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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie har varit att analysera UR:s mest spelade utbildningsprogram för F-3, Livet i 

Bokstavslandet, utifrån ett genusperspektiv. Studien innehåller en kvantitativ och en kvalitativ under-

sökning som tillsammans svarar på både taltidsfördelning samt på hur framställningar av maskulinitet 

och femininitet gestaltas. 

 

I dagens samhälle används medier och digital teknik mer än aldrig förr. Detta medför att även skolan 

visar samma trend där användningen av digitala lärresurser i klassrummen ständigt ökar. Läroplanens 

centrala innehåll uppmuntrar till användandet av digitala verktyg och många lärare använder UR:s 

utbildningsprogram i sin undervisning. Både läroplanen och UR:s uppdrag belyser vikten av jämställd-

hetsarbete samt att könsstereotypa framställningar motverkas. Tidigare forskning visar dock att män och 

kvinnor ofta framställs stereotypt i både medier och läromedel och detta får påverkan på samhällets alla 

nivåer. Maskulinitet visas oftast i maktposition och femininiteten blir följaktligen marginaliserad. 

 

Den kvantitativa delen av resultatet visar på en jämn taltidsfördelning mellan män och kvinnor och går 

på så sätt emot tidigare forskning inom området. Vad gäller framställningar av maskulinitet och 

femininitet visar karaktärerna upp både normkritiska och icke-könsstereotypa ageranden. Resultaten 

bekräftar dock att maskulina praktiker och attribut fortfarande ses som normerande och eftersträvans-

värda. Det studien framför allt uppmärksammar är att trots att serien, utåt sett, är genomtänkt ur ett 

genusperspektiv visas vid en djupare analys att vissa ideal fortfarande styr. Med detta i åtanke vill vi 

understryka vikten av att som lärare ständigt lyfta och diskutera genusfrågor med eleverna. 

 

 

Nyckelord: genus, jämställdhet, UR, genusframställningar, maskulinitetsnormen 
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1. Inledning 
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet har vi som studenter uppmärksammat att 

utbildningsradions (hädanefter UR) utbildningsserier använts konsekvent av lärare i undervisnings-

situationer. Denna erfarenhet styrks av UR:s redovisning om att 88 procent av lärarna är positiva till 

utbildningsprogrammen.1 Vi anser programmen vara användbara i vår kommande yrkesroll, i och med 

ett brett ämnesinnehåll förankrat i kursplanen, och för att serierna i många fall visats väcka intresse hos 

eleverna. Av våra egna erfarenheter är det dock, i de flesta fall, endast ämnesinnehållet som diskuteras i 

klassen och programmens övriga innehåll ses som underhållning. Med detta i åtanke vill vi genomföra 

en medieanalys av UR:s mest spelade programserie på nätet och i denna analys utgå från ett 

genusperspektiv. Vi anser det av stor vikt att analysera vad som visas för eleverna för att på så sätt ge 

lärare en större möjlighet att motverka befästandet av bland annat könsstereotypa framställningar och 

normer. I UR:s public service-redovisning från 2015 framgår tydligt att utbildningsradions uppdrag är 

att motverka könsstereotypa framställningar samt att arbeta utifrån ett mångfalds- och jämställd-

hetsperspektiv (UR, 2015, s. 23). I nuvarande läroplanen (LGR 11) står (under rubriken värdegrund och 

uppdrag) att skolan ska förmedla och gestalta alla människors lika värde samt jämställdhet mellan män 

och kvinnor (Skolverket, 2011, s. 7). Uppdraget ska genomsyra hela skolans arbete och därför bör även 

utbildningsprogrammen som visas gå i samma riktning som läroplanen. Då elever dagligen möts av 

filmer, serier, tv-spel och reklam som riktar sig mot tjejer respektive killar (Steyer, 2014), anser vi det 

viktigt att skolan inte befäster dessa normer. I analysen fokuserar vi på fördelningen i taltid mellan män 

och kvinnor samt på hur femininitet och maskulinitet framställs i UR:s programserie Livet i 

Bokstavslandet. 

2. Bakgrund 

 

Med tanke på den ökande teknikanvändningen i dagens samhälle och eftersom det fortfarande finns 

skillnader i framställningen av män respektive kvinnor i media, kommer vi analysera Livet i 

Bokstavslandet utifrån ett genusperspektiv. I kapitlet nedan redovisas ytterligare bakgrund till vår studie. 

I bakgrunden kommer läroplanens innehåll av film och genus, en sammanfattning av UR:s uppdrag 

samt den ökande användningen av media bland barn och unga presenteras. 

 

																																																								
1	http://www.ur.se/ur-gor-skillnad	
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2.1 Filmanvändning och genus i LGR 11 
 

I vår kommande yrkesroll som grundlärare kommer, grundat på innehållet i läroplanen, användandet av 

film bli en viktig del i arbetet. Film och teknik förekommer på ett flertal områden i läroplanen för elever 

i årskurs 1-3, och finns som inslag i många ämnens centrala innehåll. I kursplanen för engelska framgår 

att film och dramatiserade berättelser ska behandlas som ett centralt innehåll i undervisningen (Skolver-

ket, 2011, s. 31) och i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena återkommer film som en del i 

skildringar av livet förr och nu (ibid., s. 160). I kursplanen för svenska står under centralt innehåll: 

“Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter” (ibid., s. 224) 

och i det övergripande syftet med bildundervisningen ingår visuell kultur, däribland film, som en bety-

dande del (ibid., s. 20). Användandet av modern teknik ingår även i skolans övergripande mål och 

riktlinjer. Eleverna ska, enligt målen, utveckla kunskaper om hur modern teknik kan användas som 

verktyg för bland annat lärande, kommunikation och skapande (ibid., s. 13). Med tanke på läroplanens 

betydande innehåll av teknik, däribland i form av film, kommer användandet av visuella läromedel i 

undervisningen troligtvis öka. Oavsett i vilket av de ovan nämnda ämnena lärare undervisar i kommer 

film vara en del av undervisningen. I tillägg till detta visar undersökningar att användningen av digitala 

verktyg bland barn och unga varje år ökar i samhället (Statens medieråd, 2015, s. 9). En analys av 

innehållet i visuella utbildningsprogram blir således användbar för lärare i grundskolan. 

 

I texten ovan redogörs kortfattat för läroplanens innehåll av film och modern teknik. Som nämnts tidi-

gare kommer vår analys att utgå från ett genusperspektiv, vilken även medför en relevans i att under-

söka i vilken mån ämnet berörs i läroplanen. Vid en sökning på ordet “genus” i läroplanen visas inga 

träffar alls (Skolverket, 2011). Skolans uppdrag visar dock tydligt att traditionella könsmönster ska 

motverkas samt att jämställdhet och lika möjligheter för män och kvinnor ska främjas. Vidare ska sko-

lan arbeta för att varje elev ska finna sin unika egenart och det framgår även i uppdraget att diskrimine-

ring inte får förekomma, däribland av kön (ibid., ss. 7-8). Innehållet i läroplanen grundas på Skollagen 

(2010:800) där det står skrivet under 1 kap. 5 §: 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. 

 

Skollagen belyser även att arbetet med jämställdhet och demokratifrågor är något som berör all verksam 

personal på skolan (2010:800). 
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2.2 UR:s uppdrag 
 

Utbildningsradion är ett flermedialt företag som arbetar för utbildning och stärkande av kunskap i 

allmänhetens tjänst. Utbildningsradions uppdrag fastställs av riksdagen och regeringen och redovisas 

varje år i en public service-redovisning (UR, 2015, ss. 5, 7). Företaget ägs, precis som SVT och SR av 

Förvaltningsstiftelsen, vars styrelse tillsätts av regeringen och verksamheten finansieras av radio- och 

tv-avgiften.2 Public service-redovisningen från 2015 visade att användningen av UR:s webb-tv har ökat. 

Antalet streamingstarter på hemsidan ökade med 6 procent jämfört med 2014 och tiden spenderad på 

UR:s webb-tv ökade med cirka 65 procent (UR, 2015, s. 42). Vidare redovisas att 76 procent av lärarna 

inom grundskola och gymnasiet anser UR:s program vara användbara.3 De ovan redovisade resultaten 

bekräftar den bild vi har av användningen av UR:s material i grundskolan. 
 

UR arbetar utifrån visionen: “UR gör skillnad i människors lärande” samt “UR utvecklar och inspirerar 

till lärande via medier”. Vidare framgår i public service-redovisningen att UR ständigt ska utveckla sitt 

programutbud och alltid ha ett pedagogiskt fokus i produktionen. UR har utifrån sina kärnvärden 

(trovärdighet, nytänkande, användbarhet och mångfald) utvecklat följande effektmål: 

 

• “UR:s utbud speglar hela befolkningen” 

• “UR:s utbud är inspirerande och relevant i lärande” 

• “UR:s utbud finns där användarna finns, med god tillgänglighet” 

• “UR ger samhällsvärde och individuella värden” 

• “Mätning” (innebär en årlig attitydundersökning bland användarna). 

 

 (UR, 2015, s. 7) 

 

I vår analys av utbildningsprogrammen från UR blir målet om att spegla hela befolkningen, samt målet 

om att vara intressant och relevant i lärande de mest centrala målen att reflektera över. UR beskriver att 

de arbetar utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv samt att utbudet ska bidra till nya 

kunskaper för alla, oavsett förutsättningar, ålder och utbildningsnivå. Som nämnts i inledningen arbetar 

UR för en jämn könsfördelning i programmen samt att könsstereotypa framställningar undviks (UR, 

2015, s. 23). Hur väl målen uppnås av UR kommer att framgå i vår analys, där vi ämnar analysera taltid 

för män respektive kvinnor, samt förekommandet av könsstereotypa framställningar. Det är dock viktigt 

att poängtera att vår studie inte är ämnad att granska UR:s genusarbete. Företagets uppdrag blir likväl 

intressant att diskutera då de inte bara berör människor på skolnivå utan även på en samhällsnivå. Det 

																																																								
2 http://www.ur.se/uppdrag 
3 http://www.ur.se/ur-gor-skillnad 
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faktum att radio- och tv-licensen finansierar arbetet samt att regeringen beslutar om det övergripande 

innehållet, vidgar relevansen av vår analys. 
 

Till serien Livet i Bokstavslandet har UR utvecklat en lärarhandledning som är tänkt att användas i sko-

lans läsundervisning. I lärarhandledningen kopplas innehållet i serien bland annat till olika mål i LGR 

11 och det finns dessutom förslag på aktiviteter som utgår från programserien. Det finns både förslag på 

aktiviteter till varje specifikt avsnitt och mer allmänna uppgifter som lärare kan arbeta med tillsammans 

med klassen. Värt att nämna är dock att genus inte uppmärksammas någonstans i varken lärarhandled-

ningen till säsong ett eller två (UR, 2013, 2014). Detta beror troligtvis på att fokus i lärarhandledningen 

ligger på läs- och skrivinlärning, men med tanke på företagets ovan nämnda grundvärderingar skulle 

genusarbete kunna vara mer explicit framskrivet. 

 

2.3 Ökningen av medieanvändning bland barn och unga 
 

Statens medieråd är en statlig myndighet som har till uppdrag att öka medvetenheten kring medie-

användning bland barn och ungdomar. Medierådet har också i uppdrag att skydda barn och unga från 

skadlig påverkan från olika medier. Ytterligare uppdrag handlar om att sprida viktig information kring, 

samt att vägleda barn och unga i deras mediesituation (Statens medieråd, 2015, s. 3). Statens medieråd 

har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) gjort undersökningar bland barn och unga för att 

kartlägga deras vanor och attityder kring medier. Undersökningen kallas Ungar & medier och är den 

största svenska undersökningen på området bland barn mellan 0-18 år (ibid., s. 4). Undersökningarna 

har genomförts sex gånger sedan starten 2005. De första fyra undersökningarna (2005, 2006, 2008 och 

2010) genomfördes av Kommittén Medierådet som sedan upplöstes när Statens medieråd bildades 2011. 

Därefter har undersökningar gjorts av Statens medieråd 2012/13 samt 2015. Undersökningar visar att 

barn och ungas medievanor har förändrats markant på bara några år. Användningen av surfplattor, 

internet och smarta telefoner har ökat kraftigt de senaste åren. De som 2012/13 kategoriserades som 

högkonsumenter var vid undersökningen 2015 snarare genomsnittskonsumenter.  

 

Som Skolverket konstaterar blir det allt vanligare att skolor satsar på 1:1-lösningar där varje elev har 

tillgång till en egen dator eller surfplatta. I och med denna möjlighet ökar förmodligen också medie-

användningen bland elever (Pålsson, 2012). Den utveckling som presenteras i medierådets senaste 

undersökning torde alltså också spegla hur utvecklingen faktiskt ser ut på de svenska skolorna, då 

skolan är den plats där barn och unga spenderar större delen av dagen. Eftersom barn och unga har 

tillgång till smarta telefoner och surfplattor på fritiden och många skolor satsar på 1:1-lösningar finns ett 

stort intresse för digitala verktyg. Skolan är i ständig förändring och ett ökat medieanvändande i sam-

hället skulle kunna medföra ett ökat medieanvändande även under lektionstid. 
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2.4 Sammanfattning av bakgrund 
 

Läroplanen innehåller både mål och riktlinjer om att använda media och teknik i undervisningen. Målen 

ingår i de flesta ämnena och berör på så sätt all personal (mer eller mindre) inom skolan. Jämställdhets- 

och demokratiarbete belyses tydligt i skolans grundläggande värderingar. Utbildningen ska ge lika vill-

kor för pojkar och flickor och könsstereotypa framställningar ska motverkas inom skolan (Skolverket, 

2011). Utbildningsradions uppdrag går i samma riktning som läroplanen. Likt läroplanen har utbild-

ningsmaterialet utformats med en bakomliggande tanke om att inte framställa könsstereotyper samt att 

arbeta för mångfald (UR, 2015, s. 23). Någon diskussion om genus ingår dock inte i lärarhandledningen 

till Livet i Bokstavslandet (UR, 2013, 2014). Användandet av UR:s material har ökat de senaste åren 

(UR, 2015) och majoriteten av lärarna är positiva till UR.4 Likaså har användningen av media i 

samhället också ökat under de senaste åren. En undersökning från Statens medieråd (2015, s. 9) visar att 

barn och ungas användning av media ökar stadigt och tidigare års högkonsumenter anses idag vara 

genomsnittskonsumenter. Denna samhälleliga ökning speglar också skolans ökade användning av 

medier vilket även styrker relevansen av vår studie. 

3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera UR:s mest spelade utbildningsprogram för F-3, Livet i 

Bokstavslandet, utifrån ett genusperspektiv. 

 

För att besvara uppsatsens syfte används följande frågeställningar: 
 

• Hur är fördelningen i taltid mellan män respektive kvinnor i programserien Livet i 

Bokstavslandet? 

 

• Hur framställs femininitet respektive maskulinitet, i Livet i Bokstavslandet, utifrån ett 

genusperspektiv? 

 

 

 
 

																																																								
4 http://www.ur.se/ur-gor-skillnad 
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4. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras en översikt av tidigare forskning kopplad till vår studie. Forskningen delas in i 

tre teman: genus i undervisningen, den rådande maskulinitetsnormen samt genus i film och media. Ett 

urval av den forskning som finns kring könsnormer och dess påverkan på barn kommer att presenteras. 

Eftersom studien fokuserar på fördelning i taltid mellan män och kvinnor, samt på hur femininitet och 

maskulinitet framställs i Livet i Bokstavslandet kommer den tidigare forskningen kretsa kring köns-

stereotyper i både skola, samhälle och inom media. 

 

4.1 Genus i undervisningen 
 

Edström (2014, s. 535) har undersökt hur pedagoger arbetar med genus och jämställdhet och har genom-

fört en studie på tre förskolor i Sverige som grundas på kvalitativa intervjuer med nio olika pedagoger. 

Edströms (ibid., s. 549) resultat visar att alla studerade förskolor aktivt arbetar för jämställdhet mellan 

könen men att metoderna kan variera. Vidare visar studien att pedagogerna ofta blir huvudpersoner i 

jämställdhetsarbetet medan barnen fungerar mer som passiva mottagare (ibid., s. 544). Enligt Edström 

(ibid., s. 555) har detta både positiva och negativa sidor. Det är viktigt att pedagogerna tar ansvar och 

leder jämställdhetsarbetet framåt, men samtidigt bör barnen ges en större och mer aktiv roll i arbetet. 

Edström (ibid.) menar att det, på grund av barnens unga ålder, kan vara svårt att ge elever en mer aktiv 

roll i jämställdhetsarbetet, samt att ett sådant arbete oftast är lättare i teorin än i praktiken. Dock skulle 

genusarbete tjäna på att involvera barnen mer och det skulle även kunna bidra till arbetet med demokrati 

och social rättvisa. 

 

Heikkilä (2015) har forskat på jämställdhetsarbete i både skola och förskola och menar att skolan måste 

bli en mer genusmedveten plats. Undervisningsmaterial har många gånger visats skilja på pojkar och 

flickor samt uppvisa könsstereotypa framställningar, bland annat i form av yrkesval och aktiviteter. 

Granskning av läromedel har visat att flickor visas agera både feminint och maskulint medan pojkar 

enbart leker typiskt maskulina lekar. Känsloyttringar visade sig också vara uppdelade efter kön, där 

pojkar grät på grund av ångest och fysisk smärta medan flickor grät på grund av rädsla. Manliga 

aktiviteter ges oftast större utrymme i och med att de värderas högre, vilket enligt Heikkilä (2015, s. 

152) leder till problem både för pojkar och flickor. Flickorna påverkas genom att de ges mindre plats 

och pojkarna får på grund av framställningarna en felaktig uppfattning av verkligheten. Forskningen 

visar att det är viktigt att lärare utvärderar sin undervisning utifrån ett genusperspektiv. Genusarbetet bör 

innefatta alltifrån fokus på ämnesinnehåll, språkutveckling och skrivande, inkludering samt lärarens 

bemötande och gestaltning (ibid. ss. 151-153). Heikkiläs forskning om läromedel visar på den 

maskulinitetsnorm som kommer beskrivas ytterligare nedan. 
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4.2 Maskulinitetsnormen 
 

Enligt Edström (2014, ss. 552-553) är jämställdhetsarbetet bland pedagoger ofta inramat av den maskul-

initetsnorm som råder i samhället. Tjejer som upplevs “tjejiga” har visats symbolisera misslyckande och 

ojämställdhet, och blir i många fall de som ska ändra på sig för att kunna passa in i maskulini-

tetsnormen. Även killar som beter sig som traditionellt ”tjejiga” faller utanför normer och upplevs inte 

som “jämställda pojkar”. Edström (2014, s. 554) problematiserar läroplanens mål om att motverka 

traditionella könsmönster och menar att läroplanen istället borde inrikta sig på att förespråka olikheter. 

Om skolan arbetade mer aktivt för uppmuntrande av olikheter skulle de traditionellt “tjejiga” tjejerna 

ges större plats i jämställdhetsarbetet. Liksom Edström (2014) tar även Heikkilä (2015, s. 97) upp att 

mannen eller pojken ses som normskapande i skolan. Bilden av en idealelev sammanfaller med bilden 

av hur en “riktig pojke” beter sig. 

 

Ambjörnsson (2011, s. 19) skriver om hur färgen rosa ofta blir en central del i diskussioner om genus 

och jämställdhet. Hon har utifrån intervjuer med föräldrar konstaterat att rosa är något som föräldrar ofta 

vill undvika. På flickor undviks rosa för att det symboliserar en gammaldags och förtryckande passivi-

tet, och på pojkar undviks färgen för att de inte ska framstå som flickor. Vidare visar forskningen att det, 

av föräldrar, ses som en självklarhet att inte klä pojkar i rosa eller i tjejkläder. En förälder beskriver det 

som: ”... det är lättare att sätta på henne hans kläder” (ibid., ss. 21-22). Ambjörnsson (2011) sätter 

föräldrarnas inställningar i en historisk och samtida kontext och menar att det finns en tradition av att 

det föreställt kvinnliga nedvärderas. Hon beskriver det så här: 

 

För att framstå som seriös och trovärdig som kvinna och för att slippa dras ner i den 

sörja av negativa associationer som behäftar det kvinnligt kodade, gäller det helt 

enkelt att undvika alltför mycket rosa. Detta innebär i sin tur att den ojämlika 

maktrelationen där det manliga överordnas det kvinnliga återskapas. 

 

(Ambjörnsson, 2011, s. 35) 

 

Precis som Edström (2014) menar Ambjörnsson (2011) att det finns en föreställning om att det är kvin-

norna, inte männen, som ska förändras. Männen och männens sysslor står som norm och det blir kvin-

norna som ska ta plats och byta kläder för att närma sig den manliga normen. Å andra sidan riskerar en 

man som närmar sig det kvinnliga istället att sammankopplas med homosexualitet (Ambjörnsson, 2011, 

ss. 44-45). Vidare menar Ambjörnsson (ibid., ss. 47-48) att det i dagens jämställdhetsdebatt ändå finns 

en uppfattning om att män ska vara män och kvinnor kvinnor. Homosexualitet anses fortfarande som 
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problematiskt och det finns, i samhället, en underliggande rädsla för kaos och oordning om män inte är 

män och kvinnor inte beter sig feminint. 

 

4.3 Genus i film och media 
 

Steyer et. al. (2014, ss. 171-180) har undersökt vilken påverkan könsstereotyper har på barn. Forsk-

ningen visar att barn påverkas dagligen, både direkt och indirekt, av normer och stereotyper. I 

barnböcker, filmer, tv-spel och reklam kommer barnen i kontakt med könsnormer som visats ha negativ 

inverkan på deras självförtroende och självinsikt (ibid., s. 171). Den mesta internationella forskningen i 

Steyers (2014) forskningssammanställning fokuserar på hur stereotyper gestaltas och etableras i framför 

allt böcker riktade till barn. Dock visar den forskning som är gjord att samma mönster som bevisats 

inom litteratur även finns inom till exempel film, reklam och tv-spel. Forskningen bekräftar på så vis det 

som redan bevisats inom barnboksgenren. Resultaten baseras dock inte på svenska studier men i ett 

internationellt perspektiv finns det forskning som sträcker sig många decennier bak i tiden. Steyer 

(2014) refererar i sin text till flera tidigare forskningsresultat och den forskning som förekommer i 

hennes studie kom från USA, Kanada och Nederländerna. De studier som gjorts visar att kvinnor är 

klart underrepresenterade i alla medier (Steyer, 2014, ss. 172-174). En forskningsstudie redovisar siffror 

från studerade barnprogram mellan 1930-1990 som visar att huvudrollskaraktärer i 83,6 procent av 

fallen är män (Klein and Shiffman, 2009, s. 65). Det visar i sin tur på klar underrepresentation av 

kvinnor. Vidare forskning bekräftar samma mönster: till exempel en studie publicerad av Smith et. al 

(2010, ss. 783-784) där forskarna analyserade barnfilmer gjorda under perioden 1990-2005. Analysen 

visar ett förhållande på 2,6:1 i fördelning mellan män och kvinnor vilket betyder att det på varje kvinna 

som var med i en film förekom 2,6 män. Den studien visar dessutom att ingen förbättring skedde under 

de 15 år som studerades. I samma studie analyserades filmer där en berättarröst fanns med utöver 

karaktärerna i filmen. Forskningen visade att kvinnliga berättare utgjorde 17 procent och manliga 

berättare utgjorde 83 procent av berättarrösterna, vilket visar på ett förhållande på 4,87:1 mellan 

manliga respektive kvinnliga berättarröster i filmerna som studerats (ibid.). Steyer (2014, s. 174) 

framhåller dessutom i sin studie vikten av att inte bara fokusera på kvinnor, eller avsaknaden av 

kvinnor, i media riktad mot barn. Det är också betydelsefullt att fokusera på hur stereotyper av män 

visas och befästs. Klein och Shiffman (2009, ss. 64-65) och Smith et. al. (2010, s. 783) visar i sina 

forskningsresultat att kvinnor oftast skildras som mer intelligenta än sina manliga kollegor. I 

forskningssammanställningen lyfter Steyer (2014, s. 174) att detta inte enbart ska ses som något positivt 

och hon resonerar kring över vilken inverkan resultaten kan ha på pojkar och deras självförtroende. 
 

Som nämnts tidigare i kapitlet visade forskningsresultaten att likadana mönster som ses i litteratur även 

kan konstateras i film, internet, tv-spel och reklam. I reklam riktad till barn visar forskningen att 
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reklamerna har inverkan på barnens åsikter om vem som kan leka med vilka leksaker (Steyer, 2014, s. 

174). Forskningen visar också att barn som fick se reklamfilmer utan könsstereotyper oftare hävdade att 

leksaker kunde användas av både flickor och pojkar (ibid.). I ytterligare en studie gjord av Kahlenberg 

och Hein (2010, s. 845) bekräftar författarna att just leksakstillverkare befäster redan stereotypa 

könsnormer via sin reklam på barnkanalen Nickelodeon. I deras studie visas att tjejer oftast porträtteras 

samarbetsvilliga inomhus och pojkar porträtteras oftast utomhus i tävlingsmoment. 

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen innehåller en redogörelse för genus i undervisningen, samhällets syn på 

framställningen av män och kvinnor samt genus i film och media. Forskningen om genus i undervis-

ningen visar att pedagoger arbetar aktivt med jämställdhetsarbete men att barnen ofta blir alltför passiva 

i detta arbete (Edström, 2014, ss. 544-555). Heikkiläs (2015, ss. 151-153) läromedelsgranskning visar 

att maskulinitet ges större utrymme och värderas högre än femininitet i skolan. Vad gäller samhällets 

syn på genusframställning visar forskningen att det ofta blir det typiskt kvinnliga som motverkas. Det 

manliga anses som norm och det finns en föreställning om att kvinnor/flickor ska ändras efter normen 

(Ambjörnsson, 2011, ss. 44-45). Forskningen om genus i film och media visar att kvinnor, i de flesta 

fall, är underrepresenterade i media. I både filmer, tv-spel och reklam kommer barn i kontakt med 

könsstereotyper och detta har visats ge negativa effekter på både självförtroende och självinsikt (Steyer, 

2014, s. 171). 

5. Teori 

 

Under teoriavsnittet redogörs för vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens resul-

tat. Kapitlet inleds med en kort genomgång av begreppet genus samt Lykkes (2009) tankar kring 

intersektionalitet. Vidare följer en redogörelse för analysverktyget som grundar sig på genusteoretiska 

utgångspunkter. De teorier som framför allt använts i studien är, Hirdmans (2004) teori om köns-

maktsordning, Nikolajevas (2004) motsatsschema samt Josefsons (2005) uppdelning av manligt resp-

ektive kvinnligt. 

 

5.1 Genus 
 

Ordet genus kommer enligt nationalencyklopedin från latin och betyder, “slag, sort, släkte, kön”. 

Begreppet används inom forskning och teoribildning för att kunna förstå hur människans sociala kön 
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formas.5 Lykke (2009, s. 9) menar att genus inom forskning används för att beskriva ett sociokulturellt 

kön som kan åtskiljas från det biologiska könet. Lykke (ibid., ss. 9, 11) skriver att begreppet genus är 

och har varit omdiskuterat lika länge som ordet funnits till och begreppet kan mycket väl komma att få 

en förändrad innebörd.  Hirdman (1988, s. 51) använder begreppet genussystem för att förklara hur kön 

ordnas i samhället. Genussystemet innefattar manliga respektive kvinnliga fenomen, föreställningar och 

förväntningar vilka formar de sociala könen. Systemet bygger till stor del på isärhållandet av manligt 

och kvinnligt där det manliga ses som motsats till det kvinnliga. Även hierarkier, där det manliga 

överordnas det kvinnliga och därigenom ses som norm, är en betydande del i genussystemet (beskrivs 

ytterligare under rubriken 5.2 Maskulinitetsnorm). Genusbegreppet kommer i vår studie användas uti-

från dessa teorier, det vill säga som kön skapat av samhällets strukturer. 
 

Lykke (2009, 104) nämner att många genusforskare och teoretiker lägger stor vikt vid begreppet 

intersektionalitet. Intersektionalitet handlar om samspelet mellan bland annat biologiskt kön, klass, ål-

der, sexualitet och etnicitet. Många forskare framhåller att det inte går att se könsmaktsordningar som 

något isolerat utan att det måste ses i ett större sammanhang där många andra aspekter spelar in. Trots 

tankarna om intersektionalitet är det här arbetet, till största del, inriktat på genus men kan också sägas 

beakta klass, främst i form av maktstrukturer mellan karaktärerna. 

 

5.2 Maskulinitetsnorm 
 

Hirdman (2004) beskriver ur ett historiskt perspektiv hur mannen och manligheten framstår som norm. 

Maktfördelningen sker och har skett på olika sätt genom historien där män och kvinnor ständigt jämförts 

och delats upp. Kvinnan har ansetts vara icke man, en ofullkomlig man samt en total motsats till man-

nen (ibid., ss. 27, 29, 36). Vidare förklaras denna könsuppdelning som “Att vara Man, är att inte vara 

kvinna” och författaren menar att denna motsättning stärkt schabloniseringen av kvinnligheten och 

manligheten. Det vill säga, att vara man innebär inte enbart att vara man, med manliga egenskaper, utan 

även att inte ha de egenskaperna som tillskrivs kvinnan (ibid., s. 48). Hirdman (2004, ibid., ss. 58-59) 

poängterar även att genus görs av både kvinnor och män och att enkönade situationer ofta producerar 

genus. Det är dock alltid mannen som är idealet och som både männen och kvinnorna jämför sig med. 

Detta beskrivs som att det finns en slags manlig prototyp som blir den rådande normen, och kvinnan 

jämförs således med människan. Normerandet har, även språkligt, blivit en sådan självklarhet att till 

exempel en brandman ses som man - medan en kvinnlig brandman ses som avvikande från det normala. 

Maktordningen mellan män och kvinnor, och den stereotypa maskuliniseringen avspeglas på samhällets 

alla nivåer. Vad som visas och inte visas styrs av den stereotypa mannens intresse, och av hotet om att 

																																																								
5 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus 
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förstöra denna konstruktion (ibid., ss. 64-65). Hirdman förklarar maktstrukturen män och kvinnor 

emellan som att det finns ett genuskontrakt: 

 

Det stereotypa, idealtypiska kontraktet där Han har ansvaret, beskyddet, 

försörjningen på sin sida och Hon har födandet, uppfödandet, beroendet på sin, 

markerar tydligt könens skilda positioner och närmast kontrasterande 

förutsättningar. 

 

(Hirdman, 2004, s. 88) 

 

Genuskontraktet visar hur olika villkor skapas för män och kvinnor, samt hur det styr - framför allt 

kvinnornas handlande. Hirdman (2004, ss. 65-67) framhåller genusskapandet till stor del grundat på 

isärhållning, däribland i arbetsfördelning. Kvinnor som genomför typiskt manliga arbeten får ofta beröm 

som “Man kan sannerligen inte se om det är en kvinna eller karl, så skicklig som hon är”. Då män tagit 

över kvinnliga yrken har detta ofta skett efter en förändring av yrket, till exempel genom att högre 

utbildning krävts eller att arbetet mekaniserats. I motsats till detta har istället kvinnor behövt förändrats 

när de tagit över manliga yrken. Hirdmans (2004) teorier om genusordning kan sammanfattningsvis 

sägas bygga på både isärhållning och hierarkier och detta ger en teoretisk grund till vår studie. 

 

5.3 Sammanfattning – genusteori 
 

Genus ses som “ett sociokulturellt kön” och används för att beskriva hur manlighet och kvinnlighet 

skapas i relation till varandra. Begreppet behandlar också skillnaden som finns mellan det kvinnliga och 

det manliga och den maktstruktur som alltid är närvarande. 6 Vidare beskrivs intersektionalitet (som 

många anser att genusbegreppet är en del av) och enligt forskningen bör genus inte analyseras utan att ta 

hänsyn till andra aspekter, såsom etnicitet, klass, ekonomisk ställning eller politisk ståndpunkt (Lykke, 

2009, ss. 52, 104). Hirdmans (2004, ss. 64-65) diskussion kring maskulinitetsnormen och könsmakts-

ordning är inne på samma spår som exempelvis Edström (2014 ss. 552-553) angående kvinnor som 

förtryckta och maskuliniteten som norm. Könsmaktsordningen visas enligt Hirdman (2004, ss. 64-67) 

på samhällets alla nivåer och hon visar även på att det, historiskt sett, alltid varit kvinnor som ska 

förändras för att passa in i den normaliserade maskulina ordningen. 
 

 

 

																																																								
6 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus 
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5.4 Bakomliggande teorier till analysmodellen 
 

De första teoretiska utgångspunkterna: genusbegreppet och maskulinitetsnormen, ger en grund att stå på 

och en bakgrund till studien. Dessa teoretiska utgångspunkter har operationaliserats till en konkret 

analysmodell inspirerad av framför allt Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) och den utarbetade mo-

dellen ligger till grund för den kvalitativa analysdelen. Här nedan kommer först en beskrivning av Niko-

lajeva (2004) och Josefsons (2005) teorier följt av en sammanställning av den modell som skapats. 

 

Som en av utgångspunkterna för analys av framställningen av femininitet respektive maskulinitet har 

Nikolajevas (2004, s. 129) motsatsschema valts ut. Nikolajeva (2004) har framför allt undersökt 

berättarteknik i både äldre och moderna barnböcker men hennes teorier kan även appliceras på film, där 

berättarteknik är en central och betydande del. Forskningen visar att tidiga barnboksstudier enbart 

fokuserade på att beskriva könsstereotyper, det vill säga, vad som var manligt respektive kvinnligt och 

att analysen stannade där. Hon skriver vidare att det dock är mer komplicerat än så och beskriver det 

maskulina som överlägset, det som är norm och där det feminina förtrycks: i litteraturen “växer pojkar 

medan flickor krymper” (ibid., s. 130). Enligt Nikolajeva (2004) bygger manliga och kvinnliga 

egenskaper på motsatser, och hon har utefter detta synsätt konstruerat ett motsatsschema innehållande 

typiska drag. Alla litterära personer följer inte dessa drag men de kan fungera som ett sätt att förstå hur 

stereotyper framställs (ibid., ss. 129-130). Motsatsschemat visar inte upp alla stereotyper som finns om 

kvinnor respektive män, men ger dock en relativt bred grund att stå på vid analysen av programmen. 

 

Utöver Nikolajevas (2004) motsatsschema ligger Josefsons (2005) forskning som grund till vår 

materialanalys. Hon presenterar, i form av ett svart-vitt mönster, olika egenskaper eller aktiviteter som i 

samhället uppfattas manliga eller kvinnliga (ibid., s. 8). Då Nikolajevas (2004) motsatsschema till 

största del innehåller personliga egenskaper, tar Josefson (2005) även med mer konkreta aktiviteter som 

till exempel att gråta, slåss och att ha slips. Innehållet i schemat ger ytterligare en dimension till ana-

lysen och fungerar som ett komplement till övriga teorier. Samspelet mellan teorierna gynnar analysen 

och medför en utvidgad syn till hur maskulinitet och femininitet framställs i programmen. Josefsons 

(2005) bok riktar sig dock som kurslitteratur till högstadieelever, men vi anser den ändå vara användbar 

i analysen tack vare sitt konkreta innehåll. 

 

De två beskrivna motsatsteorierna har bearbetats och kopplats samman för att passa programanalysen. 

Då Livet i Bokstavslandet är en programserie som riktar sig mot barn kunde några av orden i de två 

analysmodellerna, till exempel banta, bära kniv och bygga muskler, strykas. Dessa ord togs bort när det 

nya analysverktyget skapades. Andra ord från de ursprungliga modellerna var synonymer och har då 

lagts ihop för att undvika upprepning. Slutligen har några få ord (till exempel syntetiserande och tänka 

kvalitativt) strukits för att de inte varit relevanta för denna studie. Nedan visas den analysmodell som 
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har använts när programmen har analyserats. Då vi i senare kapitel refererar till analysverktyget eller 

analysmodellen är det denna modell vi syftar på. 

 

5.5 Analysmodell 
 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

 

Känslokalla, hårda Aktiva Emotionella, mjuka Passiva 

Aggressiva Skyddande Aggressionshämmande Sårbara 

Logiska/rationella Auktoritära Intuitiva Osäkra 

Tävlande Ha slips Självuppoffrande Ha kjol 

Ta initiativ, bestämma Självsäker, självständig Empatiska, inkännande Beroende 

Vara en hjälte Tuffa, gilla spänning Ta hand om, trösta Duka vackert 

Rovgiriga Starka Vara rara, varma Vackra, söta 

Våldsamma, slåss Praktiska, bygga saker Lydiga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Tekniska Principfasta Ha en bästis Gilla blommor 

Krigare Hävda sin rätt Gråta Laga mat 

Påhittiga Makt och status Fnittra Gå i högklackat 

Ta för sig Rapa, spotta Använda smink, nagellack Krama sin kompis 

 

Genusanalysen har delats upp i två olika delar: attribut och praktiker. Attribut är sådant som uttrycks 

eller visas upp för tittaren i form av utseende eller klädval. Praktiker är sådant som inte visuellt kan 

urskiljas utan består istället av personlighetsdrag och utförande av aktiviteter, till exempel att vara 

empatisk eller vara en hjälte. Uppdelningen av analysen grundas på att få en djupare insikt i program-

mens uppvisande av genus där fokus inte enbart ligger på attribut eller praktiker utan båda delarna 

tillsammans. Analysen kommer på så sätt visa hur, eller om, genus uttrycks på flera olika nivåer i 

programmen. 

 

Valet av analysverktyg kan diskuteras ytterligare eftersom det endast innehåller ett begränsat urval av 

praktiker och attribut. Som beskrivits under teoridelen kompletterade vi Nikolajevas (2004) motsats-

schema med Josefsons (2005) schema för att på så sätt väva in ytterligare aspekter till vår analys. Vad 

som i analysverktyget anses som manliga och kvinnliga framställningar kan dock ses som en subjektiv 

upplevelse men eftersom Nikolajevas (2004) utarbetade schema grundar sig på en stor mängd forskning 

kan våra resultat jämföras med ett väl underbyggt analysverktyg. Vi är väl medvetna om att ett annat val 

av analysverktyg kunnat ge en annan bild av genusframställningen i programmen. Utöver problematiken 



Genusanalys av UR:s  Erik Andersson 
Livet i Bokstavslandet  Anton Hemmingsson 

17 

med subjektivitet finns också en risk att analysmodellen befäster redan fastslagna könsnormer. Detta 

motsäger genusteorin där genus, enligt Lykke (2009), beskrivs som ett socialt konstruerat kön föränder-

ligt över tid. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter, om framför allt genus och maskulinitetsnormen, är 

vi medvetna om problematiken med att ha ett fastställt motsatsschema. Analysverktyget kan dock hjälpa 

oss visa hur maskulinitet och femininitet delas upp i olika fack, vilket i sin tur medför att problematiken 

kan uppmärksammas. 

5.6 Sammanfattning – analysmodell 
 

Sammanfattningsvis har Nikolajeva (2004) och Josefsons (2005) båda scheman använts som grund för 

en sammanslagen analysmodell som använts vid analys av serien. Josefson (2005) beskriver utöver eg-

enskaper även specifika handlingar/praktiker som anses typiskt maskulina eller feminina, och komp-

letterar på så sätt Nikolajevas (2004) motsatsschema. De scheman som använts har fogats samman och 

vissa praktiker och attribut som saknat relevans har strukits. 

6. Metod och material 

 

I metodkapitlet redovisas val av metoder samt undersökningens tillvägagångssätt. Både urvalet av 

material och val av analysmetod av detsamma kommer motiveras, diskuteras och analyseras. I slutet av 

kapitlet kommer reliabilitet och validitet samt arbetsfördelning redogöras och diskuteras. 

 

6.1 Urval 
 

För att avgränsa vår studie har sex avsnitt av programserien Livet i Bokstavslandet valts ut för analys. 

Livet i Bokstavslandet är en serie riktad mot läs- och skrivundervisning på grundskolenivå. Serien ska 

fungera som ett intresseväckande komplement till den övriga undervisningen och fokuserar på att hjälpa 

elever knäcka läskoden (UR, 2013). Programserien handlar i huvudsak om de fyra karaktärerna Ami, 

Bruno, Coco och Dani som alla är skådespelare på teatern i Bokstavslandet. I varje avsnitt får de fyra 

karaktärerna uppdrag av teaterdirektören, i form av nya bokstäver (eller bokstavskombinationer), som 

de sedan ska dramatisera och sjunga om på teatern. De bokstäver som ingår i uppdraget fungerar som 

tema genom hela avsnittet och ingår i sketcher på olika ställen i Bokstavslandet. Som nämnts 

återkommer fyra olika huvudkaraktärer i serien, två kvinnor och två män. Utöver dem förekommer även 

den kvinnliga teaterdirektören sporadiskt i vissa scener, vilket medför en ökad andel kvinnliga 

skådespelare i serien som helhet. Huvudkaraktärerna förekommer inte i alla scener, men samma fyra 

skådespelare går in i andra roller (ofta återkommande) och spelar upp olika händelser inom temaområ-

det. Valet av serie baseras på att det är den mest spelade serien på www.urskola.se samt att den riktar sig 
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mot elever från förskoleklass till årskurs 3. Programserien har utkommit i tre säsonger med totalt 32 

avsnitt där varje avsnitt är cirka 14 minuter långt. Med tanke på vår studies begränsade tidsplan har sex 

stycken avsnitt valts ut för djupare analys. Att inte alla avsnitt, utan enbart sex av 32, har analyserats 

innebär således att reliabiliteten av undersökningen minskar. För att få en så bred helhetssyn som 

möjligt samt för att öka reliabiliteten, trots studiens begränsade tidsåtgång, har de två mest spelade av-

snitten från alla tre säsonger valts ut. Säsongerna är utgivna 2013, 2014 och 2015 och riktar sig även 

mot olika årskurser: säsong ett mot förskoleklass till årskurs 1 och säsong två mot årskurs 2-3 (UR, 

2013, 2014). För den tredje säsongen har inte någon lärarhandledning utkommit, och vi har således inte 

kunnat läsa ut mot vilken årskurs denna säsong riktar sig. Efter mailkontakt med utbildningsradions 

kundtjänst framkom dock att säsong tre framför allt är riktad mot årskurs 3. Valet att använda de mest 

spelade avsnitten baseras på att det troligtvis är dessa avsnitt som flest lärare använder sig av i 

undervisningen, och att det således är dessa avsnitt som flest elever tar del av. Innehållet i programmen 

blir på så sätt mer relevanta för analys än de program som spelas mer sällan. De program som, utifrån 

ovanstående urvalskriterier, valts ut är: 
 

• Säsong 1: Avsnitt - 1 (Alfabetet) & 3 (Det kommer blod) 

• Säsong 2: Avsnitt - 5 (Tjuvar) & 3 (Vokaler) 

• Säsong 3: Avsnitt - 1 (Ljus) & 3 (Djungel) 

 

6.2 Materialinsamling och genomförande av analys 
 

Analysen av det utvalda materialet innefattar både en granskning av fördelningen i taltid mellan kvinnor 

och män, samt en granskning av hur femininitet respektive maskulinitet framställs i programmen. 

Materialinsamlandet samt genomförandet av analyserna genomfördes vid två separata tillfällen och 

kommer nedan redovisas ytterligare. 

 

6.2.1 Fördelning i taltid 
 

För att synliggöra fördelningen i taltid mellan kvinnor och män har programmen analyserats med hjälp 

av tidtagning. Analysen genomfördes genom att spela upp materialet från www.urskola.se och två tidta-

garur (i form av mobiltelefoner), ett för att mäta kvinnors taltid och ett för att mäta mäns taltid, använ-

des vid materialinsamlingen. Alla sex ovan utvalda program, analyserades för att få en bred bild över 

programseriens övergripande talfördelning. Mellan varje längre scen förekommer korta animerade av-

snitt, ofta innehållande bokstäver med ögon och mun. De animerade delarna analyserades inte eftersom 

vi ansåg dessa inte vara relevanta i besvarandet av vårt syfte. Alla avsnitt avslutas även med en sång, 

som också uteslöts från analysen. Anledningen till att sången uteslöts berodde på att de olika 
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karaktärarenas taltid inte gick att dokumentera på ett precist sätt. Avsnitten spelades upp och pausades 

mellan varje scen för att på så sätt dela upp analysen. Detta för att bli mer precis i tidtagningen samt för 

att enklare kunna spela om endast en scen ifall något missades. Eftersom vi är två författare kunde vi 

ansvara för en tidtagning var, där en av oss startade och stoppade tiden då kvinnor pratade medan den 

andra av oss klockade männens taltid. Efter varje scen skrevs respektive tider ned i ett protokoll som 

sedan kunde användas för analys. Värt att nämna är att det är förekomsten av kvinnliga respektive man-

liga skådespelare som ligger till grund för taltidsuppdelningen. I vissa fall spelas manliga karaktärer av 

kvinnliga skådespelare, och taltiden har då räknats som kvinnlig taltid. På grund av vår tidsbegränsning 

fanns bara tid att se alla program en gång, vilket kan medföra en viss felprocent i tidtagningen. För att 

undersöka denna felprocent klockade vi det första avsnittet två gånger, för att sedan jämföra tiderna. Det 

visade sig då vara enbart marginella skillnader mellan gångerna, vilket ökar tillförlitligheten i vår 

undersökning. I vissa scener byts talare snabbt och frekvent vilket också kan medföra en viss felmargi-

nal i tidtagningen. Överlag anser vi dock att tidtagningen visar ett rättvisande kvantitativt resultat och en 

övergripande bild av fördelningen i taltid i de utvalda avsnitten. 
 

Som tidigare nämnts fördes protokoll för tidtagningen och alla siffror fördes in i ett Microsoft Excel-

dokument för vidare behandling. I dokumentet (se bilaga) delades kvinnornas och männens taltid upp 

och varje avsnitt behandlades först var för sig. Taltiden lades sedan ihop och total taltid för respektive 

kön noterades längst ned i dokumentet. För att förtydliga de siffror som visades räknades den procentu-

ella taltiden också ut. Den procentuella taltidsfördelningen lades sedan in i ett nytt dokument (redovisas 

i kapitel 7) där ett stapeldiagram ytterligare fick illustrera resultaten. Varje avsnitt representerar en sta-

pel i diagrammet och den sista stapeln representerar den totala taltidsfördelningen mellan kvinnor och 

män. 
 

6.2.2 Genusframställning 
 

Som beskrivits under kapitlet urval har sex stycken avsnitt valts ut som grund till vår analys. I 

taltidsanalysen har alla karaktärers taltid analyserats, men på grund av tidsbegränsningen har genusana-

lysen avgränsats. Eftersom många karaktärer återkommer i flera avsnitt har vi valt att utgå från några av 

de mest frekvent återkommande karaktärerna i vår analys. Valet baseras på vår tidsbegränsning samt på 

att det troligtvis ger en möjlighet till djupare analys av enskilda karaktärer. Att analysera enskilda perso-

ner under flera avsnitt kan troligtvis ge en mer omfattande helhetsbild av karaktären och en bredare 

förståelse för dess praktiker. Analys av kortare sekvenser skulle kunna ge en mer lösryckt bild av 

personen och på så sätt inte ge en rättvisande grund för analys. Personer som endast återkommer en 

gång under programmen, har i vissa fall utlämnats för analys, om de inte ansetts betydande för 

genusframställningen. De animerade delarna av programmet lämnas, precis som i analysen av taltid, 
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utanför analysen eftersom de inte anses relevanta för vår granskning. Programmen har utifrån, de ovan 

beskrivna aspekterna, delats upp på följande vis: 

 

• Bokstavsteatern: På Bokstavsteatern utspelar sig huvuddelen av programserien och den 

förekommer i alla sex utvalda avsnitt.  Varje avsnitt startar på teatern, med en introduktion av 

veckans bokstäver, och avslutas med en sång på samma bokstavstema. Tittaren får träffa Ami, 

Bruno, Coco och Dani, som alla är skådespelare och arbetar på teatern, samt deras chef 

teaterdirektören. Alla fem karaktärerna ingår i vår analys. 

 

• Bokstavsbutiken: Bokstavsbutiken ingår, precis som Bokstavsteatern, i alla sex avsnitt och 

utspelas i en ljus och färgglad butik. I Bokstavsbutiken arbetar Dick och Doris med att sälja 

bokstäver till besökande kunder och det de säljer följer alltid programmets bokstavstema. Dick 

och Doris ingår i vår analys, samt ett urval av de besökande kunderna. 

 

• Ordförrådet: Ordförrådet ingår i fyra av de sex analyserade avsnitten och handlingen utspelar 

sig i en stor lagerlokal. Karaktärerna Bobby och Epa arbetar på Ordförrådet och hit kommer 

besökare som vill byta in, eller få, ord från förrådet. Bobby och Epa, samt ett urval av de besö-

kande kunderna ingår i vår analys. 

 

Materialinsamlingen gällande genusframställning genomfördes av båda forskarna och innefattade både 

dokumentation av egna reflektioner samt diskussioner kring observerade avsnitt. Programmen delades 

upp i de ovan redovisade delarna och varje del granskades var för sig. Efter varje scen pausades 

programmet och tankar skrevs ned i ett dokument. Fokus lades vid huvudkaraktärernas agerande, där 

både egenskaper och aktiviteter dokumenterades. Även attribut såsom kläder, skrevs ned vid insamlan-

det. Dokumentationen delades upp i programdel för programdel och vidare delades programdelarna upp 

efter dess karaktärer. På så sätt skapades en tydlig översikt där karaktärernas agerande och egenskaper 

samlades ihop från alla sex avsnitt. För att sätta karaktärerna i ett sammanhang skrevs scenernas hand-

ling kortfattat ned och även citat sparades som styrkande av tolkningen av karaktärernas egenskaper. 

Som nämnts tidigare delades analysen in i attribut och praktiker. Attributen skrevs ner först och ef-

tersom karaktärerna återkommer, i de flesta fall med samma kläder, behövdes attributen oftast bara 

beröras en gång per karaktär. För inre egenskaper och aktiviteter fördes fortlöpande dokumentation ge-

nom hela materialinsamlandet. 

 

Dokumentationen innebar en stor mängd obearbetat råmaterial i form av anteckningar. Anteckningarna 

analyserades sedan i huvudsak utifrån analysmodellen. Modellen hade kunnat fungera som utgångs-

punkt redan vid insamlandet av material, men det skulle dock kunna leda till en mer ensidig observation. 
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Observationen syftade till att få en helhetssyn av karaktärernas praktiker och attribut, vilket hade kunnat 

begränsas om schemat följts alltför strikt. 

 

6.4 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011, ss. 160-163) om tillförlitligheten av en studies resultat. Det 

innebär kortfattat hur noggrant mätningarna har gjorts och om samma resultat skulle uppnås vid en 

andra mätning. Validitet beskrivs som ett mått på hur väl undersökningen verkligen mäter det den är 

tänkt att mäta. Vår studie innefattar som nämnts både en kvantitativ och en kvalitativ del. Vad gäller den 

kvantitativa undersökningen har studiens reliabilitet styrkts i och med upprepade mätningar av taltiden, 

med efterföljande jämförelse. Vidare svarar den kvantitativa mätningen tydligt på studiens frågeställ-

ning om kvinnor och mäns taltid, vilket därför medför att studiens validitet kan anses hög. Vid kvalita-

tiva undersökningar menar Bryman (ibid., ss. 351-352) att begreppen reliabilitet och validitet får en 

annan innebörd och kan där mätas på både intern och extern nivå. Den externa reliabiliteten innebär i 

vilken mån undersökningen kan upprepas av någon annan, medan den interna reliabiliteten innebär i 

vilken mån forskarna i ett forskarlag kommit överens i tolkningen av resultaten. I denna studie kan den 

interna reliabiliteten anses hög, då de inte förekommit några större meningsskiljaktigheter beträffande 

tolkningen av resultaten. Den externa delen är svårare att mäta då användandet av analysverktyget inne-

bär ett stort mått av tolkning. Den interna validiteten, som innebär hur väl våra observationer stämmer 

överens med de teoretiska idéerna, styrks i och med den ständiga kopplingen mellan bakomliggande 

teorier/begrepp och resultaten av analysen. Något att anmärka på är att en del av den forskning som 

använts i studien inte kommer från Sverige. Vi anser ändå att den internationella forskningen är app-

licerbar då den uppvisar ett västerländskt synsätt. Hur applicerbar studien är till andra liknande 

situationer, ingår i begreppet extern validitet. I och med att det finns många liknande programserier, 

både på UR och andra hemsidor, skulle analysmodellen kunna användas även där och på så sätt stärks 

validiteten. 

 

Det är viktigt att poängtera att forskarens, i detta fall forskarnas, roll alltid spelar in på resultatet av stu-

dien. Analysen har dock genomförts med detta ständigt i åtanke för att kunna få ett så objektivt resultat 

som möjligt. Analysen av taltid kan sägas ge ett objektivt resultat med tanke på att det enbart bygger på 

kvantitativ data, medan den kvalitativa genusanalysen av könsstereotyper påverkas mer av våra egna 

värderingar. Med tanke på att vi också är en del av samhället har vi också våra egna föreställningar om 

vad som anses manligt och kvinnligt. I och med detta finns en risk att vi som observatörer, trots använd-

ningen av analysmodellen, övertolkar praktiker och attribut som typiskt kvinnliga eller manliga. Våra 

tolkningar skiljer sig troligtvis från andras, vilket påverkar resultatet av analysen. Att resultatet påverkas 

av vår bakgrund kommer som sagt att vara ofrånkomligt, men medvetenheten om problematiken mins-



Genusanalys av UR:s  Erik Andersson 
Livet i Bokstavslandet  Anton Hemmingsson 

22 

kar dock subjektiviteten i resultatet. I och med att studien varken innefattar observationer eller intervjuer 

har de forskningsetiska principerna inte behövt beaktas i någon större utsträckning. För att undvika brott 

mot upphovsrätten har dock UR kontaktats och tillfrågats om användningen av stillbilder från 

programserien. 

6.5 Arbetsfördelning 
 

Fördelningen av arbete har under studiens gång varit jämt fördelad mellan oss författare. Både det 

kvantitativa och det kvalitativa materialet har samlats in tillsammans. Tidtagningen vid taltidsfördel-

ningen delades upp, där en av oss klockade män och den andra av oss klockade kvinnor. Vi tittade dock 

tillsammans på avsnitten och skrev in resultaten i ett gemensamt dokument. Vid den kvalitativa in-

samlingen analyserades avsnitten också tillsammans eftersom vi ansåg diskussionen oss emellan bli en 

tillgång för resultatet. Skrivandet i rapporten har till största del skett tillsammans och där en uppdelning 

skett har vi alltid kompletterat och redigerat tillsammans i efterhand. 

7. Resultat och analys 
 

Nedan beskrivs resultatet av det analyserade materialet. Kapitlet inleds med en redogörelse för fördel-

ningen i taltid mellan män och kvinnor och vidare beskrivs resultatet av genusanalysen. Kapitlet 

innehåller även en kort sammanfattning av de båda resultatdelarna. 

 

7.1 Fördelning i taltid 
 

Diagrammet nedan visar en kvantitativ sammanställning av taltidsfördelningen mellan män och kvinnor 

i de sex analyserade programmen av Livet i Bokstavslandet. Som beskrivits i metodkapitlet ligger alla 

sex avsnitt till grund för analysen, där endast de animerade delarna samt den avslutande sången 

utelämnats. Diagrammet visar resultatet av taltiden i alla program var för sig och även den totala fördel-

ningen över alla sex avsnitt. Som diagrammet visar talade kvinnor mer än män i fem av de sex analyse-

rade avsnitten. Den största skillnaden i taltid var i tredje avsnittet i säsong ett, där kvinnorna hade cirka 

70 procent av taltiden och männen cirka 30 procent. I övrigt var taltiden relativt jämt fördelad mellan 

könen och den totala taltidsfördelningen var cirka 55 procent för kvinnorna och cirka 45 procent för 

männen. 
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För att få ytterligare en infallsvinkel till taltidsresultaten har även antalet roller spelade av män respek-

tive kvinnor analyserats. Resultatet redovisas i tabellen nedan och visar både avsnitten var för sig samt 

total rollfördelning mellan könen. Den största skillnaden i antal roller, för ett enskilt program, var två, 

till exempel i S01E037 (där sju kvinnor och fem män representeras), och i S02E03 (där åtta kvinnor och 

sex män representeras). Överlag visades fördelningen mellan kön vara jämnt fördelad, men värt att no-

tera är att inget program hade fler män än kvinnor representerade. Längst ned i tabellen visas den totala 

fördelningen där 43 kvinnliga roller respektive 36 manliga roller förekommer, vilket motsvarar 54 pro-

cent, respektive 46 procent av antalet roller. Programseriens jämna rollfördelning mellan män och kvin-

nor motsäger den tidigare forskningen som visat att kvinnor ofta är underrepresenterade i medier (Smith 

et. al., 2010, ss. 783-784). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
7 S=Säsong, E=Avsnitt 

Avsnitt:  Antal kvinnor:  Antal män:  

S01E01 8 6 

S01E03 7 5 

S02E05 7 7 

S02E03 8 6 

S03E01 7 6 

S03E03 6 6 

Totalt: 43 (54 %) 36 (46 %) 
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De redovisade resultaten visar att kvinnor, totalt sett, hade 55 procent av taltiden i de analyserade 

programmen. Tabellen ovan visar även att kvinnorna hade en större representation i rollfördelningen 

och det blir därför av betydelse att jämföra de båda kvantitativa resultaten med varandra. I avsnitt tre av 

säsong ett hade kvinnorna 70 procent av taltiden. I samma avsnitt förekom sju kvinnliga och fem man-

liga karaktärer vilket visar att taltiden i flera fall beror på antal representerade kvinnor/män. Antalet 

kvinnliga karaktärer är mest frekvent förekommande i alla utom två analyserade avsnitt (i de två avsnit-

ten är det lika många kvinnliga som manliga karaktärer), och i ett av de avsnitten (S03E03) är det män-

nen som har mest taltid. Detta visar att taltiden följer ett mönster baserat på antalet representerade roller. 

Då kvinnorna är fler ökar deras taltid och när männen är fler ökar deras taltid. En slutsats blir således att 

taltiden korrelerar med rollfördelningen mellan könen. Kvantitativt sett talar och representeras kvinnor 

mer än män, men resultaten visar dock inte hur de framställs. Den kvalitativa genusanalys som följer 

syftar till att bredda innebörden av de ovan beskrivna resultaten. 

 

7.2 Genusanalys av Livet i Bokstavslandet 
 

I denna del presenteras resultaten från genusanalysen av Livet i Bokstavslandet. Analysen delas in i 

programdelarna Bokstavsteatern, Bokstavsbutiken, samt Ordförrådet. Både praktiker och attribut har 

beaktats och fokus ligger på framställningen av maskulinitet samt femininitet. Josefson (2005, s. 8) och 

Nikolajevas (2004, s. 129) motsatsscheman ligger till grund för analysen och representerar dessa kultu-

rella genusframställningar. Som beskrivits i metoddelen har de två nämnda teorierna sammanförts till ett 

analysverktyg som ligger till grund för analysens resultat. 

 

7.2.1 Bokstavsteatern 
 

Som beskrivits i metoden utspelas huvuddelen av programmen på Bokstavsteatern i Bokstavslandet. De 

förkommande karaktärerna Ami, Bruno, Coco, Dani och teaterdirektören har alla analyserats och 

resultatet presenteras här nedan. 

 

Förekomst av maskulina framställningar 
 

Utifrån analysverktyget visas många olika maskulina framställningar upp i Bokstavsteatern. Praktiker, 

som att vara självständig och aktiv, visas gång på gång av karaktärer som tar plats i rummet. Exempel-

vis när karaktären Ami kliver fram till teaterdirektören och hävdar deras kompetens med att säga “Vi 

kan det. Vi är jättebra.” (S01E01). Även andra typiskt maskulina praktiker, till exempel att vara självsä-

ker och att ta initiativ, visas upp av karaktären. Amis självsäkerhet visar sig även då hon många gånger 

skämtar på de andra karaktärernas bekostnad: “Så tänker du ja. Det är bra tänkt.” (S01E01), “Du får 
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första pris i felhörning.” (S02E03), “Jag tror att Dani är lite vilsen nu.” (S03E03). Skämtandet kopplas 

till de manliga dragen: påhittig samt att ha makt och status, eftersom det stärker hennes plats i gruppen. 

Även teaterdirektören framställs utifrån analysverktyget med flera typiskt maskulina drag. Det är tydligt 

att teaterdirektören är i maktställning gentemot de andra och karaktären presenteras i första avsnittet 

som auktoritär, bestämd och med hög status. Direktören ger Ami, Bruno, Coco och Dani en chans att 

lyckas men har inga problem med att strunta i alltihop om de inte klarar uppdraget. Ett exempel på det 

är citatet: “Om ni inte får ihop showen lägger jag ner teatern, pang bom bara!” (S01E01). Att karaktären 

är rovgirig visas när hon avslutar med att säga: “Nu ska jag sälja biljetter” (S01E01). Här bekräftas, i 

tillägg till hennes rovgirighet, att hon även är känslokall: hon bryr sig inte om vad som händer med de 

andra karaktärerna, bara det går bra för hennes teater. Som nämnts tillskrivs teaterdirektören många 

maskulina karaktärsdrag, och därigenom makt. Maskulinitetens intressen styr och denna maktordning 

har i samhället kommit att bli en självklarhet (Hirdman, 2004, ss. 64-65). 

 

Då Ami och teaterdirektörens maskulinitet framför allt visades genom maktställning håller sig karaktä-

ren Bruno oftast i bakgrunden. Han har dock inga problem att ta plats eller ta för sig och detta visar han 

till exempel när han är först med att presentera sig för teaterdirektören: “Här har du kardan, Bruno” 

(S01E01) som han säger samtidigt som han blinkar med ena ögat åt direktören. Denna självsäkerhet och 

hans förmåga att ta plats beskrivs i schemat vi utgått från som typiskt maskulina drag. Han framstår som 

självsäker och tuff men det visar sig ofta att han inte kan det han påstår sig kunna och karaktären fram-

ställs många gånger som ointelligent. Brunos beteende bekräftar på så sätt Steyers (2014, s. 174) forsk-

ning som visar att män i media ofta framställs som mindre intelligenta än kvinnor. Även andra masku-

lina praktiker visas i serien. Med grund i analysverktyget visas Dani, till skillnad mot Bruno, som en 

person som är principfast, rationell och logisk, vilket alla är tydligt maskulina karaktärsdrag. 

 

Förekomst av feminina framställningar 
 

Karaktären Coco visar upp många typer av feminina egenskaper i Bokstavsteatern. Coco framstår ofta 

som söt, mjuk och fnittrig vilket enligt analysverktyget anses vara kvinnliga framställningar. Detta visas 

tydligt då hon i första avsnittet ska hälsa på teaterdirektören och då skrattar och blir generad. Coco visar 

även upp en omtänksam och emotionell sida som till exempel när karaktären Bruno ramlat med sin cy-

kel. Scenen beskrivs här mer ingående: 

 

Ami, Coco och Dani sitter och 

övar på en dans på teatern när 

Bruno kommer in i rummet. Bruno 

har ett stort sår på benet och 
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berättar att han ramlat med cykeln. Alla tre frågar hur han mår och hjälper honom att 

sätta sig ner. Bruno har varit och hämtat en låda med bokstäver och Dani och Ami tar 

med sig lådan och granskar innehållet. Coco tittar på Brunos sår på benet. Ami skojar 

om att Bruno måste cykla och hämta en ny låda eftersom innehållet är för svårt, och 

hon får genast medhåll av Dani. Bruno tycker att såret är mycket obehagligt och 

håller nästan på att svimma. Coco konstaterar att han behöver ett plåster, eftersom 

det kommit blod, och kommer i samma ögonblick på att det är blod de ska sjunga om i 

veckans show. 

 

Coco visar således upp en omtänksam och omhändertagande sida. Hennes handlande i sig ses inte som 

överagerat emotionellt, men de andra karaktärernas agerande stärker tittarens uppfattning om henne. Då 

de andra mest sitter i bakgrunden, och håller på med annat, framstår Coco ännu tydligare som både 

emotionell och inkännande. Även Amis skämtande och förminskande av Brunos skada bidrar till denna 

förstärkning av Cocos femininitet. Då Ami förlöjligar Brunos sårbarhet nedvärderas samtidigt 

femininiteten. Agerandet stärker tidigare forskning som visar att femininitet ofta förminskas (Ambjörns-

son, 2011, s. 35; Edström, 2014, ss. 552-553). 

 

Passivitet och sårbarhet är också delar som ingår i schemat över typiska kvinnliga egenskaper. Karaktä-

ren Dani framstår ofta som uppgiven och sårbar, som till exempel när det visar sig att teaterdirektören 

ska ta över teatern: “Nej. Hon har köpt allt. Teatern är hennes.” (S01E01). Citatet visar även på en bris-

tande tro på sig själv samt en lydighet som anses visa på femininitet. De beskrivna karaktärerna Coco 

och Dani är också de som inte tar lika mycket plats som de andra i gruppen. De framstår som mer 

försiktiga och milda, och pratar inte lika högljutt som de andra. Som beskrivits tidigare visar karaktären 

Bruno upp många maskulina sidor, men han visar även upp egenskaper som utifrån analysverktyget 

anses typiskt feminina. Han visar sig flera gånger sårbar, osäker och beroende av andra, till exempel då 

han ramlat med cykeln eller då han blir rädd för en utklädd Dracula. 

 

7.2.2 Bokstavsbutiken 
 

Nedan kommer resultaten från analysen av Bokstavsbutiken att redovisas. Alla avsnitt utspelas i samma 

miljö (en butik som säljer bokstäver), där de två huvudkaraktärerna Dick och Doris arbetar. Analysen 

fokuseras främst på Dick och Doris, samt på ett urval av de besökande kunderna. 
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Förekomst av maskulina framställningar 
 

Både Dick och Doris har karaktärsdrag som ses som maskulina. Doris är den som är mest logisk av de 

två men det framkommer dock att Dick är den som har huvudansvaret i butiken. Detta visas dels genom 

att han är ansvarig för nycklarna och att han vill ha bokstäverna för sig själv, som om det vore hans egna 

bokstäver. Dick visas även som kunnig och ordningsam, exempelvis när han säger till Doris: “Men det 

är ju inte i bokstavsordning.” (S01E01). Doris är i vissa avsnitt den som är rationell och har uppsikt över 

butiken, hon får också Dick att sälja de bokstäver han egentligen vill ha för sig själv till kunderna. Föru-

tom Dick och Doris tillskrivs även kunderna som besöker butiken typiskt maskulina karaktärsdrag. 

Framställningar som förekommer är till exempel den högljudda supportern som kommer in i butiken 

och vill ha vokaler. Scenen beskrivs här mer ingående: 

 

En högljudd supporter klädd i match-

kläder kommer in i butiken. Eftersom det 

är vokalmatch ikväll är supportern där 

för att köpa vokaler. Dick och Doris 

visar upp vokalerna för supportern som 

verkar ha svårt för vilka bokstäver det 

egentligen handlar om. De förklarar att 

det både finns mjuka och hårda vokaler. 

Dick förklarar hur de hårda vokalerna 

(gråa) används medan Doris förklarar 

de mjuka (rosa). Supportern uttrycker att 

hon är hård och självklart ska ha de hårda 

vokalerna. 

 

Supportern har, enligt schemat vi använt, många maskulina drag som visas upp i den beskrivna scenen. 

Bland annat är supportern aggressiv, tävlande och tuff vilket passar in under de maskulina praktikerna. 

Hon tar även mycket plats och visar ständigt upp ett stort självförtroende. Som nämnts var supportern 

mycket tydlig med att det var de hårda vokalerna som gällde “Skämtar du? De hårda såklart.” (S02E03). 

Agerandet kan sägas visa att det maskulina premieras och i scenen anses som eftersträvansvärt. Att de 

mjuka vokalerna är färgade rosa kan kopplas till Ambjörnssons studie (2011, s. 22). Färgen anses ofta 

förknippad med kvinnlighet och passivitet, vilket både utifrån analysverktyget (där mjuk anses vara en 

typiskt kvinnlig framställning) samt Ambjörnssons (2011) teorier skulle kunna förklara valet av att färga 

de mjuka vokalerna rosa. Eftersom supportern väljer de gråa - hårda - vokalerna stärks även idéerna om 

återskapandet av det manliga som norm: “... Detta innebär i sin tur att den ojämlika maktrelationen där 

det manliga överordnas det kvinnliga återskapas” (ibid., s. 35). Precis som Ambjörnsson (2011) menar 
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Edström (2014, ss. 552-553) att det typiskt kvinnliga motverkas. Det finns en föreställning om att de 

“tjejiga” tjejerna ska ändra sig mot ett mer manligt beteende och även dessa forskningsresultat kan be-

lysa den analyserade supporterns beteende. 

 

I avsnittet Djungel förekommer två gäster som visar upp tydligt maskulina karaktärsdrag. En man med 

en osäker uppsyn befinner sig i butiken. En kvinna kommer in och går direkt till kassan och köper en 

bokstavskombination. Det syns tydligt att kvinnan är självsäker och vet precis vad hon vill ha, vilket kan 

sägas symbolisera maskulinitet. Ytterligare maskulina karaktärsdrag visas i att hon dessutom är aktiv i 

sitt handlingssätt och manar mannen till att följa med henne ut på en “djuphavsdykning” (S03E03). I 

avsnittet ändrar sig mannen från att vara avvaktande och passiv till att bli självsäker och aktiv. Han av-

slutar avsnittet med att säga “Ja, jag vill, jag vågar” (S03E03) för att därefter leda den kvinnliga karak-

tären ut ur butiken. 

 

Förekomst av feminina framställningar 
 

I Bokstavsbutiken styrks de feminina framställningarna i och med maktförhållandet mellan huvudperso-

nerna Dick och Doris. Maktförhållandet visas inte alltid explicit för tittaren men utspritt över de sex 

analyserade avsnitten går ett mönster att urskilja. Doris har en assisterande roll i butiken och hamnar i 

många situationer i en beroendeposition till Dick. Till exempel har Dick nycklarna till butiken, vilket 

kan sägas visa att han har makten, och Doris frågar honom även flera gånger innan hon ändrar på saker i 

butiken. Att vara beroende och sårbar är praktiker som belyses som typiskt kvinnliga drag i analys-

verktyget. Den ovan beskrivna maktordningen kan även kopplas till teorin om könsmaktsordning, där 

isärhållning mellan könen samt att maskulinitetens intressen styr är centralt (Hirdman, 2004, ss. 64-65). 

Doris framstår vidare som en varm och rar person vilket ytterligare stärker de feminina fram-

ställningarna. Hon är alltid trevlig och hjälpsam mot kunderna och visar empati mot andra människor. 

Då Dick uppvaktar henne på hennes födelsedag visar hon, genom att gråta, upp en emotionell sida som 

också korrelerar med innehållet i analysverktyget. En typiskt feminin och emotionell sida visas i många 

fall även upp av Dick. Han har ett starkt känsloband till bokstäverna vilket i många fall leder till ett 

uppvisande av sårbarhet, omtänksamhet samt känslighet. Även Dick är, precis som Doris, trevlig och 

hjälpsam och ger ett milt och mjukt intryck som helhet. Vad gäller besökande kunder är det framför allt 

i avsnittet Djungel, som kvinnliga framställningar uppvisas. En osäker man kommer in i butiken och 

framställs som både passiv och beroende. Karaktären lockas i avsnittet till att köpa bokstäverna D-J, för 

att han är, som Doris säger: “Djärv, modig... som du!”. Besökarens beteende kan sägas gå från den osä-

kra, feminina individen, till den mer modiga och djärva mannen. De manliga praktikerna premieras 

återigen och framstår för tittaren som de mer eftersträvansvärda. 
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7.2.3 Ordförrådet 
 

Resultatet från Ordförrådet innehåller framför allt en analys av huvudkaraktärerna Bobby och Epa. Sce-

nerna utspelar sig i en stor lagerlokal med höga hyllor fyllda med bokstäver och ord. Utöver Bobby och 

Epa har även ett urval av besökarna legat till grund för analysen. 

 

Förekomst av maskulina framställningar 
 

De två huvudkaraktärerna i Ordförrådet, Bobby och Epa är självsäkra, tuffa och hårda, vilket alla är 

maskulina drag som ingår i det analysschema som använts. Bobby och Epa visar både genom minspel 

och genom hur de pratar på ett “ointelligent” beteende. Framställningen stämmer, precis som Bruno i 

Bokstavsteatern, in på det Steyer (2014, s. 174) beskriver som manliga stereotyper i media. När Epa och 

Bobby har en konversation och Bobby uttrycker “Epa! Sjukt smart.” och Epa svarar “Jag vet. Jag är ett 

snille.” (S01E03) är bara ett av många exempel på när deras självsäkerhet och självförtroende visas. I ett 

annat avsnitt drar Epa ner gylfen på sina jeans och låtsas kissa på golvet. Beteendet skulle kunna 

sammankopplas med praktikerna att rapa och spotta som förekommer som manliga aktiviteter i 

analysverktyget. Agerandet stärker också maskuliniteten i och med att det hamnar långt ifrån de typiskt 

feminina praktikerna: att vara vacker och söt. 

 

Den första gästen som förekommer i Ordförrådet kommer in med gipsat ben och bandage över nästan 

hela kroppen. På grund av ordet “otur” har karaktären råkat ut för många olyckor men det är ingenting 

som bekommer personen. Hennes praktiker kopplas ihop med många maskulina karaktärsdrag. Att vara 

hård, våldsam och att gilla spänning är alla egenskaper som anses manliga. Besökaren är också skämt-

sam mot Bobby och Epa och tar mycket plats i scenen, vilket är ytterligare tecken på maskulina prakti-

ker. I ett annat avsnitt möter Bobby och Epa fotbollsproffset Tjatan, hon är, liksom Bobby och Epa, 

mycket självsäker och uttrycker maskulina praktiker och attribut: “Tjusigast av dem alla! Tjusig! Tju-

sig!” (S02E05). Tjatan, som är Bokstavslandets näst bäste målgörare, vill bli bättre än sin rival i att göra 

mål. Här visas Tjatans tävlande sida upp, något som kan kopplas till de maskulina dragen. 

 

Förekomst av feminina framställningar 
 

I Ordförrådet visas femininitet framför allt i form av hjälpsamhet och omtänksamhet. Epa och speciellt 

Bobby är behjälpliga mot sina besökare och löser ofta deras problem: “Det ser tungt ut. Jag hjälper dig” 

(S03E01), “Vad har hänt? Jag hjälper dig” (S01E03). Karaktärerna visar dock ofta upp en typiskt man-

lig, självsäker och tuff sida, som första intryck. Denna sida övergår i vissa fall till en mer behjälplig 

sida, vilket kan betraktas som en övergång från det typiskt manliga till det typiskt kvinnliga. Att 
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karaktärerna går från maskulinitet till femininitet kan ses som en motsats till “den osäkre besökarens” 

karaktärsutveckling i Bokstavsbutiken. Vad gäller besökarna i Ordförrådet visas feminina praktiker upp 

av vissa av besökarna. I avsnittet Ljus, kommer en äldre kvinna in bärande på det tunga ordet “dumhu-

vud”. Kvinnan visas beroende av Bobby och Epa som hjälper henne med ordet. Kvinnan framstår som 

passiv, sårbar och osäker, vilket anses som kvinnliga praktiker. Återigen uppvisas exempel på teorin om 

könsmaktsordning, där maktställningen mellan kvinnan och Bobby och Epa blir tydlig. Även besökaren 

i avsnittet Vokaler visar upp en viss passivitet och beroendeställning gentemot Bobby och Epa. Besöka-

ren berättar att hon ska se en film, som Bobby och Epa redan sett, och blir då rädd att de ska avslöja för 

mycket från filmen. Sårbarhet och beroende kan ses som kvinnliga egenskaper som ofta tillskrivs litte-

rära personer. 

 

7.3 Attribut 
 

Då vi tidigare enbart beskrivit framställningen av praktiker hos karaktärerna följer här en redogörelse 

för attribut. Kapiteldelen delas inte in efter programdelar utan är en sammanslagning av helheten i 

programmen. Fokus ligger på hur maskulinitet och femininitet speglas även utifrån attributen. 

 

Karaktärerna har, i alla programdelarna, i de flesta fall på sig typiskt maskulina kläder, oavsett om de 

spelas av en man eller en kvinna. Detta visas framför allt under den avslutande sången i Bokstavsteatern 

där karaktärerna alltid är klädda i likadana kläder (eller i alla fall inom samma tema). Exempel på sådan 

klädsel är: kostym, frack, hatt, slips, skjorta och väst. Även i Bokstavsbutiken är karaktärerna Dick och 

Doris klädda i likadana kläder: byxor, skjorta och väst och i Ordförrådet har Bobby och Epa liknande 

attribut: långt hår, svarta jeans och blå arbetsrock. Några av karaktärerna som förekommer i programse-

rien har skägg, vilket även kan sägas starkt förknippat med maskulinitet. Även attributen visas spegla 

könsmaktsordningen. Det manliga anses som norm och både kvinnor och män jämförs med idealman-

nen (Hirdman, 2004, ss. 58, 64-65). Precis som Hirdmans (2004) teorier återspeglas ytterligare forsk-

ning som visar på att det råder en föreställning om att kvinnor ska anpassa sig efter männen (Ambjörns-

son, 2011, s. 35; Edström, 2014, ss. 552-553). I och med att flera av karaktärerna, oavsett kön, kläs i 

likande - manliga kläder - återskapas mannen som norm även vad gäller attribut. 

 

Femininitet återspeglas i attributen framför allt genom färgval på kläder, samt på användandet av smink 

och utsmyckning. Bland annat karaktärerna Ami, Coco och Doris bär örhängen och smink, vilket enligt 

analysverktyget nämns som typiskt kvinnliga attribut. Kläder i ljusa pastellfärger och rosa förekommer 

frekvent och dessa färger anses förknippade med femininitet, godhet, snällhet och medmänsklighet. I 

motsats till de ljusa färgerna anses mörka färger istället symbolisera maskulinitet, makt och tuffhet 

(Ambjörnsson, 2011, ss. 88-90). Färgvalen på karaktärerna speglar, i de flesta fall, även deras inre egen-
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skaper. Exempel på detta är teaterdirektörens mörka kläder, som förstärker hennes uppvisande av makt 

eller Cocos ljusa klädsel som förmedlar mjukhet och medmänsklighet. Värt att poängtera är också att 

ingen av karaktärerna i de analyserade avsnitten bär kjol. 

 

Under programmens avslutande sånger förekommer alltid ett klädtema på teatern. Som nämnts tidigare i 

kapitlet kläs karaktärerna ofta med kostym och skjorta, men färgval och utsmyckningar kan ses som mer 

feminina. Till exempel förekommer: lila frackar, gula slipsar, glitter på svarta “tjuvkläder” samt 

glittersmink till kostym. Ingen av de manliga karaktärerna bär smink, om de inte ingår i en grupp med 

ett gemensamt klädtema. 

 

 

7.4 Sammanfattning av resultaten 
 

Sammanfattningsvis visade den kvantitativa analysen av taltid att kvinnorna talade mer än männen i de 

analyserade programmen. Vidare visade analysen att det var fler kvinnliga karaktärer som representera-

des vilket på så sätt kan sägas bidra till den ökade taltiden. Både taltidsfördelning samt rollfördelning 

mellan könen var överlag jämnt fördelat i programserien. Resultaten motsäger tidigare forskning som 

visat att kvinnor varit tydligt underrepresenterade i media (Smith et. al. 2010, ss. 783-784). 

 

Genusanalysen visade att programserien innehåller både typiskt feminina och typiskt maskulina prakti-

ker och attribut. Många karaktärers beteende kan anses normkritiskt men även stereotyper förekommer. 

Vad gäller maskulina praktiker visades detta av karaktärerna framför allt genom självsäkerhet, 

Här visas exempel på attributen i både Bokstavsteatern och Bokstavsbutiken. Som bilderna visar är alla karaktärer klädda 
i typiskt maskulina attribut, såsom frack, hatt, väst och slips men färgval och smink utstrålar femininitet. 



Genusanalys av UR:s  Erik Andersson 
Livet i Bokstavslandet  Anton Hemmingsson 

32 

självständighet, tuffhet, maktpositioner, rationalitet samt genom att ta plats i gruppen. De feminina 

praktikerna hos karaktärerna innefattade: passivitet, beroende, osäkerhet, omtänksamhet samt emot-

ionalitet. Attributen domineras i serien av typiskt maskulina kläder i form av exempelvis kostym och 

frack. Feminina attribut såsom färgval på kläder samt smink och utsmyckningar, förekommer dock fre-

kvent hos karaktärerna. Resultaten av genusanalysen styrker det som tidigare forskning om 

maskulinitetsnormer samt könsmaktsordning redan fastställt; det manliga anses som norm och 

maskulinitet visas i maktpositioner. 

8. Diskussion 
 

Syftet med studien var att analysera UR:s mest spelade utbildningsprogram för barn, Livet i Bokstavs-

landet utifrån ett genusperspektiv. Frågeställningarna vi använde oss av handlade om taltid samt genus-

framställning och har besvarats under resultatdelen. Under diskussionskapitlet kommer studiens resultat 

att diskuteras ytterligare. Diskussionen kopplas till studiens bakgrund, tidigare forskning samt till de 

teoretiska utgångspunkterna och innehåller även förslag på vidare forskning inom området (se kapitel 

9). 

 

8.1 Kvantitativ jämställdhet uppnådd 
 

Vad gäller den kvantitativa frågeställningen, alltså gällande taltidsfördelning, går det konstatera att 

jämställdhet mellan män och kvinnor relativt väl uppnåtts. Både i LGR 11 (Skolverket, 2011) och i 

UR:s8 uppdrag ingår bland annat att värna om jämställdhet och lika villkor och på den punkten når 

serien upp till målen. Att alltid sträva efter total jämställdhet bör egentligen eftersträvas men den 

marginella överrepresentation av kvinnor kan inte ses som ett misslyckande i den aspekten. Både vad 

gäller taltid och antal roller har kvinnor större medverkan än män. Som tidigare nämnts visar forskning 

om läromedel att män oftast tillåts större utrymme jämfört med kvinnor. En sådan framställning leder 

till att flickor ges mindre plats och till att pojkar får en skev syn på verkligheten (Heikkilä, 2015, ss. 

151-153). Med detta i åtanke visar Livet i Bokstavslandet, framför allt på ett kvantitativt sätt, på ett icke-

traditionellt könsmönster. Serien ger plats åt kvinnor vilket gör att den skiljer sig från många andra 

serier som finns riktade mot barn (Steyer, 2014, s. 171). Att kvinnor får större plats ger en bild som 

stämmer bättre överens med verkligheten än vad forskning visar att tidigare serier gör: kvinnorna tillåts 

vara förebilder vilket gynnar både pojkar och flickor. Till skillnad från den tidigare forskningen där 

kvinnorna var starkt underrepresenterade (Smith et. al., 2010, ss. 783-784) kan Livet i Bokstavslandet 

ses som ett steg på vägen mot en mer jämställd fördelning i media. Detta kan i sin tur medföra att en 

mer jämställd samhällssyn förmedlas till eleverna, och visar ett samhälle där flickor och pojkar ges lika 
																																																								
8 http://www.ur.se/uppdrag 
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mycket plats. Då medierådet konstaterar att medieanvändningen ständigt ökar i samhället (Statens 

medieråd, 2015, s. 9) (något som också kan tänkas spegla undervisningen) kan programserien vara ett 

bra alternativ för att visa både kvinnliga och manliga förebilder för eleverna. 

 

8.2 De maskulina praktikerna premieras 
 

Då den kvantitativa delen av studien svarade på frågeställningen om taltidsfördelning mellan män och 

kvinnor, syftade den kvalitativa delen istället mot att belysa genusframställningen i programserien. Som 

nämnts visades taltidsfördelningen relativt jämnt fördelad och vi anser att UR där lyckats med sitt 

jämställdhetsarbete. Genus- och jämställdhetsarbete visar sig, utifrån studiens resultat, dock inte enbart 

genom den kvantitativa fördelningen män och kvinnor emellan. Vi anser det därför centralt att belysa 

genusframställningen ytterligare och där fokusera på hur maskuliniteter och femininiteter framställs. 

 

I UR:s uppdrag står skrivet att företaget arbetar för jämställdhet likaså emot framställning av 

könsstereotyper. 9 Livet i Bokstavslandet visar många gånger upp karaktärer, både män och kvinnor, som 

handlar könsöverskridande och UR kan på så sätt sägas uppnå det nämnda målet. Till exempel förekom-

mer kvinnor med makt och manlig klädsel, och känsliga, sårbara män klädda i ljusa pastellfärger. Seri-

ens uppvisande av icke-traditionella föreställningar om kön visar på en medvetenhet i UR:s produktion, 

där jämställdhet mellan könen synliggörs. En sådan medvetenhet, har som tidigare forskning visat, inte 

alltid varit en självklarhet i program riktade mot barn. Att män och kvinnor framställs icke-könsstereo-

typt bidrar till jämställdhet, men utifrån våra resultat finns ytterligare aspekter att diskutera. Ambjörns-

sons (2011, s. 35) forskning beskriver hur det kvinnliga nedvärderas i samhället och hur det manliga, 

både vad gäller klädsel och egenskaper, ses som norm. Resultaten i vår studie bekräftar hennes resultat 

där maskulina praktiker gång på gång visas som mer eftersträvansvärda. Till exempel visas det positivt 

när den mesige mannen övergår till en mer modig man, samt när den högljudda supportern väljer de 

hårda, gråa vokalerna istället för de mjuka, rosa vokalerna. Denna framställning av maskulinitetsnormen 

stämmer även överens med Hirdmans (2004) teorier. Då Ambjörnssons (2011) forskning ger ett etno-

logiskt perspektiv av genusframställningen idag, blickar istället Hirdman (2004) tillbaka i historien. 

Hirdman (2004, s. 59) talar om maktskillnaden mellan män och kvinnor och om att det finns ett manligt 

ideal som både män och kvinnor jämförs med. Teorierna kan kopplas till studiens resultat där maskul-

initeter anses eftersträvansvärda både av manliga och kvinnliga karaktärer. Att både män och kvinnor 

agerar könsöverskridande kan sägas visa på ett aktivt genusarbete men att de maskulina praktikerna 

premieras reproducerar dock ett visst ideal. Utifrån studiens resultat handlar här idealen om att ha makt, 

ta plats och synas, bära manliga kläder samt ha självförtroende. Det är dock viktigt att i detta skede 

poängtera att många stereotypa framställningar troligtvis överdrivs för den komiska aspektens skull. Till 

																																																								
9 http://www.ur.se/uppdrag, 2016-04-05.	
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exempel kan den högljudde, tävlande supporterns överdrivna maskulinitet både ses som normerande 

men å andra sidan också som en kritik till de manliga praktikerna. Karaktärernas ironi uppfattas nog av 

många vuxna men frågan är om barnen tolkar framställningarna på samma sätt? 

 

I resultatet ingår både en analys av karaktärernas praktiker samt deras attribut. Delarna skiljer sig åt i 

framställningen av genus och visar ytterligare på genusarbetets olika nivåer. Vad gäller praktikerna vi-

sas både män och kvinnor normkritiska och intar många icke-könsstereotypa roller. Attributen följer 

dock inte samma mönster där det, i stort sett, endast är kvinnorna som klär sig könsöverskridande. Kvin-

nor bär många gånger typiskt manliga attribut, ofta i form av kostym och slips, medan männen aldrig 

kläs i kjol eller klänning. Den tidigare forskningen visar att det finns en föreställning om att kvinnor ska 

ändras mot de manliga normerna, vilket även vår studies resultat bekräftar. Vad beror då resultaten på? 

Är det på grund av maskulinitetens rädsla för homosexualitet som Ambjörnsson (2011) beskriver? Eller 

är det Hirdmans (2004) könsmaktsordning som bestämmer även attributens normer? Troligtvis spelar 

båda aspekterna in på genusframställningen och studiens resultat bekräftar även våra egna erfarenheter 

om att det oftare är kvinnor som behöver förändras för att passa in i de rådande maskulina normerna. 

 

Som tidigare beskrivits leder maskulinitetsnormen till en maktstruktur som genomsyrar alla samhällets 

nivåer (Hirdman, 2004, ss. 64-65). Även resultatet av vår analys visar att sådana mönster går att urskilja 

även om det inte alltid visas explicit. Maktpositionerna i programserien innehas både av män och av 

kvinnor, vilket visar på en jämställdhetstanke i produktionen. Till exempel är teaterdirektören en kvinna 

och den karaktär som tydligast uppvisar makt. Dock visar karaktärens beteende, kopplat till 

analysverktyget, på många typiskt maskulina praktiker. Frågan vi då ställer oss är vilka ideal som 

egentligen förmedlas? Kvinnan visas kunna ha en könsöverskridande maktposition, men det är 

fortfarande det maskulina som premieras och ses som eftersträvansvärt. Karaktären förmedlar återigen 

det som tidigare forskning visat: kvinnan förändras för att passa in i den manliga normen. 

 

8.3 Främja genusdiskussion i klassrummet 
 

Eftersom UR:s utbildningsprogram används frekvent i klassrummet blir det också viktigt att väva in ett 

didaktiskt perspektiv i vår diskussion. Med tanke på att resultaten bekräftar att de manliga normerna 

premieras, och den tidigare forskningen visat att barn påverkas av könsstereotyper, bör läraren medvetet 

arbeta med detta i klassrummet. Även läroplanen belyser, under skolans värdegrund och uppdrag, vikten 

av jämställdhetsarbete där könsstereotypisering motverkas (Skolverket, 2011, s. 8). Som diskuterats 

redan i inledningen visar våra egna erfarenheter på att lärare, i många fall, enbart lägger vikt på 

utbildningsprogrammens ämnesinnehåll i efterföljande diskussion och arbete. Eftersom lärarhandled-

ningen för programserien inte innehåller någon genusdiskussion, och ämnesinnehållet enbart riktar sig 
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mot läs- och skrivinlärning finns en risk att genusarbetet läggs åt sidan. Vårt resultat visar att det fortfa-

rande finns skillnader i framställningen av kön, vilket kan sägas befästa vissa normer även hos eleverna. 

Heikkiläs (2015, ss. 151-153) granskning av läromedel visar precis som vårt resultat att manliga 

aktiviteter ofta värderas högre än kvinnliga och hon poängterar därför vikten av ett aktivt genusarbete av 

läraren. Edströms (2014, s. 544) forskning visar på att pedagoger ofta arbetar aktivt med genus, men att 

barnen då ges en alltför passiv roll. Med detta i åtanke bör därför genusdiskussioner lyftas mer frekvent 

i klassrummen. Trots att Livet i Bokstavslandet visar goda resultat i jämställdhetsarbete, framför allt 

kvantitativt, finns det alltid ett genusinnehåll att diskutera med eleverna. För att som Edström (2014, s. 

555) menar, ge eleverna en mer aktiv roll i genusarbetet, ska läraren inte undvika att visa ett visst mat-

erial i klassrummet. Dock behöver läraren alltid vara medveten om att det som ofta visas upp förmedlar 

ett ideal som bör diskuteras med eleverna. 

 

8.4 Skolans samhällsansvar 
 

När resultaten tidigare diskuterats med hänsyn till vilka didaktiska konsekvenser de har i klassrummen 

är det också intressant att fundera över vilken påverkan seriens framställning av stereotyper kan ha på en 

samhällelig nivå. Den maskulinitetsnorm som har nämnts ett flertal gånger i studien påverkar eleverna i 

allra högsta grad. Som Ambjörnsson (2011, ss. 64-65) skriver påverkas barnen av vilka normer som 

råder i samhället. Det är inte barnen som producerar de normer som existerar, de reproducerar normerna 

och agerar bara så som de upplever att samhället fungerar. Vår kommande roll inom skolan är också 

starkt sammankopplad med samhället. Läroplanen belyser vikten av att förmedla respekt för de män-

skliga rättigheterna samt förbereda eleverna för ett demokratiskt samhällsliv (Skolverket, 2011, s. 7). 

Om undervisningsmaterial fortsätter reproducera stereotyper, som forskning visar, kommer jämställd-

heten mellan könen både i och utanför skolan att motverkas. 

 

Som diskuterats tidigare visar den serie vi granskat många goda exempel på ett genomtänkt genusarbete, 

trots att Livet i Bokstavslandet fortfarande har en del som kan förbättras. Livet i Bokstavslandet är, 

utifrån vårt resultat, en genomtänkt serie men forskning har som sagt visat att många andra serier 

reproducerar negativa stereotyper och har en försvinnande liten del kvinnor med i programmen. I relat-

ion till det visar medierådet på en kraftigt ökad medieanvändning bland barn och unga. Fler och fler får 

tillgång till surfplattor, smarta telefoner och internetuppkoppling (Statens medieråd, 2015, s. 9). Trots att 

det i mångt och mycket kan ses som en positiv samhällsutveckling finns det risker med ökningen. Vad 

händer när det inte finns någon vuxen med och granskar det barnen tittar på? Har barn samma kritiska 

synsätt som vuxna? Vilka värderingar och normer vill vi att barnen ska reproducera? Dessa frågor är, 

utifrån studiens resultat, viktiga att reflektera över, både ur ett elev-, skol- och samhällsperspektiv. 
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8.5 Slutsats 
 

Studiens syfte var att analysera UR:s utbildningsprogram, Livet i Bokstavslandet, utifrån ett genus-

perspektiv. Analysen innefattar både en kvantitativ och en kvalitativ del vilket ger olika infallsvinklar 

till besvarandet av syftet. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att programserien visar en jämn för-

delning i programtid (både vad gäller taltid och antal karaktärer) mellan män och kvinnor. Taltids-

undersökningen går emot den tidigare forskningen och visar på ett, av UR, medvetet arbete mot mer jä-

mställdhet i medier. Den kvalitativa undersökningen visar också på många positiva sidor. Både kvinnor 

och män agerar könsöverskridande och normkritiskt vilket medför att stereotyper ifrågasätts och ut-

manas. Å andra sidan visar analysen att maskulinitetsnormen fortfarande styr och premieras. Kvinnor 

ändras efter normen medan män i större utsträckning tillåts behålla främst sina attribut men också sina 

praktiker. Det vi framför allt uppmärksammat och reagerat över är att trots att serien, utåt sett, är gen-

omtänkt ur ett genusperspektiv visas vid en djupare analys att vissa ideal fortfarande styr. Med detta i 

åtanke vill vi understryka vikten av att som lärare ständigt lyfta och diskutera genusfrågor med eleverna. 

 

Titeln på vår studie “Om ni inte får ihop showen lägger jag ner teatern, pang bom bara!” sammanfattar 

kärnan av vår analys. Citatet sägs av den kvinnliga teaterdirektören och kan därigenom sägas visa på ett 

normkritiskt beteende, där kvinnan visas i en maktposition. Samtidigt visar agerandet på hur maskulina 

praktiker styr och därigenom skapar ett maktförhållande gentemot femininiteten. 

9. Vidare forskning 
 

Enligt Lykke (2009, s. 104) är intersektionalitet något som bör beaktas och diskuteras i genusstudier. 

Beror framställningen av män och kvinnor på något annat än just deras kön, spelar till exempel eko-

nomi, etnicitet eller ålder också in? Vår studie har dock inriktats till största del mot ett genusperspektiv 

både beroende på tidsbegränsningen samt för att kunna gå in djupare på den delen. Vidare forskning 

inom området vore, med detta i åtanke, därför intressant att inrikta mot ett mer intersektionellt perspek-

tiv, även om vi till viss mån redan beaktat klass. Varierar maktstrukturerna inom olika socioekonomiska 

grupper eller kan maskulinitetsnormen stärkas eller minska ifall etniska ursprung belyses? Eftersom 

medieanvändningen ständigt ökar för varje år och eftersom utbildningsprogrammen ges större och större 

utrymme i undervisningen anser vi det viktigt att materialet som visas fortsätter att granskas. Forsk-

ningen skulle bli värdefull både för lärare och elever och troligtvis även öka medvetenheten om makt-

strukturer på en samhällsnivå. 
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 11. Bilaga 

Säsong 1 Taltid kvinnor  Taltid män  Total taltid i minuter 
Avsnitt 1      

Scen 1 01.28  00.19   
Scen 2 00.20  02.13.00   
Scen 3 00.34  0.38.00   
Scen 4 01.18  00.10   

Totalt: 03.40  03.20  7.00.00 
 52 %  48 %   
      
 Taltid kvinnor  Taltid män   

Avsnitt 3      
Scen 1 00.21  00.17   
Scen 2 01.02  00.41   
Scen 3 01.19  00.21   
Scen 4 00.56  00.15   

Totalt: 03.38  01.34  5.12.00 
 69,87 %  30,13 %   
      

Säsong 2 Taltid kvinnor  Taltid män   
Avsnitt 5      

Scen 1 00.22  00.17   
Scen 2 00.30  01.05   
Scen 3 00.22  00.37   
Scen 4 00.09  00.18   
Scen 5 01.20  00.23   

Totalt: 02.43  02.40  5.23.00 
 50,46 %  49,54 %   
      
 Taltid kvinnor  Taltid män   

Avsnitt 3      
Scen 1 00.38  00.16   
Scen 2 01.33  00.38   
Scen 3 00.44  00.34   
Scen 4 00.03  00.18   
Scen 5 01.00  00.46   

Totalt: 03.58  02.32  6.30.00 
 61,03 %  38,97 %   
      

Säsong 3 Taltid kvinnor  Taltid män   
Avsnitt 1      

Scen 1 00.41  00.37   
Scen 2 00.26  01.21   
Scen 3 00.22  00.19   
Scen 4 00.18  00.04   
Scen 5 01.18  00.25   

Totalt: 03.05  02.46  5.51.00 
 52,71 %  46,29 %   
      
 Taltid kvinnor  Taltid män   

Avsnitt 3      
Scen 1 00.29  00.15   
Scen 2 01.17  00.49   
Scen 3 00.17  00.23   
Scen 4 00.45  01.33   

      
Totalt: 02.48  03.00  5.48.00 

 48,28 %  51,72 %   
      

Totalt 19.52.00  15.52.00  35.44.00 
 55,60 %  44,40 %   


