersöka hur mycket vår doxa påverkar oss. Vi tror att

vi accepterar vissa normer bara för att de är så etablerade genom just symboler.

4 MATERIAL

Bang är ett magasin som ges ut fyra gånger per år och kostar 79 kronor styck. Tidningen

grundades 1991 och finansieras av statligt stöd samt prenumerationspengar och

lösnummersförsäljning. Den riktar sig till feministiska kvinnor och män. Redaktionen består

av uteslutande kvinnor, även om de ibland anlitar frilansande manliga fotografer. De

artefakterna vi har valt är hämtade ur Bang nummer 1, 2008, och heter ”Jämställda Sverige

2008”10 och ”Karins Mode”11.

QX är en gratistidning som ges ut tolv gånger per år av QX Förlag AB och började som en

bilaga till gaytidningen Reporter, 1995. QX publicerar nyheter inom nöje, kultur och politik

och riktar sig till HBT-personer. Tidningen finansieras av reklamintäkter.12 Artefakterna vi

har valt att analysera är hämtade ur aprilnumret 2008, och heter ”Ingång”13 och ”En designer

och en gentleman”14.

                                                  
10 Liza Svensson, ”Jämställda Sverige 2008”, Bang 2008, s. 8.
11 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9.
12 www.qx.se
13 Anders Öhrman, ”Ingång”, QX 2008, s. 4.
14 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s.18-19,45.
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Vi avgränsar ingången i QX till de två första spalterna bortsett från de två sista raderna och

belyser därmed främst en specifik händelse. Resten av texten fungerar nämligen som ett slags

partitio och har inga direkta kopplingar till motsvarande text i Bang.

5 ANALYS

5.1 Första intrycket

5.1.1 Bang

Första intrycket av Bang är att känslan är tung, dyster och hopplös. Tidningen genomsyras av

feministiska texter som belyser den ständiga kampen mot samhället och patriarkatet, mot män

och kvinnor som inte tar sitt ansvar i jämställdhetsfrågan. Vi fastnade direkt vid

ingångstexterna i de båda tidningarna, och har därför beslutat att ta med bitar ur vår

diskussion kring första intrycket av dessa två.

Inledningsvis hade vi uppsatsförfattare olika uppfattningar av ingångstexten i Bang; en av oss

kände att alla män på ett orättvist sätt smutskastas, medan de två andra uppfattade problemet

som en specifik händelse och inte som en generaliserande smutskastning av män. I efterhand

har vi alla fått en förståelse av att texten belyser ett rådande problem på den specifika

arbetsplatsen som skribenten beskriver. Den explicita tonen mot männen och den implicita

mot kvinnorna är både ironisk och allvarlig och genomsyrar hela texten.

Kvinnorna är helt osynliga i texten. Beror det på att de igenom sin tystnad tillåter det förtryck

som råder på grund av rädsla?  Avsaknaden av uppmuntran till jämställdhet gäller både från

män och från kvinnor. Vi ser en förklaring till den tystnad som kvinnorna står för, det

beskriver väl hur vårt samhälle ser ut idag. Generellt anser vi att kvinnor hellre fäller krokben

för varandra än samarbetar. Den tendensen ser vi inte i samma utsträckning hos män.

Kvinnor utgör en del av normskapandet, bara för att kvinnor missgynnas av normerna betyder

det inte att kvinnor vill eller vågar förändra. Förändring är osäkert eftersom det finns en

trygghet i det en har även om det egentligen inte är tillräckligt.
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I artikeln finns även en illustration av en griffeltavla vilken vi återkommer till under rubriken

Symboler15. Kort vill vi påpeka att orden på tavlan spär på den tunga känslan, ”Bitterfitta” och

”kvinnor kör bättre än höns”.16 I skolan lär sig barnen att hora är något en kan kalla jobbiga

brudar, att respekt och jämställdhet är fuck you. Att skribenten gömmer sig bakom en

pseudonym förstärker naturligtvis hela bilden av att kvinnor inte ska synas och höras, särskilt

inte om åsikterna är obekväma.

5.1.2 QX

”Ingång” 17 i QX kändes traditionell för sin genre. En kort reflektion om en aktuell händelse

samt ett partitio om tidningen. I och med det traditionella utförandet väcker den till en början

inte särskilt många upprörda känslor. Under analysen blev vi motbevisade och mycket

provocerade när vi kom djupare in i texten. Vid en första läsning visade inte heller ”En

designer och en gentleman”18 på tydliga könskonstruktioner. Reportaget förmedlar pistis

eftersom både igenkänning och förväntningar uppfylldes. Även här hittade vi tydliga

könskonstruktioner när vi kommit djupare in i analysfasen.

5.2 Könskonstruktioner

5.2.1 Bang, ”Jämställda Sverige 2008”

En lärarinna beskriver sin arbetssituation på en utåt sett lyckad skola med negativa bilder av

hur hon behandlas som kvinna. Hon arbetar för en jämställd skola och arbetsplats men möts

av motstånd, sexistiska skämt och blir ständigt överröstad av männen på arbetsplatsen.

Eftersom den enda kvinnan som beskrivs i texten är skribenten själv, kommer vi

fortsättningsvis att använda henne som referens till benämningen kvinnorna. Kvinnorna

beskrivs som tjatiga, inkompetenta och engagerade aktivister som är svåra att samarbeta med.

Enligt särartshypotesen borde det vara tvärtom, då det är väldigt viktigt för kvinnor att

samarbeta och måna om goda relationer.19 De anses vara tokiga feminister och flator med

                                                  
15 Se sidan 16.
16 Liza Svensson, ”Jämställda Sverige 2008”, Bang 2008. Se bilaga A.
17 Anders Öhrman, ”Ingång”, QX 2008. Se bilaga B.
18 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008. Se bilaga D.
19 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Kalmar, 2003), s. 32
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orakade ben. Den negativa konnotationen baserar vi på de ord som kopplas samman med

ordet feminism.20  De förväntas vara tysta och undergivna män. Kvinnan i texten agerar till

viss del som förväntat, då hon går hem från jobbet med nedböjt huvud och därmed blir

undergiven. I övrigt följer hon inte normen eftersom hon är gapig och kämpar för

jämställdhet.

Männen i texten kör över kvinnorna, drar sexistiska skämt, är burdusa, högljudda och

nedvärderande. De beskrivs explicit som lätta att samarbeta med men skribenten planterar en

känsla av att de inte alls är det, genom hennes ironi. Återigen går skribenten emot

särartshypotesen.

5.2.2 QX, ”Ingång”

Den delen av texten som vi valt att belysa handlar om två församlingar som har samarbetat

under en lång tid. Men när en av församlingarna anställer en kvinnlig homosexuell präst, vill

den andra församlingen avbryta samarbetet.

Kvinnorna beskrivs opersonligt av skribenten och utan värderingar. I en mening skriver han

att ”hon funderar på att visa sitt missnöje genom att inte närvara på mötet alls”.21 Det visar en

klassisk bild av hur kvinnors starkaste vapen ser ut. Att inte tala och istället undvika

problemen, precis som det har sett ut i alla tider och fortfarande gör.

Ordet man används i textens början och refererar till skribenten själv utan att för den sakens

skull utestänga andra läsare. Han tar upp händelser som väldigt många kan känna igen sig i,

men som han själv förmodligen nyligen varit med om.

En intressant aspekt är tidningarnas användning av just pronomina man respektive jag. I QX

används man istället för jag. Användandet av ordet man kan självfallet i vissa fall handla om

att ge texten en personlig ton. Beroende på ur vilket perspektiv en väljer att tolka texten kan

den även ge skribenten ett stärkt ethos på grund av användandet av ordet jag, vilket ger ett

intryck av att personen ifråga är så pass viktig att den personliga åsikten är av stor vikt. I Bang

                                                  
20 Se bilaga E.
21 Anders Öhrman, ”Ingång”, QX 2008, s. 4. Se bilaga B.
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däremot föreligger ingen som helst risk för denna problematik då skribenten skriver ur ett

underlägset perspektiv.

5.2.3 Bang, ”Karins mode”

I ”Karins mode” ser vi inga direkta distinktioner könen emellan, vilket blir en förstärkning av

tidningens queera inställning. Däremot ser vi möjligheten att klä sig till ett kön eller en

identitet. Skribenten säger ”han eller hon”, ”hans/hennes”, ”människan” eller ”du”.22 Vi ser

alltså att människor väljer vilket kön en vill ha på morgonen genom klädval. När skribenten

ger exempel på vilka identiteter en kan välja, så är tre av fyra typiskt kvinnliga, ”rockbrud”,

”knytblusdam”, ”streetmänniska”, ”hora”.23

Vi funderar över hur många personer det krävs för att bestämma vad som är kvinnligt eller

manligt. Hur många personer skulle det behövas för att ta bort begreppen man och kvinna och

låta det bli accepterat att människor väljer könstillhörighet beroende på humör?

Bilden av att vi klär oss till en identitet förstärks av osäkerheten som kan uppstå när en inte är

iordninggjord och därför känner sig naken.

Skribenten till ”Karins mode” menar att det är trendigt att inte följa trender. Alla egna stilar är

således trendiga, men tappar samtidigt den egenskapen så fort det blir just trendigt. Vad är

egentligen en trend enligt ”Karins mode”? Alla människor blir indoktrinerade till de nya

trenderna och klär sig efter dem. Det innebär att vi klär oss i något som vi tror är en egen stil,

fast att vi egentligen inte har valt den själva. Det som eventuellt saknas i skribentens

resonemang är mäns identiteter, vilka roller kan de klä sig i? Det skulle kunna bero på Bangs

aktiva försök att inte konstruera kön. Genom att aldrig genusbestämma och samtidigt ge

enbart kvinnliga förslag, menar skribenten kanske att det inte är någon skillnad på könen, och

inte heller borde vara det. Alternativt handlar det om Doning gender, alltså att

könsbestämningen görs på nytt så fort en ny kontext uppenbarar sig.24

                                                  
22 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
23 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
24 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Kalmar, 2003). s. 42.
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5.2.4 QX, ”En designer och en gentleman”

Reportaget genomsyras av tydliga könskonstruktioner. Kvinnan beskrivs som ett objekt som

mannen skapar och formar genom kläderna. Lars Wallin, artikelns huvudperson, beskrivs som

en man med oerhört gott självförtroende, närmast gudalik. Han blir behandlad som en man,

hans gränser accepteras, han arbetar hårt och tjänar bra på det, och han skapar kvinnor. Lars

Wallin befäster könskonstruktionen att kvinnan ska bedömas utifrån ett ytligt perspektiv och

vara vackra medan mannen får en mer betydande roll med ansvar för att försörja kvinnor och

tilldelas egenskaper och inte bara yttre attribut. Denna befästelse liknar särartshypotesen, trots

att det inte är enbart språkligt utan att även beteendemässigt och normföljande. Lars Wallin

befäster även homosexuella fördomar när han använder orden ”fjolligt” och ”pråliga till sig”25

genom att anamma ord med en sådan värdeladdning.

Vi är medvetna om att artikeln bygger på en intervju och att reportern således inte kan stå till

svars för det Lars Wallin säger. Däremot menar vi att artikeln fungerar som ett exemplum för

tidningen och att det ligger i redaktionens ansvar att välja ut intervjupersonerna samt att välja

vinkel på reportaget.

5.3 Topiker

5.3.1 Bang, ”Jämställda Sverige 2008”, respektive QX, ”Ingång”

Det finns ett par topiker som återkommer i båda inledningarna, dock med olika infallsvinklar,

jämställdhet, samarbete och homosexualitet.

Jämställdhet är en övergripande topik i båda texterna. De berör bristen på jämställdhet. I QX

genom att beskriva att en kvinna hellre är tyst och låter bli att gå till ett möte istället för att gå

dit och be motståndarna att dra åt helvete. Det visar att kvinnan är så pass svag, rädd och

underlägsen att hon låter problemen fortsätta. I början av inledningen nämns både

homobröllop och straighta bröllop, gaybarer och homosexuella relationer vilket bevisar att

                                                  
25 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s.18-19,45. Se bilaga D.
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heteronormen trots allt inte är konstant. I Bang tar skribenten oavbrutet upp bristen på

jämställdhet i skolan. Det är män som belönas på olika sätt.

Samarbete berörs i QX när de två olika församlingarna nämns. De har ”alltid” samarbetat med

varandra, men nu tycker den ena församlingen att det är olämpligt att fortsätta samarbetet

eftersom den andra har anställt en lesbisk präst. Det är ”olämpligt för barnen”,26 sägs det, trots

att barnen själva säger att det bara är naturligt. I Bang nämns samarbete i form av att män sägs

vara lättare att samarbeta med än kvinnor. Återigen går språket emot särartshypotesen som

säger att det viktigaste för kvinnor är goda samarbeten, även om det samtidigt stämmer in väl

eftersom män på olika sätt trycker ner kvinnor.27 Även här visas en brist på samarbete när

kvinnan ständigt trycks undan och smädas med hånfulla ord för sina försök att etablera en

jämställd arbetsplats och få en fungerande undervisning.

Homosexualitet är frekvent förekommande i texten i QX28. De första meningarna berör

skribentens egen inställning till olika sexuella läggningar och genomsyras alltså av normalitet

och acceptans. Skribenten ger ett exempel på ett homobröllop mellan två kvinnor, och där

reagerar vi på att inga giftaslystna män beskrivs, vilket vi tolkar som en könskonstruktion.

Alltså att kvinnorna drömmer om bröllop oavsett sexuell läggning, medan männen inte gör

det.

Det första tecknet på motstånd till homosexualitet kommer i de fyra meningar som beskriver

att församlingen har anställt en ny präst som är lesbisk och kvinna.29 Att det ens nämns att hon

är kvinna ser vi som en tydlig markering på att det inte är helt accepterat – i ordet innan

bestäms hon som lesbisk vilket inte lämnar några valmöjligheter till hennes kön.

I texten tas den kvinnliga homosexualiteten samt oro för barnen upp som det starkaste

argumentet till varför prästen inte kan få behålla sitt arbete. Det motbevisas dock i flera

efterföljande meningar.

                                                  
26 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s.18-19,45. Se bilaga D.
27 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Högskoleverket, Kalmar, 2003), s. 34-ff.
28 Anders Öhrman, ”Ingång”, QX 2008, s. 4. Se bilaga B.
29 Anders Öhrman, ”Ingång”, QX 2008, s. 4. Se bilaga B.
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Homosexualitet nämns bara på ett enda ställe i Bang30. Där används flata som bestämning till

ordet feminist med en tydlig negativ konnotation.31

5.3.2 Bang respektive QX

I de båda texterna återkommer topikerna mode och roller – roller antingen som identitetsroll

eller som yrkesroll. En topik som bara återfinns i QX, men som vi anser är så pass viktig att vi

ändå tagit med den är gaynormen.

5.3.3 Bang, ”Karins mode”

Mode – trender tas enbart upp som något vår doxa tolkar som negativt. Det är nästan pinsamt

att erkänna att en följer trender. Mode tas upp här som något en väljer sin identitet med och

som är utbytbart varje dag. Enligt Bang är mode ett poröst begrepp som knappt går att

beskriva, eftersom det är så föränderligt. Så fort mode blir trendigt, försvinner funktionen.

Identitetsroller – i texten beskrivs klädkonsumtion som ett slags rollspel. Rollerna som vi klär

oss i, existerar redan. Vi tror att vi har fria val att klä oss hur vi vill och därigenom skapa

rollen för dagen. Vår fråga är om dessa val av roller verkligen är fria? Alla modeflugor

bestäms av modeindustrin. Vi vanliga människor ges ett par val som vi kan välja mellan, men

det är fortfarande inte fria val. Alla plagg vi klär oss i är designade, sydda och distribuerade

av någon som påverkar våra rollval.

5.3.4 QX, ”En designer och en gentleman”

Mode – i QX beskrivs trender och mode som något exklusivt och eftersträvansvärt. Raka

motsatsen till Bang alltså. Mode är positivt och i texten konnoterar stora namn som Carola

och Kronprinsessan, vilket gör det hela ännu attraktivare. Lars Wallin uttrycker dessutom att

mode och klädskapande är något konstnärligt. Här funderar vi på om det var just insikten om

att mode kunde vara något mer än bara trend, nämligen konst, som fick honom att välja det

yrket och om det i så fall är typiskt manligt. Att inte välja något trendigt som fladdrar förbi,

utan att verkligen göra ett val som står för något djupare.
                                                  
30 Liza Svensson, ”Jämställda Sverige 2008”, Bang 2008. Se bilaga A.
31 Se bilaga E.
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Yrkesroller – Lars Wallin gör en tydlig distinktion mellan sin yrkesroll och sin privata roll.

Det är enbart yrkesrollen som beskrivs och det med superlativ. Hans yrkesroll framställs som

hårt arbete med hög utdelning.

Gaynormen – Han följer gaynormen eftersom han inte gör oss förvånade med sina svar.

Däremot säger han explicit att han är på kvinnornas sida till skillnad från de vanliga

klädskaparna som är ”kvinnohatande bögar som gör kläder kvinnor inte kan bära.” 32

                                                  
32 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s.19. Se bilaga D.
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5.4 Värdeladdade fraser

5.4.1 Bang, ”Jämställda Sverige 2008” respektive QX, ”Ingång”

Tabell 1. Positiva respektive negativa konnotationer i ”Jämställda Sverige 2008” och ”Ingång”.

Bang
”Jämställda Sverige 2008”

QX

”Ingång”

Negativa konnotationer 30 10

Positiva konnotationer 2 3

Värdeladdade, obestämd 1 2

I början av ”Ingång”33 i QX finns en varm, naturlig ton. Den allra första meningen visar att

skribenten lever i en liten bubbla. Den binder ihop den mjuka inledningen med första

meningen i andra stycket. 34

Det finns även ett stort antal värdeladdade ord med negativa konnotationer i QX. Vi reserverar

oss mot att många av de negativa fraserna i QX är kopplade till religion och kristendom,
35vilket naturligtvis påverkar vår bedömning. Dock anser vi att vi har rätt att döma på det sätt

vi gör eftersom artikeln behandlar religion och homosexualitet, och vår empiri och doxa säger

att det finns stora motsättningar däremellan.

Bang använder sig av oerhört många värdeladdade ord med negativa konnotationer. Det finns

få nyanser i texten eftersom den är skriven ur en försvarsliknande aggressiv syn. Skribenten

tycks ha fått nog av det vardagliga förtrycket och släpper här på alla hämningar, ett exempel

är ”Fuck you”36 . Hela första delen av texten har en lätt uppgiven känsla, men i slutet är det

som att krafterna återkommer och hoppet väcks.

                                                  
33 Anders Öhrman, ”Ingång”, QX 2008, s. 4. Se bilaga B.
34 Se bilaga E.
35 Se bilaga E.
36 Liza Svensson, ”Jämställda Sverige 2008”, Bang 2008, s. 8.
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5.4.2 Bang, ”Karins mode”

Det finns många laddade och värderande ord i Bang. Ord som visar vad som är tillåtet och

inte, både inom modevärlden och generellt. De inledande orden sätter standarden för resten av

texten, den negativa känslan etableras och blir svår att sudda ut. Texten handlar om att

förvandlas från sig själv till någon annan. Vi anser inte att texten har så mycket med mode att

göra, utan snarare om identitet och byte av identitet. Ett exempel på det är ”Knytblusdam eller

rockbrud eller streetmänniska eller hora”,37 här visas fyra identitetsförslag, där hela tre av dem

refererar till kvinnor, varför är det så? Betyder det att identiteten att vara man är så stark att

det inte krävs ytterligare förstärkning? Samtidigt som kvinnor inte klarar sig en sekund utan

identitetsförstärkare i olika former?

Mode är något som förändras varje säsong och finns i olika tappning. Dock menar skribenten

att identiteter kan vara just som mode, alltså utbytbara varje säsong, eller i det här fallet, varje

morgon.

5.4.3 QX, ”En designer och en gentleman”

Texten visar att Lars Wallin är en man med mycket kunskap, makt och envishet. Han är

glammig och beskrivs som en Ferrari. Å ena sidan följer han den manliga normen. Han är

målmedveten, i topp och kompromisslös, något som stämmer väl överens med hur Tannen,

genom Mral beskriver skillnaden mellan män och kvinnor.38 Å andra sidan framställs han som

mjuk och kvinnlig när han pratar om knappar och broderier, sin barndom och sina svagheter.

Han framstår som ödmjuk eftersom han lägger märke till proffsig service och till och med blir

inspirerad av det. Vi anser att han följer homonormen mer eller mindre slaviskt eftersom han

enligt den manliga homosexuella normen gör precis det han ska – arbetar framgångsrikt som

designer. Han har koll på mode och trender, kanske är han till och med den som skapar mode

och trender. Han kan saker som normalt sett tillhör den kvinnliga sfären, vilket också stämmer

med homonormen.

                                                  
37 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
38 Brigitte Mral, Talande kvinnor – kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, 1999.
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Lars Wallin arbetar väldigt hårt och har tid med det eftersom han inte har någon familj, alltså

ingen att ta hänsyn till eller någon som tar upp hans tid. Allt han har att ta hänsyn till är jobbet

och det är där hans engagemang ligger.

5.5 Symboler

5.5.1 Bang, ”Jämställda Sverige 2008”

I Bang är skribenten okänd eftersom hon, Liza Svensson, skriver under pseudonym. Det här

skulle kunna betyda att hon egentligen är en han, men i texten skriver hon på ett ställe ”[…]

jag, som tjej […]”.39 Texten har en illustration av en griffeltavla. På tavlan står diverse

nedvärderande kvinnoord samt två positiva ord. I vänster spalt står ”respekt” och

”jämställdhet”,40 vilka vi tolkar som positiva, samt ”Fuck you!” 41 vilket känns som något

skribenten strävar efter att säga. I högerspalten står ”bitterfitta”, ”tjejer kör bättre än höns”

och ”hora”.42 De symboliserar vad kvinnor får stå för och hur det pratas om dem i samhället.

Vi menar att anonymiteten beror på att skribenten troligen är kvinna eller att hon har en så

pass utsatt position på arbetet att hon inte vågar stå för sin text.

Vi anser att män förväntas synas och höras medan kvinnor förväntas vara tysta och nöjda i

bakgrunden. Är det så att Bang och QX hjälper till med den här bilden och konstruktionen och

i så fall varför?

5.5.2 QX, ”Ingång”

I QX finns en bild på skribenten Anders Öhrman. Bilden är från bröstkorgen och uppåt.

Anders Öhrman har armarna i kors, tittar rätt in i kameran och har svart skjorta med en svart

v-ringad tröja på sig. Han är rakad på huvudet. Han ögon är finurliga och det känns som att

han har något underliggande i blicken. Han ser snäll ut, mycket tack vare de stora

hundögonen.

                                                  
39 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
40 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
41 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
42 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
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Bilden tyder på att han vågar visa sig, att han står för sin text och sina uttryck. Anders

Öhrman är chefsredaktör för QX och hans kontaktuppgifter finns tryckta just under texten. Vi

tror att det är lättare att stå för sina åsikter då en dels innehar en hög position som

chefredaktör, dels en hög position i samhället på grund av att han är man.

5.5.3 Bang, ”Karins mode”

Bilden visar en kvinna iklädd svart burka. Hon står i en typiskt kvinnlig pose med vänster

hand i midjan och i höger hand håller hon en galge med en negligé i laxrosa. Negligén har

förstärkt byst, markerad midja och strumpebandshållare. Trots att burkan täcker henne syns

det tydligt att hon är lång och smal och hennes former framhävs genom konturer i tyget.

Förutom hennes midja och hennes byst är det händerna som avslöjar att det är en kvinna

bakom burkan. Händerna är smala och har tydligt kvinnliga drag. Bilden ger oss en mängd

olika tolkningar och konnotationer. Det första vi associerar till är kvinnoförtryck och/eller en

vilja att gömma sig bakom någonting. Vi anser att det visar på en tydlig könskonstruktion

inom en viss kultur, den muslimska, då det handlar om ett förtryck av kvinnor. Vi är då

medvetna om att det är på grund av vår västerländska doxa och kultur som gör att vi uppfattar

burkan som förtryckande. Den muslimska befolkningen är kanske inte alls benägen att hålla

med oss. Genom att bära burka rättar sig kvinnor efter religionen och kulturen samt efter

männens oförmåga att tygla attraktion. Burkan klär kvinnan in i den muslimska identiteten.

En annan tolkning av bilden med kvinnan som håller i galgen är att hon kanske suktar efter en

annan identitet att klä sig i? Då texten beskriver valmöjligheten att klä sig in i en identitet är

detta kanske ett val som kvinnan i burkan längtar efter att få göra. Kanske ska bilden tolkas

som att negligén är någonting kvinnan bär under burkan och att det betyder att kvinnan

innehar två identiteter? En identitet utåt sett och en inför sig själv och inför sin man.

Burkan kan också ha en positiv aspekt då en slipper följa med i modesvängningarna och klä

sig i det allra senaste. Genom denna klädsel döms en kanske inte i samma utsträckning utifrån

det en har på sig utan snarare efter sina handlingar. Detta föresätter dock att en lever i en

muslimsk kultur, för kvinnor som bär burka i väst får däremot utstå en hel del fördomar.

Bilden anspelar mycket på tabun och på sex. Kontrasterna mellan den utmanande negligén

och den heltäckande burkan är mycket talande och ger oss ett spektra över två ytterligheter.

Anmärkningsvärt med negligén är också att vi i den återigen finner ett kvinnligt plagg som
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inte är bekvämt och således inte fyller en funktion för oss kvinnor. Än en gång är det ett plagg

vi klär upp oss i för någon annan, oftast vår partner. Eftersom vi inte finner något manligt

obekvämt plagg, förutom slipsen, ser vi detta som en tydlig könskonstruktion. En mycket

intressant aspekt av bilden är att båda plaggen som visas till största del är till för männens

skull. Negligén är till för att egga och behaga männen och burkan för att ge den motsatta

effekten. Bilden är antitetisk.

5.5.4 QX, ”En designer och en gentleman”

Bilden visar Lars Wallin i helfigur iklädd svarta kläder och beiga lackskor. Han står bredbent

och med båda händerna i fickorna.43 Lokalen för fotot är den gyllene salen i Kungliga

Dramatiska teatern. Lars Wallin står ensam mitt i salen under en gigantisk kristallkrona.

Väggarna går i guld med mycket ornament och stuckaturer. Solljuset flödar in ifrån ett stort

fönster till vänster om honom och ger ett skimmer längs sidan. Bilden ger oss en känsla av

glamour, kultur och professionalism. Trots att Lars Wallin står rakt och ganska stelt känns

bilden varm. Vi anser att det har att göra med de varma färgerna som omsluter honom i

rummet. Han står ensam på golvet men han känns stark i ensamheten, det vilar något säkert i

blicken. Valet av platsen för fotot har dels att göra med att Lars Wallin arbetar där tillfälligt

samt för att signalera att han är en man som tillhör Sveriges kulturelit. Könskonstruktionen

som vi ser i bilden ligger i hur han står och att han är ensam utan att för den sakens skull

kännas svag.

                                                  
43 Om kvinnors kroppsliga språk i retoriska situationer se Vivianne Wester, "Bör kvinnor sära på
benen", Retorikmagasinet nr 10.
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5.6 Stilfigurer

5.6.1 Bang, ”Jämställda Sverige 2008” respektive QX, ”Ingång”

Tabell 2. Stilfigurer i ”Jämställda Sverige 2008” och ”Ingång”

Bang
”Jämställda Sverige 2008”

QX

”Ingång”

Besjälning 2

Liknelse 2

Antites 1 1

Klimax 4 (1)

Antiklimax 1

Ironi 2 2

Metonymi 1 2

Synekdoke 3 1

Asyndes 4

Sentens 1

Anafor 1

Metafor 5

Litotes 1

Polysyndes 1

Vi har kommit fram till att ”Jämställda Sverige 2008”, och därmed könskonstruktionerna i

Bang, genomsyras av metaforer och olika rytmiska figurer. Vi väntade oss mer uttalad ironi,

men har insett att den mestadels ligger mellan raderna. 44 Dock signalerar rubriken att texten

är ironisk, eftersom vår empiri gör att vi läser in rubriken som Ojämställda Sverige 2008

istället.

I QX är ”Ingång” fylld av rytmiska stilfigurer vilket bidrar till ett dramaturgiskt

spänningsmoment. Texten är laddad med mycket pathos vilket får oss att förstå att skribenten

                                                  
44 Se bilaga E.
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har varit upprörd under författandet. Pathoskänslan förmedlas genom stilfigurer som

metaforer, metonymier, synekdoke och ironi.

5.6.2 Bang, ”Karins mode” respektive QX, ”En designer och en gentleman”

Tabell 3. Stilfigurer i ”Karins mode” och ”En designer och en gentleman”

De stilfigurer vi hittar mest av i ”En designer och en gentleman” är absolut metaforer i olika

former. Exempel på det: ”Modeskaparen Lars Wallin är en man med tusen järn i elden.”45

Hyperboler är även de frekventa och har en stor betydelse för konstruerandet av den manliga

könsrollen. ”Så jag skulle vilja satsa på en egen herrbutik där jag kan ha allt […]”46 är ett

tydligt exempel på hans tankar om att vilja nå långt. Metonymier förekommer även de, ”[…]

                                                  
45 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s.18. Se bilaga D.
46 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s. 18. Se bilaga D.

Bang
”Karins mode”

QX

”En designer och en gentleman”

Metafor 13 22

Metonymi 9

Synekdoke 1 5

Hyperbol 3 10

Litotes 1

Antites 2 4

Sentens 1 3

Evidentia 3

Anafor 2

Liknelse 1 1

Interrogatio 1

Allitteration 1

Ironi 4

Polysyndes 1

Assonans 1

Pleonasm 1
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fick jag bland annat göra Anne-Lie Rydés Börsenshow Stulna kyssar”,47 vilket visar att han

tror att han är Gud som ensam skapar en människa fast att han egentligen bara skapar hennes

kläder.

”Karins mode” är en text baserad på väldigt många stilfigurer, dock endast en som är kopplad

till en könskonstruktion, och det är en polysyndes, ”Knytblusdam eller rockbrud eller

streetmänniska eller hora”.48 Trots relativt få meningar hittar vi 13 metaforer, vanligast i

texten är ”modetidningslagen”49 som står för normerna i Sveriges modetidningar. Texten har

en ironisk ton, och fyra meningar har en explicit ironi, ”[…] (det är fint att vara ’sig själv’,

fult att inordna sig i leden).”50

                                                  
47 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s.19. Se bilaga D.
48 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
49 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
50 Karin Eder Ekman, ”Karins mode”, Bang 2008, s. 9. Se bilaga C.
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6 Diskussion

Vi ser tydliga skillnader i texterna, en sak som självfallet spelar in är att Bangs skribenter

skriver ur ett kvinnligt perspektiv och QX utifrån ett manligt perspektiv.

6.1 Bang, ”Jämställda Sverige 2008”

I Bang framställs kvinnan som en otroligt jobbig feminist som krigar för sina åsikter. Hon

upplevs inte vara rädd och feg utan kämpar för att få sina åsikter igenom. Detta trots att hon

gång på gång blir överkörd av männen och möter ett enormt motstånd. Texten känns som en

samhällsbeskrivning och för en feministisk kamp rakt igenom. Trots att skribenten belyser ett

konkret exempel känns problematiken mer allmän då den kan förekomma precis var som

helst, och kan drabba vilken kvinna som helst oavsett sexuell läggning. Problemet i Bang får

således en bred karaktär.

6.2 QX, ”Ingång”

”Ingång” belyser ett specifikt problem, något som inte beskrivs som ett utbrett problem och vi

ser inte att denna problematik är allmän för varken målgruppen eller redaktionen bakom

tidningen. Däremot anser vi att det finns en motvilja hos vissa personer i samhället mot just

homosexualitet. Texten belyser en person som anges med ett namn, Lena. Detta ger oss

känslan av att det handlar om ett särskilt fall och inte någonting som händer dagligen.

Målgruppen däremot kanske upplever dessa problem i sin vardag.

Till skillnad från ”Jämställda Sverige 2008” framställs kvinnor i ”Ingång” som fega, rädda

och som att de backar så fort de möter på svårt motstånd. De beskrivs svaga, så svaga att de

måste ringa de starka och kloka männen för att be om råd. Är det en tillfällighet eller är det så

verkligheten ser ut? Enligt särartshypotesen brukar ju kvinnor måna om relationer och vara

vänskapligt inriktade i sitt språk, och här tycks det som att även en mans beskrivning av

kvinnor stämmer överens med den teorin.51 Det primära syftet anser vi är att lyfta fram

homofrågan inom kyrkan. Vi reflekterar också över det motstånd som kvinnliga präster möter
                                                  
51 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Högskoleverket, Kalmar, 2003), s. 31-ff.
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överlag. Viktigt att poängtera är frågan om skribenten är medveten om att

könskonstruktionerna än en gång bekräftas genom texten. Det intressanta i det här är den

omedvetenhet som sändaren säkerligen innehar.

6.3 Jämförelse mellan ”Jämställda Sverige 2008” respektive ”Ingång”

Det är stor skillnad på hur kvinnor framställs i respektive artefakt. I Bang är kvinnorna ragator

som kämpar för jämställdhet. I QX beskrivs de däremot som svaga, fega och beroende av

män. Som vi tidigare nämnt beror detta på avsändarna och de olika målgrupperna.

Det är också stor skillnad på hur männen framställs. Då de i Bang framställs som osympatiska

rovdjur beskrivs de istället som trygga och kloka i QX.

6.4 Bang, ”Karins mode”

I ”Karins mode” anser vi att huvudbudskapet är att identiteter är föränderliga. Att olika sorters

roller, såväl genus som humör och status, bestäms genom klädval på morgonen. Vi tror att

skribenten vill sudda ut gränsen mellan män och kvinnor genom sitt påstående att vi själva

väljer identitet genom våra klädval. Det här är det mest queera Bang presenterar i sin tidning.

Tyvärr exemplifieras inte detta genom texten, eftersom de flesta exempel som ges är

kvinnliga identiteter. En av identiteterna kan dock tillämpas på både män och kvinnor.

Problemet med identitetsskapandet förstärks genom bilden, vilken ytterligare visar två

kvinnliga ytterligheter.

6.5 QX, ”En designer och en gentleman”

I ”En designer och en gentleman” befästs könskonstruktionerna ordentligt. Kvinnorna

framställs som objekt, de är underlägsna männen yrkesmässigt eftersom de inte räcker till och

tvingas jobba hårdare utan större framgång. Männen försörjer kvinnorna och beskrivs med

både inre och yttre egenskaper medan kvinnorna enbart framställs med yttre vilket tydligt

visar könskonstruktionernas makt. Kvinnor är vackra och män är kompetenta. Kerstin

Nordenstam hänvisar till en undersökning gjord av Jann Scheuer, ”Hans hustru och hendes

bryster”, där detta bekräftas. Kvinnor beskrivs med känslor och utseende medan män beskrivs
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med arbetsinsatser och prestationer.52 Lars Wallin framställs som en man med gott

självförtroende och han använder ord med starka konnotationer som ”skapar” och ”gjorde”

om kvinnor.53 Kvinnorna är alltså underordnade männen vilket tyder på att männen innehar en

maktposition. En intressant iakttagelse är att Lars Wallin inte helt självklart går med på de

rådande könskonstruktionerna vilket märks genom att han själv många gånger brutit mot

normen. Han befäster också identitetsskapande genom kläder, precis som ”Karins mode”

beskriver. När Lars Wallin visar kvinnliga drag såsom ödmjukhet och omtanke, tolkar vi ändå

det som normföljande. Där handlar det dock den homosexuella manliga normen istället för

den heterosexuella.

7 Slutord

I början av vårt uppsatsarbete hade vi en gemensam förväntan av att både Bang och QX skulle

uppfylla det tidningarna utger sig för att vara, queer. Till vår besvikelse har analyserna istället

visat det motsatta. Precis som i många andra kanaler befästs än en gång könskonstruktionerna.

Detta sker tydligt både genom bild och genom text. Vi menar att skribenterna förmodligen

inte själva är medvetna om hur tydligt kön faktiskt konstrueras i de respektive magasinen och

vilken effekt det har på samhället. Här har vi hittat svaret på vår frågeställning, att de alltså

inte motverkar könskonstruktioner.

Känslan som förmedlas genom magasinen är att skribenterna utgår från att samhället och

normen är särartshypotesbehandlad. Vi ställer oss frågan varför inte tidningarna lyfter fram

kvinnor och vi frågar oss framför allt hur det kommer sig att Bang, ett feministiskt magasin

går med på att befästa samhällets normer? I texten konstrueras kvinnor som underlägsna.

Hela uppsatsarbetet har väckt många frågor. I framtida uppsatser skulle det vara spännande att

vidare undersöka hur könskonstruktioner befästs i andra kanaler än våra valda artefakter.

Varför är pronomina man etablerat och accepterat och vad skulle krävas för att förändra det

till ett genuslöst ord? Vi undrar även hur stor betydelse kläder har för dessa

könskonstruktioner. Kvinnor har en större tendens att anamma manliga klädesplagg än vad

män gör med kvinnliga. Vad beror det på? Ytterligare en analysfråga vi funderar på är våra

                                                  
52 Kerstin Nordenstam, Genusperspektiv på språk (Högskoleverket, Kalmar, 2003), s. 37.
53 Ronny Larsson, ”En designer och en gentleman”, QX 2008, s.19, 45. Se bilaga D.
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egna fördomar. Hur pass medvetna är vi egentligen om könskonstruktionerna och hur kan vi

medvetandegöra dem?

Den allra största frågan som väckts i den här uppsatsen kvarstår. Varför väljer tidningar

ständigt att beskriva hur kvinnor slår från ett underlägset perspektiv. Alltför sällan läser vi om

framgångsrika kvinnor med högt ethos och gott självförtroende. Vid de enstaka tillfällen det

sker handlar det om ytligheter såsom lyckade bantningskurer eller uppskattade bullrecept.

Särskilt vill vi kritisera Bang och QX som utger sig för att stå bakom feminism, jämställdhet

och queerteorin samtidigt som de motarbetar normerna. Vår uppsats pekar definitivt inte åt

det hållet.

Vårt lösningsförslag är att inte längre acceptera det underlägsna perspektivet utan istället lyfta

fram kvinnor med ett starkt ethos för att uppnå total jämställdhet.
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Bilaga A

Jämställda Sverige 2008
Året är 2008, platsen är Sverige. Jag jobbar på en friskola i Mälardalsområdet. Allt är frid och

fröjd. Eleverna är nöjda, skolan är fin, lärarna är unga. Som lärare propagerar jag för ett

politiskt korrekt språk där man inte säger ”kineser” om samtliga med asiatiskt ursprung. Som

lärare tror jag på de värdegrunder skolan står för. ”Aktivist”, säger mina kolleger. ”Hur orkar

du?”

   I lärarrummet ska kvinnor suga och männen tömma – det haglar av sexistiska skämt. ”Man

måste få skoja” säger de. Till nästa år är en kvinnlig lärare sparkad, tre av tre arbetslagsledare

är män, och 90 % av de nyanställda är män. Män är nämligen lättare att samarbete med. Det

bryr sig mindre om familjen och mer om jobbet. ”Har vi en jämställdhetsplan?” frågar jag.

”Att du orkar.”

   Om jag säger något, då är jag en bitter och kvinnlig aktivist, en feminist, en sådan där tokig

en. För det här är ett Sverige 2008 där jämställdhetsministern tycker det är fult att kalla sig

feminist. Om man är feminist har man orkade ben, kort hår och är flata. ”Men ge dig” säger

de.

   Självklart ska man nomineras av kompetens. Det är därför bara män ska bli arbetslagsledare

nästa år. De är mer kompetenta i att prata högst och höras mest och dunka sig på bröstet och

säga att de är bäst. I verkligheten försöker den bästa kompetensen säga något men blir

överröstad.  ”Suck” säger de.

   Jag går hem från jobbet med nedböjt huvud, för inte har jag någon uppmuntran i det jag gör.

Det har inte synts och inte hörts och inte skrikits ut, bara jobbats med i det tysta. Jag är en

sådan där bitterfitta, och det får man inte vara, för som tjej ska man vara undergiven och gilla

det och låta männen ta ansvar eftersom de vet bättre, pratar högre, kan det där som kvinnor

inte kan.

   ”Fuck you” säger jag. För orden är borta nu. Det här är Sverige 2008. Och fy fan vad stolt

jag är att vara svensk.

/Liza Svensson

Liza Svensson är en pseudonym
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Bilaga B

Ingång i QX

IBLAND SLÅR VERKLIGHETEN ner som en blixt.

   Man lunkar på här i Stockholm med sitt liv och umgås med gayvänner och straighta vänner.

Man går på bröllop där tjej gifter sig med tjej och man går på bröllop där tjej gifter sig med

kille. Man bjuder sina vänner på middag och blir inbjuden till andra. Man tar en öl på

gaybaren ibland och rör sig bland människor som inte ens reflekterat över att man har en

pojkvän och inte en flickvän.

   Men så knackar verkligheten på. Eller som i mitt fall, den ringer på telefonen.

   Det var en väninna till mig som ringde, vi kan kalla henne Lena. Lena bor i ett mindre

samhälle. I samhället finns en kyrka. En kyrka som idag har en kvinnlig präst. Som är lesbisk.

   Lena har en väninna, som vi kan kalla för Karin, och som är medlem i en annan församling

en bit därifrån. Lenas och Karins församlingar har alltid samarbetet med varandra. Tills nu.

För nu funderar Karins församling på att avbryta samarbetet med Lenas församling.

Anledningen är att de tycker det är opassande att samarbete med en kyrka som har en präst

som är lesbisk.

   Det är olämpligt för barnen.

   Karin, som har nära vänner som är homo, känner sig illa till mods att hennes församling kan

ha en sådan inställning till homosexualitet. Nu har församlingen kallat till ett möte i

församlingshemmet där medlemmarna ska ta ett beslut om de ska avbryta samarbetet eftersom

prästen i den andra församlingen är lesbisk.

   Sverige 2008…

   Lena ringer till mig för att höra om jag kan ge Karin några bra råd eller tips på vad hon kan

säga på detta extrainkallade församlingsmöte. Om hon överhuvudtaget går dit. Hon funderar

på att visa sitt missnöje genom att inte närvara på mötet alls.

   Lena berättar också att barnen inte har några som helst problem med att prästen är lesbisk.

”Jag frågade min son om prästen pratar något om att hon är homosexuell, men han svarade

bara ’nej, hon pratar om sin fru på samma sätt som du pratar om pappa’”.

   Tänk om vuxna ibland kunde vara lika vidsynta och förstående som barn…

/Anders Öhrman
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Bilaga C

Karins mode

När människor som designar kläder intervjuas i

modetidningar får de ofta frågan: Vad vill du uttrycka

med dina kläder. Modetidningslagen förbjuder då

designen att påstå någonting annat än att han eller hon

avskyr trender. Designen vill alltid att människor ska

våga vara sig själva, må vara att hans/hennes passar

ovanligt bra för det ändamålet.

 ”Trendig” är ett rätt poröst begrepp, riktigt trendiga

människor får akut beröringsskräck vid blotta tanken på

det. Besläktade ”tilltalande”, ”inspirerande” och

”utmanande” känns mindre vulgärt. Enligt påbjuden

modetidningslag är således inte heller dessa människor

intresserade av att klä sig i det allra senaste. Istället klär

man sig ”efter humör” och i enlighet med den egna stilen

( som är trendig). Modetidningslagen dikterar också att

klädkonsumtion är ett slags rollspel. Man vaknar på

morgonen, känner vibben och så iklär man sig dagens

identitet: knytblusdam eller rockbrud eller

streetmänniska eller hora. Lätt som en plätt.

 Modevärlden strävan efter autenticitet (det är fint att

vara ”sig själv”, fult att inordna sig i leden) pågår

tillsynes parallellt med viljan att se ut som/förvandlas till

någon annan, snyggare och ballare.  Tilläts de krocka

skulle ju idén om identiteter som av och på klädbara

omkullkastas. Frågor om rörlighet – kulturell, ekonomisk

och social sådan – skulle uppstå. Och sådana

diskussioner ryms inte i modetidningar. Så bevaras

modevärldens eget lilla identitetspolitiska dilemma.
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Bilaga D

En designer
och en
gentleman
Modeskaparen Lars Wallin är en man med tusen
järn i elden. Men för QX la han ifrån sig nål och
tråd och berättade om sin nya herrkollektion, hur
bra han går i högklackat och vilken Hollywoodlegend som åt snittar i
hans ateljé.

Lars Wallin är en av Sveriges mest framstående klädskapare och har designat kläder åt
såväl Kronprinsessan som Carola. I hans ateljé på Humlegårdsgatan råder hela tiden febril
aktivitet och just nu är Västeråssonen aktuell med att ha skapat kläder till Kungliga Operans
balett Gustaf III. Parallellt med andra jobb har han sedan ett år tillbaka skapat kostymer till
uppsättningen.
– Det finns så mycket bevarat sedan Gustav III:s tid och jag har varit i stora förråd och gjort
research och fått inspiration. Jag är ett detaljfreak och det var ju en tidsperiod då även killar
fick pråla till sig. Det var ganska fjolligt med mycket knappar och broderier, ett överdåd av
detaljer helt enkelt. Men jag kunde inte göra för mycket åt fantasihållet, det är ju en klassisk
balett. Men samtidigt ville jag inte kopiera originalkläderna utan snarare jobba med silhuetter
och olika färgskalor. Det ska kännas genuint och inte teater. När jag träffar Lars Wallin på
Operan så är han mitt inne i slutarbetet och dagarna är fyllda av klädprovningar och möten.
Dagen innan hade han inte kommit i säng förrän halv två (eftersom han varit tvungen att
namnge sin make up-kollektion), och den senaste månaden har bestått av jobb med
Melodifestivalen, bröllopsklänningsbeställningar och allt annat jobb i ateljén:
– Just nu är jag ganska slut och känner att jag inte räcker till riktigt. Men jag tycker ju att det
är så roligt och ska man komma någonstans måste man jobba hårt. Jag har tagit på mig ett
ansvar som inte bara innefattar mig, jag har ju också sömmerskor att försörja. Och jag är lite
dålig på att dela ut jobb eftersom jag vill vara med överallt. Men nu syr jag inte så mycket
längre. Jag har andra som sköter den biten. Jag försöker fokusera på nya projekt samt
hålla i provningar och sånt.
…och träffa kunder?
– Ja, kundkontakten är jätteviktig och jag har lärt mig att läsa kunder väldigt snabbt, både vad
de fysiskt passar i och vad dom vill ha. Det tog ett tag innan man lärde sig det, och där spar
man mycket tid märker jag nu.
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Det är lätt att tro att du bara har kändisar och rika societetskvinnor. Men du har väl
massor av ”vanliga” kunder?
– Ja, över 90 procent av de kunder jag har är privatkunder. Men jag tackar ju inte ja till vad
som helst. Det är inte möjligt att göra en coutureklänning för under 25 000 kronor med den
organisation jag har. Men jag börjar alltid från scratch med designen, och ser varje kund för
vem den är, och vad dom vill ha.
Lars startade nyligen en egen herrkollektion och pratar om den som en nystart för både
företaget och skaparlusten. Han sköter designen och fattar alla kreativa beslut men överlämnar
sedan arbetet till Cavalier. Det hela började med att Lars blev kontaktad av Cavalier för att
designa en bröllopskostym och slutade med att han sydde en hel smokingkollektion kring
bröllopstemat. Så föddes hans herrlinje:
– Jag försöker göra plagg med bra kvalitet till vettiga priser som jag tycker saknas på
marknaden. Det är nästan löjligt vad man betalar för märket idag. Kvalitet ska ju vara för alla!
Jag vill att mina kläder ska vara tidlösa utan att vara tråkiga och det gäller att hitta en känsla
och en röd tråd. Jag vill att folk ska kunna ha mina kostymer i mer än en säsong.
– Men det har varit lite svårt med herrkollektionen eftersom jag tänker i ensembler där varje
del i klädseln har sin funktion. Och det har varit frustrerande när inköpare bara väljer ut vissa
delar, då får kunden aldrig en chans att se helheten. Så jag skulle vilja satsa på en egen
herrbutik där jag kan ha allt, inklusive skor och accessoarer.
Skulle du kunna tänka dig att göra ett gästspel på H&M?
– Ja. Förut trodde jag inte att deras priser och min kvalitet gick att förena. Men det händer så
otroligt mycket på H&M och idag skulle jag nog säga ja till ett gästspel med en lite
exklusivare festkollektion. Men jag hoppas ju främst att min kollektion ska komma ut bredare.
Jag försöker tänka kommersiellt utan att tappa min anda. Det är ju inte samma konstnärliga
utmaning med herrkollektionen som när det gäller scenkläder och couture. Och det är en
utmaning i sig, för mig som har jobbat ganska kompromisslöst, att försöka anpassa sig lite
och jobba lite mer kommersiellt.
Är du rik?
– Ja, på erfarenhet (skrattar). Jag har inga pengar på banken, men lever ett bra liv. Det är en
hård bransch. Speciellt den nisch som jag riktat in mig på. Om man ser på mina kollegor
utomlands så är jag rena Hennes & Mauritz prismässigt. Men man kan inte ta en miljon för en
klänning.
Vad inspirerar dig?
– Allt! Jag är som en scanner hela tiden och jag har en tendens att inte se det fula. Jag ser bara
det fina, och njuter av att vara i vackra miljöer. Jag älskar hotell och tar gärna ett glas
champagne eller en bit mat i hotellbarer. Jag tycker också mycket om att gå på restaurang och
få maten vackert upplagd. Jag tar hela tiden in intryck, oavsett om det är en låt, en film eller
en mattallrik.
Men har du blivit konkret inspirerad när du sett en köttbit fint upplagd?
– Ja, om man tänker i färgkombinationer. Och proffsig service på en bra restaurang inspirerar
mig oerhört. Överhuvudtaget inspireras jag av proffsiga människor som är fokuserade och
sköter sitt jobb bra.
Finns det någon film som inspirerat dig mycket?
– Jag tycker väldigt mycket om femtiotalsfilmer, den epoken är så elegant. Kvinnorna var så
vackra och männen var verkligen män, maskulina och stiliga. Jag älskar gamla Hollywoodfil-
mer och tycker om att läsa om dom. För ett tag sedan såg jag filmen Parfymen och det måste
vara den bästa beskrivningen av det skitiga 1700-talet. Jag kunde inte gå på efterfesten utan
gick hem och bara smälte intrycken. Jag är mer bildmänniska, och ser bilder hela tiden.
Vilket är det roligaste jobb du har gjort?
– Jag har haft fantastiska jobb och skulle jag dö i morgon så skulle jag känna,” Gud, vilket
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roligt liv jag levt.” Jag lever i nuet och försöker uppleva saker och är så tacksam över allt jag
får vara med om.
Hur började intresset för mode och klädskapande?
– Jag har alltid tecknat och målat. Mina föräldrar har berättat att när dom hade fest så vägrade
jag att lägga mig innan jag sett vad alla kvinnor hade på sig. Och jag älskade att följa med
mamma till frisören och bara titta. Så, när jag gick i nian var jag med i dekor- och
kostymgruppen för en skolkabaret och där upptäckte jag att kläder var ett sätt att uttrycka sig
konstnärligt. Det var häftigt att inse.
Finns det något speciellt tillfälle du ser som ditt genombrott?
– Jag hade jobbat i två år och folk sa att jag inte kunde hålla på med den nisch som jag gjorde.
Det fanns ingen marknad i Sverige för den typen av plagg sades det. Under den här tiden tog
jag en massa tråkjobb, med sömnad och att fålla byxor. Jag tappade gnistan för yrket. Skulle
det vara så här? Så jag bestämde mig: Jag ville jobba kompromisslöst, sen fick jag jobba extra
på ICA om jag skulle få ihop till hyran. I samma veva fick jag erbjudande om att göra något
till en frisyrvisning med BjörnAxén på Hamburger Börs. Då satsade jag allt och sydde upp en
glammig och kompromisslös kollektion som blev en riktig succé och snackis i
modebranschen. Efter det fick jag bland annat göra Anne-Lie Rydes Börsenshow Stulna
Kyssar, och en massa stylister lånade plaggen till olika saker.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag umgås med mina vänner, reser och går på restaurang. Sen gillar jag inredning väldigt
mycket. Om jag hade haft tiden skulle jag vilja dansa. Det vore kul att lära sig flamenco!
Vi vet inte så mycket om dig privat…
– Jag tycker att det är viktigast att prata om mitt yrke och det jag åstadkommer genom det. Så
jag tackar nej till hemma hos-reportage och sådant där. Mitt privatliv är inte vad jag vill för-
medla utåt.
Du var ändå med på QX 100:e omslag med alla offentliga HBT-personer. Var det något
slags ställningstagandet?
-  Jag tycker det var en bra grej och att det var kul att bli tillfrågad. Jag tycker det är viktigt att
ungdomar, oavsett sexuell läggning, kan ha förebilder inom olika yrkesgrupper som visar att
det går att göra det man drömmer om.
Man kan ju lätt vara fördomsfull och säga att ”jaja, men alla modeskapare är ju
homosexuella”, så det kanske inte förvånade någon, och därmed inte heller blev
omskrivet?
– Kanske det… Men angående fördomar, jag kan bli väldigt arg över det där med att alla
modeskapare skulle vara kvinnohatande bögar som gör kläder som kvinnor inte kan bära. Jag
jobbar väldigt ”kvinnligt” där jag tar fram kvinnokroppen och ser kunden. Jag ser allt det
vackra hos mina kunder, som dom kanske inte ser framför spegeln, och tar fram deras styrkor
i mina kläder.
Har det hänt att du hoppat i en klänning bara för att se hur den blev när den var klar?
– Jo, det har väl hänt. Men jag har inte en massa klänningar i garderoben som jag tar fram och
provar, om du undrar. När jag provat en klänning har det varit för att testa en rörelse och se
följsamheten. Fast under Pride har jag och min kompis Rick klätt ut oss ordentligt. Men då
skapar vi en hel look och så går vi in för det in i minsta detalj och det blir som ett
skådespeleri. Men dagen efter när det gör så ont, så ångrar jag mig alltid lite… (skrattar).
Har du någon oanad talang?
– Jag är jätteduktig på att gå på catwalken, att gå kvinnligt och inte knäa. Jag lär ibland tjejer
att gå bra i högklackat.
En svensk motsvarighet till Top- Models Miss J alltså? Roligt. Vilka personer skulle du
gärna designa åt?
– Sophia Loren och Helen Mirren vore häftigt. Sarah Jessica Parker vore kul. Den looken
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som Patricia Fieldskapade för henne i Sex & The City var något av det bästa jag sett
stylingmässigt. Att våga gå sin egen väg och inte titta för mycket på andra.
Du har gjort en del i schlagersammanhang, Carolas ”Evighet” och Alcazars ”Not a
sinner nor a saint” bland annat.
– Ja, koboltblå heter ju Carola-blått idag (skrattar). Jag såg faktiskt mycket eldigare och
varma färger när jag först hörde låten, men Carola hade fått en uppenbarelse och såg guld och
blått. Så då körde vi på det. Kring Alcazar tyckte jag att rött stämde med låten. Jag tänkte
lite Abba, som en grupp men ändå individuellt. Och i år gjorde jag Sibel och Daniel
Mitsogiannis.
Och det var du som satte tonen till just Melodifestivalens specialdesignade kläder…
- Nja. När jag gjorde Hanna och Lina till Melodifestivalen 2002 var det en period där
stylister bara plockade ihop kläder som artisterna använde. Jag skapade systrarna Hedlund
och körtjejernas dräkter från start, och det blev mycket omtalat. Det pratades till och med om
att de gått vidare bara för kläderna. Idag har alla specialsydda plagg. Det handlar ju om att
förmedla ett visuellt intryck på bara tre minuter och då måste man ha ett tydligt uttryck.
Vem är den mest kända personen som burit dina kläder?
- Förutom Kronprinsessan så är det nog Lauren Bacall. Jag hade en privatvisning i min
studio med sex tjejer som visade kläder för henne. Hon var väldigt klädintresserad, och vi satt
och åt snittar och drack champagne. Hon skulle ha ett par byxor och det var smått overkligt att
ha en Hollywoodlegend i strumplästen i min lilla ateljé på Östermalm.
Tänker du själv alltid på vad du har på dig?
- Ja, i och med att jag representerar mitt företag. Om folk ser mig på ICA i trasiga jeans så
kanske de ändrar uppfattning om mig. Och nu när jag har min herrkollektion så försöker jag
att använda den så mycket som möjligt, det är ju bra marknadsföring också… Att jag har
mycket svart beror lite på tidsbrist, jag har inte tiden att leta bra färgkombinationer. Dessutom
är det skönt att få en paus från intryck eftersom jag jobbar med färger hela tiden.
Vilket är det lyckligaste ögonblicket i din karriär?
- Åh, det är många. Första gången jag fick uppdrag från Kronprinsessan. När jag vann
Guldknappen och Emma Sjöberg inledde visningen. Och ögonblicket med Lauren Bacall.
Och när jag var i Saharaöknen med sångerska Ardis och vi bodde i en by där det bara fanns el
två timmar om dagen. Då satt jag ute med ett aggregat i sanddynerna och sydde…
Du lär vara et hett namn till att bli iden som gör Kronprinsessan Victorias
bröllopsklänning...?
- Hon fattar nog rätt beslut när det är dags. Men rent tekniskt är jag nog en av få i Sverige som
skulle klara det. Det viktigaste är att hon väljer svenskt, vilket Victoria är väldigt bra på. Det
skulle ju vara en enorm ära för vilken designer som än skulle bli tillfrågad att få ett sådant
uppdrag.

//Ronny Larsson
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Bilaga E – Råanalys av artefakter

I QX beskrivs kvinnor opersonligt av skribenten och utan värderingar. I en mening skriver

han att ”hon funderar på att visa sitt missnöje genom att inte närvara på mötet alls”.  Det

visar en klassisk bild av hur kvinnors starkaste vapen ser ut.  Att inte tala och istället undvika

problemen, precis som det har sett ut i alla tider och fortfarande gör.

Ordet man används i textens början och refererar till skribenten själv utan att för den sakens

skull utestänga andra läsare. Skribenten tar upp händelser som väldigt många kan känna igen

sig i och som han själv förmodligen nyligen varit med om.

En intressant aspekt är tidningarnas användning av pronomina man respektive jag. I QX

används man istället för jag. Användandet av ordet man kan självfallet i vissa fall handla om

att ge texten en personlig ton, men beroende på ur vilket perspektiv en väljer att tolka texten

så kan den även ge personen ett stärkt ethos på grund av att jag- aspekten ger ett intryck av att

personen ifråga är så pass viktig i sig att dess personliga åsikt är av stor vikt. Hade skribenten

i QX använt ordet jag just i det här fallet finns det en risk, och det är absolut ingen oemotsagd

sanning, men en risk att mannen bakom texten skulle kunna uppfattas som något för mer,

enligt vår mening. I Bang texten däremot föreligger ingen som helst risk för denna

problematik då skribenten i Bang skriver ur ett underlägset perspektiv. Här är vi dock oeniga i

gruppen. Ett annat perspektiv är att ordet ”jag” ger en mer personlig ton i texten.

I tidningen Bang, som har en feministisk avsändare, används ordet jag istället för man men

det blir lättare att acceptera eftersom ordet inte är laddat med ett lika tungt ethos. Skribenten i

Bang använder jag utifrån ett underlägset perspektiv.

Topiker

Det finns ett par topiker som återkommer i båda inledningarna, dock med olika infallsvinklar.

Jämställdhet, samarbete och homosexualitet.

Jämställdhet är en övergripande topik i båda texterna. De berör bristen på jämställdhet. I QX

genom att beskriva att en kvinna hellre är tyst och låter bli att gå till ett möte istället för att gå
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dit och be motståndarna att dra åt helvete. Det visar att kvinnan är så pass svag, rädd och

underlägsen att hon låter problemen fortsätta. I början av inledningen nämns både

homobröllop och straighta bröllop, gaybarer och homosexuella relationer vilket bevisar att

heteronormen trots allt inte är konstant. I Bang tar skribenten oavbrutet upp bristen på

jämställdhet i skolan. Det är män som belönas på olika sätt.

Samarbete berörs i QX när de två olika församlingarna nämns. De har ”alltid” samarbetat med

varandra, men nu tycker den ena församlingen att det är olämpligt att fortsätta samarbetet

eftersom den andra har anställt en lesbisk präst. Det är ”olämpligt för barnen”, sägs det, trots

att barnen själva säger att det är hur naturligt som helst. I Bang nämns samarbete i form av att

män sägs vara lättare att samarbeta med, än kvinnor. Även här visas en brist på samarbete när

kvinnan ständigt trycks undan och smädas med hånfulla ord för sina försök att etablera en

jämställd arbetsplats och få en fungerande undervisning.

Homosexualitet nämns på flera ställen i QX:

1. Man lunkar på här i Stockholm med sitt liv och umgås med gayvänner och straighta

vänner. Den här meningen genomsyras av en väldig normalitet. Det är inget konstigt alls med

vare sig de heterosexuella eller de homosexuella. Det är inte ens är värt att kommentera

homosexualiteten.

2. Man går på bröllop där tjej gifter sig med tjej och man går på bröllop där tjej gifter sig

med kille. Även här benämns homosexualitet som helt naturlig. Värt att kommentera är att

inga bröllop mellan två män beskrivs. Beror det på att skribenten nyligen har gått på

motsvarande bröllop, eller är det så att det är mer accepterat/vanligt/önskvärt för kvinnor att

gifta sig än vad det är för män? Drömmer kvinnor om ”det stora bröllopet” medan män

struntar i den heliga ceremonin?

3. Man tar en öl på gaybaren ibland och rör sig bland människor som inte ens reflekterar

över att man har en pojkvän och inte en flickvän. Här visar skribenten att kretsen som han rör

sig i är accepterande.

4. Lena bor i ett litet samhälle. I samhället finns en kyrka. En kyrka som idag har en kvinnlig

präst. Som är lesbisk. Här är det fyra meningar som börjar visa ett visst motstånd mot det som
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inte är heteronormativt. De korta meningarna bygger upp en dynamisk dramaturgi. Den sista

meningen visar att det lesbiska är det som är huvudbudskapet i resten av texten. Att prästen

dessutom får ordet kvinnlig som bestämning visar tydligt på könskonstruktionen. Det hade

räckt med ordet lesbisk för att visa vilken könstillhörighet prästen har. Här anses det dock

vara så spektakulärt och okonventionellt att hon är kvinna, att skribenten måste kommentera

det.

5. Anledningen är att de tycker det är opassande att samarbeta med en kyrka som har en

präst som är lesbisk. Här anser vi att skribenten dömer de som tycker att det är opassande

med en lesbisk präst. Alltså förmedlar han själv att det inte är några konstigheter med

homosexualitet.

6. Det är olämpligt för barnen. Här syftas det på den lesbiska prästen. Församlingen menar

alltså att det skulle vara dåligt för barnen att ha en lesbisk präst.

7. Karin, som har nära vänner som är homo, känner sig illa till mods att hennes församling

kan ha en sådan inställning till homosexualitet. Mellan raderna förmedlas en känsla av att

både Karin och skribenten tycker att församlingens åsikter är absurda och att de borde

förändra sitt synsätt.

8. Nu har församlingen kallat till ett möte i församlingshemmet där medlemmarna ska ta ett

beslut om de ska avbryta samarbetet eftersom prästen i den andra församlingen är lesbisk.

Innehållet i den här meningen är så befängt att skribenten och även vi har svårt att ta till oss

det. Här visas också att bristen på jämställdhet i Sverige fortfarande är enorm.

9. Lena berättar också att barnen inte har några som helst problem med att prästen är

lesbisk. ”Jag frågar min son om prästen pratar något om att hon är homosexuell, men han

svarar bara ’nej, hon pratar om sin fru på samma sätt som du pratar om pappa’”.  I den

första meningen visar Lena att barnen inte ser någon problematik i att prästen är lesbisk, och

att problemen alltså föds av de vuxna. Citaten förtydligar det som står ovan. Problemen ligger

ju hos de vuxna och inte hos barnen, som dock används som ursäkt för att undvika den

lesbiska prästen. Det starkaste argument till att avbryta samarbetet är att barnen skulle ta

skada, men eftersom barnen inte ens uppfattar homosexualitet som homosexualitet utan bara

som sexualitet så kan problemet inte ligga hos dem.
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Homosexualitet i Bang nämns inte alls lika frekvent som i QX.

Det nämns bara på ett enda ställe. Om man är feminist har man orakade ben, kort hår och är

flata. Här känns det som att ordet feminist har dåliga konnotationer på grund av de egenskaper

som kopplas samman med ordet.

Värdeladdade ord

QX

I början av artikeln finns en varm, naturlig ton. Den allra första meningen visar att skribenten

lever i en liten bubbla. Den binder ihop den mjuka inledningen med första meningen i andra

stycket.

Mindre samhälle – visar att det är instängt och konservativt

Lesbisk – tyvärr tycker vi att ordet har en dålig klang. Kladdigt, fördomsförstärkande

Församling – kontrollerande, konservativt

Opassande att samarbeta med en kyrka som har en präst som är lesbisk – dömande,

avståndstagande, ”bakom flötet”

Det är olämpligt för barnen – dömande, de vuxna har barnen som ursäkt för att slippa stå för

sina egna fördomar. Skuldförflyttning

Karin, vänner, homo – hon är bekväm med olika sexuella läggningar

Illa till mods – visar att hon reagerar på händelsen

Ha en sådan inställning till homosexualitet – ordet ”sådan” visar att vi själva får fylla i

betydelsen. Klustrande ord och kontexten bestämmer den. ”Sådan” betyder i det här fallet

”negativ”

Församlingshemmet – en blandning av sekt och ålderdomshem, låst, kontrollerande,

konservativt, utanförskap/gemenskap

Beslut – förstärker vår bild av församlingshemmet. Låter definitivt, går inte att häva

Avbryta samarbetet “eftersom” lesbisk – ordet “eftersom” tyder på att det är just

homosexualiteten som är problemet

Sverige 2008… – uppgivenhet, samhället står stilla, ironi, skribenten trodde att Sverige

kommit längre än så här – syns på första stycket

Extrainkallade – tyder på att det är bråttom, akut
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Om hon överhuvudtaget går dit – visar att kvinnor hellre flyr än illa fäktar. Tjejer uppfostras

till stor del att inte ställa till bråk – Vågar inte säga vad en tycker

Barnen har inga problem med att prästen är lesbisk – visar att de vuxna har problem och att

församlingens argument inte håller

Vidsynta, förstående, barn, vuxna – de tre första blir en pol mot de vuxna

Bang

Texten i Bang är ironisk och visar på samhällets syn på kvinnan, den tar upp en problematik

till ytan som annars får verka i det fördolda. Detta gör att många ord blir klassificerade som

värdeladdade av oss.

Året är 2008, platsen är Sverige – redan här sätts tonen för hela artikeln. Avskalat och iskallt

Friskola, frid och fröjd – Vi associerar främst ordet FRID till kristendom, det ligger en falsk

klang över det ordet. Det är lite ironi och sönderanvänt. Vi anser att det ligger något dolt

under ytan i begreppet

Nöjda, fin, unga – allt är på ett relativt ytligt plan. Det känns som om det borde vara bra men

inte är det

Propagerar – propaganda, motstånd, “oärligt”, kämpaanda

Politiskt korrekt språk – dålig klang, viktigt, korrekt, pekpinne, fyrkantigt

Tror på […] värdegrunder – det finns något att kämpa för, vilket skribenten gör

Aktivist – palestinasjal, vänster, militant, odialektiskt, stenkastande, upprorisk

Hur orkar du – väldigt nedlåtande

I lärarrummet ska kvinnor suga och männen tömma – det haglar av sexiska skämt – Det är

verkligen hemskt! Lärarrummet ger en varm, fin omhändertagande känsla. Det blir en stark

kontrast till resten. Fruktansvärda könskonstruktioner. Maktutövande. Tydliga roller,

smutsigt, dominant, porrigt. Skämten tar aldrig slut och gör verkligen ont. De kommer från

ingenstans. Meningen är dubbelbetydande. Sker skämten i lärarrummet eller ska kvinnorna

suga och männen tömma i lärarrummet? Lärarrummet skapar en gemenskap, är förslutet,

förseglat

Skoja – banaliserar, tar ner det till en enkel nivå. Omdefinierar innebörden av de råa skämten

De – pekar på männen som grupp, skapar en “vi och de-känsla”, ger oss en känsla av att

skribenten inte ens vill ge dem ett namn, att de är så äckliga och avskyvärda
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Kvinnor sparkade, män befordrade – talar sitt tydliga språk. Kvinnor känns svåra och män

enkla, alltså straffas kvinnor medan män belönas

Män är lätta att samarbeta med – ironi OCH verklighet. Kvinnor ifrågasätter och ställer krav

på förändring medan män redan har en hög position och därmed inte behöver bråka

Män bryr sig mer om jobbet än om familjen – förstärker meningen ovan

Jämställdhetsplan? – visar att kvinnan bryr sig om jämställdheten och därmed är tjatig och

jobbig

Att du orkar – där bekräftas att kvinnan anses jobbig för att hon bryr sig om jämställdhet

Bitter och kvinnlig aktivist – har en dålig klang i den här kontexten

En feminist, en sådan där tokig en – synen på feminister är förknippad med galenskap och

bitterhet. ”En sådan där tokig en” är utmålande och klumpar ihop henne med en grupp

okontrollerade personer som borde spärras in. Aktivist, bitter och feminism och en sådan där

syftar på samma sak. Bildar en lång negativ kedja

Jämställdhetsministern […] fult att kalla sig feminist – Det säger lite om samhällets syn på

jämställdhet, att begreppet har blivit uttjatat och utnyttjats i fel sammanhang vilket har

bidragit till den negativa klangen

Feminist, orakade ben, kort hår, flata – Dessa ord förstärker den negativa synen på ordet

feminism och tydliggör okunskap om ordets egentliga betydelse

”men ge dig”– Återigen visar detta på att engagemanget ses som något negativt, någonting

tjatigt, motståndet ligger hos männen. Vi funderar över hur det skulle fungera om en kvinna sa

”men ge dig” till en man… häri ligger en oerhört stark könskonstruktion att ens kunna yppa

en sådan nonchalant fras och få gehör för det

Kompetens, bara män – Skribenten menar underliggande att skolans syn på kompetens enbart

hänger ihop med det manliga könet. Ordet bara utesluter helt kvinnor till möjligheten att få

inneha en högre position inom skolväsendet

Mer kompetenta i att prata högst och höras mest, dunka sig på bröstet, säga att de är bäst –

Här ironiseras betydelsen av begreppet kompetens, macho känsla och primitiva manliga

egenskaper

I verkligheten försöker den bästa kompetensen säga något men blir överröstad – Ännu ett

exempel på att kvinnor trycks ner och blir överkörda av män. ”Den bästa kompetensen” syftar

till henne, anser vi. Att hon kan ge sig själv benämningen den bästa kompetensen tyder på att

hon trots allt har självkänsla och är lite kaxig

”Suck säger de” – Ännu ett motstånd och nedlåtande från män
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Nedböjt huvud – När kvinnor väl är på arbetsplatser så orkar de ta kampen och strida men när

dagen är slut så är krafterna slut och de kan sänka garden, här ser vi även att det kan tolkas

som att kvinnor återigen är besegrade efter dagens slut

Uppmuntran – här är det avsaknaden av uppmuntran som belyses

Det har inte synts och inte hört och inte skrikits ut, bara jobbats med i det tysta – Här ser vi

ett tydligt tecken på könskonstruktionen i samhället, kvinnor kämpar som bara den men det

har inte hörts, de har försökt att få gehör för sina ståndpunkter men utan resultat.

En sådan där bitterfitta – anger att de placeras i ett fack, några med negativ klang.

Som tjej ska man vara undergiven – könskonstruktion

Låt männen ta ansvar eftersom att de vet bättre – En oerhört ironisk textsnutt som förstärker

huvudbudskapet i hela texten

Kvinnor inte kan – omskrivning av en känd fras i feministkampens slagordslista. I den här

versionen innebär det att kvinnor inte är värda att få ta ansvar, att kvinnor inte har koll

Fuck you, säger jag – Här reser sig kvinnor upp och visar mod att förändra, att de inte tänker

ge sig

Fy fan vad stolt jag är att vara svensk – kraftig ironi och kämparglöd att nå målet hon vill nå
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Värdeladdade ord

Modetidningslagen förbjuder, avskyr trender, akut beröringsskräck, vulgärt, hora, fult att

inordna sig i leden – alla dessa ord är negativt laddade och dessutom värderande. De visar vad

som är okej och inte okej både inom modevärlden och generellt. De inledande orden sätter

standarden för resten av texten, den negativa känslan etableras och blir svår att sudda ut.

Knytblusdam eller rockbrud eller streetmänniska eller hora – det är tre ord med tydliga

referenser till kvinnor. Endast ordet streetmänniska refererar till båda könen.

Stilen, rollspel, identitet, iklär – det handlar om att förvandlas från sig själv till någon annan.

Vi anser inte att texten har så mycket med mode att göra, utan snarare om identitet och byte

av identitet. Mode är något som förändras varje säsong och finns i olika tappning. Dock

menar Karin att identiteter kan vara just som mode, alltså utbytbara varje säsong, eller i det

här fallet, varje morgon.

En designer och en gentleman (QX)

Könskonstruktioner

Lars Wallin är en av Sveriges mest framstående klädskapare och har designat kläder åt

såväl Kronprinsessan som Carola. - Ur en aspekt kan en få känslan av att kvinnan här blir ett

objekt som mannen skapar och formar igenom kläderna.

Jag är ett detaljfreak och det var ju en tidsperiod då även killar fick pråla till sig. Det var

ganska fjolligt med mycket knappar och broderier, ett överdåd av detaljer helt enkelt. - Lars

Wallin befäster könskonstruktionerna genom att han använder begrepp som fjolligt och pråla

till sig.

Just nu är jag ganska slut och känner att jag inte räcker till riktigt. - Att inte räcka till kan

visa på svaghet vilket enligt normen tyder på ett kvinnligt drag.
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måste man jobba hårt.– Ännu en befästelse på normen, i Lars Wallins värld ur ett manligt

perspektiv så innebär att jobba hårt att en automatiskt kommer långt karriärmässigt. Ur ett

kvinnligt perspektiv är resultatet inte det samma, chanserna är små att nå toppen trots att

kvinnan arbetar hårt.

jag har ju också sömmerskor att försörja. - Vi får här veta att Lars Wallin har högsta position,

under sig har han bara kvinnor/sömmerskor att försörja.  Det är alltså mannens uppgift att ta

hand om kvinnan, ekonomiskt.

jag är lite dålig på att dela ut jobb eftersom jag vill vara med överallt – Här visar Lars Wallin

en manlig sida att inte vilja dela med sig, han vill ha full kontroll över sitt projekt.  Å andra

sidan erkänner han en svaghet, att han är dålig på att dela ut jobb, som i sin tur indikerar på en

kvinnlig egenskap.

Kvinnorna var så vackra och männen var verkligen män, maskulina och stiliga. – Maskulina

är en könskonstruktion som syftar både på utsidan och på insidan. Kvinnorna däremot

beskrivs bara med en yttre beskrivning, vacker.

Så jag skulle vilja satsa på en egen herrbutik där jag kan ha allt, inklusive skor och

accessoarer. - Distinktionen i ordet herrbutik beskriver hur samhället ser ut, att det finns en

skillnad på manliga och kvinnliga kläder. Det känns också lite banbrytande att starta just en

herrbutik eftersom kvinnobutiker är det vanliga. Accessoarer är kvinnligt enligt samhällets

normer och vi konnoterar direkt till kvinnliga attribut som örhängen och halsband.

– Ja. Förut trodde jag inte att deras priser och min kvalitet gick att förena. - Ett mycket

manligt drag att ha ett gott självförtroende, anser vi.

Mina föräldrar har berättat att när dom hade fest så vägrade jag att lägga mig innan jag sett

vad alla kvinnor hade på sig. - Lars Wallin går emot normen när han som liten kille visar på

ett enormt intresse för kvinnor och deras utseende och kläder.
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följa med mamma till frisören och bara titta. - samma sak här, enligt normen ett omanligt

beteende.

Vi vet inte så mycket om dig privat…

Mitt privatliv är inte vad jag vill förmedla utåt. – Hans gränser accepteras och respekteras,

och vi är inte säkra på att en kvinnas gränser skulle respekteras på det självklara viset.

”alla modeskapare är ju homosexuella”, så det kanske inte förvånade någon, och därmed

inte heller blev omskrivet? - Här beskrivs fördomen att klädintresse är likställt med manlig

homosexualitet.

jag kan bli väldigt arg över det där med att alla modeskapare skulle vara kvinnohatande

bögar som gör kläder som kvinnor inte kan bära. Jag jobbar väldigt ”kvinnligt” där jag tar

fram kvinnokroppen och ser kunden. - Med detta uttalande visar Lars Wallin att han inte går

med på de gällande konstruktionerna.

Men dagen efter när det gör så ont, - Här ser vi en tydlig könskonstruktion, varför går kvinnor

ens i klackar trots att det gör ont? Exempel på liknande kvinnliga plagg: push up-bh,

stringtrosor, klackar, korsett, strumpbyxor etc.

– Jag är jätteduktig på att gå på catwalken, att gå kvinnligt och inte knäa. Jag lär ibland

tjejer att gå bra i högklackat. - vad är att gå kvinnligt? Detta spär på fördomen mot bögar, att

de är duktiga på att gå i högklackat, till och med bättre än tjejerna själva.

När jag gjorde Hanna och Lina […] Jag skapade systrarna Hedlund - Föreställningen om

att gud är en man och att han således skapade kvinnan.

Om folk ser mig på ICA i trasiga jeans så kanske de ändrar uppfattning om mig. - Här

befäster Lars Wallin att kläderna är en identitet.
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Men rent tekniskt är jag nog en av få i Sverige som skulle klara det. – Oerhört kaxigt och

visar än en gång på gott självförtroende, enligt normen ett manligt drag

Värdeladdade ord

Lars Wallin beskrivs med ord som:

Sveriges mest framstående klädskapare, tusen järn i elden, detaljfreak, jobbar hårt, ansvar,

nya projekt, fattar beslut, tackar inte ja till vad som helst, kvalitet är viktigt, exklusivt,

kompromisslöst, älskar vackra miljöer, champagne, god mat, proffsig service, skapade

systrarna Hedlund, går bra i högklackat, försörjer sömmerskor

Det här visar att Lars Wallin är en man med mycket kunskap, makt och envishet. Han är

glammig, beskrivs som en Ferrari. Å ena sidan följer han den manliga normen. Han är

målmedveten, i topp, ”kompromisslös”. Å andra sidan framställs han som mjuk och kvinnlig

när han pratar om knappar och broderier, sin barndom och sina svagheter. Han framstår som

ödmjuk eftersom han lägger märke till proffsig service och till och med blir inspirerad av det.

Vi anser att han följer homonormen ”slaviskt” eftersom han enligt den manliga homosexuella

normen gör precis det han ska – arbetar framgångsrikt som designer. Han har koll på mode

och trender, eller kanske till och med är han den som skapar mode och trender. Han kan

”kvinnliga saker”, vilket också stämmer med homonormen.

Lars Wallin arbetar väldigt hårt och har tid med det eftersom han inte har någon familj, alltså

ingen att ta hänsyn till eller någon som tar upp hans tid. Allt han har att ta hänsyn till är jobbet

och det är där hans engagemang ligger.
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Troper i Intro i QX

IBLAND SLÅR VERKLIGHETEN ner som en blixt

Besjälning och liknelse. Verkligheten har fått liv och liknas dessutom vid ett åskväder.

Tjej gifter sig med tjej […] tjej gifter sig med kille
En antites där två motsatser står mot varandra.

Men så knackar verkligheten på. Eller som i mitt fall, den ringer på telefonen.

Även här har verkligheten kryddats med mänskliga egenskaper och kan därför ses som en

besjälning.

Lena bor i ett mindre samhälle. I samhället finns en kyrka. En kyrka som idag har en kvinnlig

präst. Som är lesbisk.

Ett antiklimax i fyra led för gemene man, även om vi även kan se det som ett vanligt klimax,

beroende på vilken bild vi själva har av homosexualitet.

Det är olämpligt för barnen.

Här har texten kryddats med en stor dos ironi.

Nu har församlingen kallat till ett möte i församlingshemmet […].

Församlingen får beteckna en eller ett par medlemmar i församlingen och är därför en

metonymi.

Sverige 2008…
Detta är en elliptisk utelämning eftersom meningen saknar predikat.

Hon funderar på att visa sitt missnöje genom att inte närvara på mötet alls.

Den här meningen är en synekdoke eftersom vi anser att hon får stå för hur många kvinnor

brukar agera.

”[…] ’nej, hon pratar om sin fru på samma sätt som du pratar om pappa’”.

Det här är en liknelse där talaren liknar hon vid du.
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Tänk om vuxna ibland kunde vara lika vidsynta och förstående som barn…
Här får barn i allmänhet beteckna sonen i meningen innan, alltså är meningen en metonymi.

Intro i Bang

Året är 2008, platsen är Sverige.

Det här är en asyndes eftersom det inte finns något bindningsord mellan satserna.

Allt är frid och fröjd.

Det här är en antydan till alliteration och dessutom en sentens eftersom det är ett missbrukat

vedertaget uttryck.

Eleverna är nöjda, skolan är fin, lärarna är unga.

Asyndes vilket bidrar till en rytm i texten.

Som lärare […]. Som lärare […]

Här har vi en antydan till anafor.

I lärarrummet ska kvinnor suga och männen tömma – det haglar av sexistiska skämt.

I början av meningen ser vi en antites i konstruktionerna av kvinnor respektive män. Efter

sträcket hittar vi en metafor.

”Man måste få skoja”

Det är en litotes då vi anser att det inte finns någon humor i yttrycket.

[…] till nästa år är en kvinnlig lärare sparkad, tre av tre arbetslagsledare är män, och 90

procent av de nyanställda är män.

Detta är en stegring.

[…]  ”då är jag en bitter och kvinnlig aktivist, en feminist, en sådan där tokig en”.

Detta är en stegring och en asyndes eftersom det saknas ett bindeord i sista ledet.
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För det här är ett Sverige år 2008 där jämställdhetsministern tycker det är fult att kalla sig

feminist.

Det här i början av meningen syftar på beskrivningarna innan och blir därmed en synekdoke.

Jämställdhetsministern får stå för hela känslan i Sverige och blir därmed även det en

synekdoke.

Om man är feminist har man orakade ben, kort hår och är flata.

Meningen är en stegring och vi anser även att den är en ganska grov generalisering, mycket på

grund av stegringsfiguren.

De är mer kompetenta i att prata högst och höras mest och dunka sig på bröstet och säga att

de är bäst.

Här har vi ytterligare en stegring.

I verkligheten försöker den bästa kompetensen säga något men blir överröstad.

Kompetensen är en synekdoke för skribenten själv.

Jag går hem från jobbet med nedböjt huvud.

Metafor där nedböjt huvud får stå för hela känslan av att hon är nedstämd.

Det har inte synts och inte hörts och inte skrikits ut, bara jobbats med i det tysta.

Här tror vi att skribenten syftar på uppmuntran och arbete med jämställdhetsplanen. Det finns

någon som arbetar med henne, men denna någon vågar inte stå för det eftersom det

uppenbarligen finns ett stort motstånd. Och mellan alla satser gör att det även är en
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polysyndes. Slutet av meningen är en metafor för att arbeta utan att göra särskilt mycket väsen

av sig.

Jag är en sån där bitterfitta.

Det här är en metafor för att vara feminist, stå för det och inte låta sig tystas av patriarkatet.

De vet bättre, pratar högre, kan det där som kvinnor inte kan.

Meningen är fylld av ironi samt en asyndes.

För orden är borta nu.

En metafor för att orken är borta, att hon inte orkar kämpa längre. Argumenten har tagit slut

och kvar finns bara ilska.

Det här är Sverige 2008, och fy fan vad stolt jag är att vara svensk.

Början av meningen är metonymi och hela meningen är ironisk.


