
PÅVERKANSUTSKOTTET FEMJUR Rebecka, Olivia, Linn 26/10-2017 

Sammanställning seminariematerial T1 HT 2017 
Hur vi gått tillväga: räknat varje gång ett personnamn, yrkesroll, pronomen har förekommit i 
materialet samt hur många upprepningar. Sammanställning i slutet. Reflektioner om uppgifter 
som förekommit, se sista delen. Vi hoppas att detta kan hjälpa er att se strukturer och mönster 
i hur seminarieuppgifterna är utformade och att ni kommer att ha det i beaktande vid följande 
terminers studiematerial. 
 
Seminarium 1 Myndigheterna och regeringens styrning av myndigheter 
Namn: Svensson  
Yrkesroll: Adjunkt  
Pronomen: Hen  
Antal ggr: 4 
 
Namn: -  
Yrkesroll: Rektorn  
Pronomen -  
Antal ggr: 2 
 
Namn: Kalle 
Yrkesroll: -  
Pronomen: -  
Antal ggr: 3 
 
Namn: Omar  
Yrkesroll: -  
Pronomen: -  
Antal ggr: 3 
 
Namn: Alfredsson  
Yrkesroll: adjunkt  
Antal ggr: 3 
 
Namn: Karolina  
Yrkesroll: Elev  
Antal ggr: 2 
 
Namn: Maria  
Yrkesroll: Elev  
Antal ggr: 2 
 



Namn: Sara Lindgren  
Yrkesroll: Utbildningsminister  
Pronomen: hon 
Antal ggr: 4 
 
Namn: Kim Bergvall  
Yrkesroll: Generaldirektör  
Pronomen: - 
Antal ggr: 2 
Tillägg: två kvinnliga elever utan namn?  
“Förklara för” utbildningsminister?  
Sara Lindgren benämns som “Sara” – professionellt?  
“Ber er förklara vad hon ska göra i detta ärende” 
TIllsatt som minister men ingen tidigare erfarenhet? 
 
Seminarium 2: Lagstiftning 
Namn: Palle  
Yrkesroll: Kompis  
Antal ggr: 2 
Tillägg: Man – inkomstskatt?  
“Förklara för Palle” 
 
Seminarium 4: Normgivningsmakten 
Namn: Johansson  
Yrkesroll: Arbetstagare  
Pronomen: Han 
Antal ggr: 3 
Tillägg: överklagar – driftig – man 
“Gör en konstitutionellrättslig bedömning” 
 
Seminarium 5: Fri– och rättigheter, främst enligt regeringsformen 2 kap 
Lisa kompis 1 
Pelle kompis 1 
“Hjälp dem med dessa frågor” 
 
Seminarium 6: Mer om fri- och rättigheter enligt regeringsformen 2 kap 
Uppg 2 
Lisa kompis 1 
Pelle kompis 1 
“Förklara principerna för dem” 
 
Uppg 3 



Namn: B. Altazar  
Yrkesroll: Professor  
Pronomen: Han  
Antal ggr: 6 
 
Namn: - 
Yrkesroll: Dekanus Juridiska institutionen  
Pronomen: Hon  
Antal ggr: 1 
Tillägg: Professor största delen av uppgiften, tar mycket plats, får vara en person 
Dekanus (Hon) med på slutet för att “be om hjälp” av dig med lösning av rättsfråga 
 
Seminarium 7: Fri- och rättigheter enligt Europakonventionen 
Uppg 1 
Namn: Mikael Svensson  
Pronomen:Han  
Yrkesroll: Restaurangägare 
Antal ggr: 4 
 
Namn: - 
Yrkesroll: Polischefen  
Pronomen: - 
Antal ggr: 1 
“Redogör för domstolens praxis” 
 
Uppg 2 
Namn: - 
Yrkesroll: Regionschefen  
Pronomen: hen 
Antal ggr: 3 
“Förklara det konstitutionella läget för biträdande regionschefen” 
 
Seminarium 8: Yttrandefrihetens gränser och principen om ensamansvar 
Namn: - 
Yrkesroll: generaldirektör (för stängselnämnden) 
Pronomen: hen 
Antal ggr: 2 
  
Namn: Lasse Gransberg 
Yrkesroll: skådespelare 
Pronomen: han 
Antal ggr: 3 



  
Namn: Hans Andersson 
Yrkesroll: åklagare 
Pronomen: han 
Antal ggr: 4 
  
Namn: Robert Bergask 
Yrkesroll: journalist 
Pronomen: han 
Antal ggr: 4 
  
Namn: Jane Carlsson 
Yrkesroll: ansvarig utgivare 
Pronomen: hon 
Antal ggr: 4 
  
Namn: Karl Hammergren 
Yrkesroll: ägare till tidsskrift 
Pronomen: han 
Antal ggr: 1 
 
Seminarium 9: Mer om yttrandefrihet 
 
Namn: Johan Tissel 
Yrkesroll: Journalisten 
Pronomen: Han 
Antal: 1 
 
Namn: Sven Jöns 
Yrkesroll: Journalist 
Pronomen: Han 
Antal: 1 
 
Namn: Lisa Pejling 
Yrkesroll: Journalist 
Pronomen: Hon 
Antal: 1 
 
Namn: -  
Yrkesroll: Ansvarig utgivare 
Pronomen: Han 
Antal: 1  



  
Namn: -  
Yrkesroll: Justitiekansler 
Pronomen: - 
Antal: 4 
 
Namn: Evald Hermansson 
Yrkesroll: Åklagare 
Pronomen: Han 
Antal: 2 
 
Namn: Jasper Fransson 
Yrkesroll: Ansvarig utgivare  
Pronomen: Han 
Antal: 1 
 
Namn: Lisa Jaderman 
Yrkesroll: Journalist 
Pronomen: Hon 
Antal: 1 
 
Namn: -  
Yrkesroll: Sekreterare 
Pronomen: -  
Antal: 1  
 
Namn: -  
Yrkesroll: Byråchef hos JK 
Pronomen: Hon 
Antal: 1 
 
Seminarium 10: Förhandlingsspel 
 
Namn: Patrik Persson 
Yrkesroll: OS-medaljör i fotboll, lokal kändis 
Pronomen: Han 
Antal: 5 
 
Namn: Anton Fide 
Yrkesroll: Aktiv fotbollsspelare, stor stjärna i Europa  
Pronomen: Han 
Antal: 7 



 
Namn: Lee Larsson 
Yrkesroll: (Före detta) massage assistent  
Pronomen: Hen 
Antal: 7 
 
Seminarium 11 : Sverige och folkrätten 
Namn: Lisa och Pelle 
Förklara saker för 
 
Seminarium 14: EU:s lagstiftning och laglighetsprövning  
Namn: - 
Yrkesroll: vän 
Pronomen: han 
Antal ggr: 1 
 
Seminarium 15: EU-rättens genomslag 
Namn: Viktor 
Yrkesroll: diskare, DJ 
Pronomen: han 
Antal ggr: 7 
  
Seminarium 16: Statstjänstemannarollen 
 
Namn: - 
Yrkesroll: journalist 
Pronomen: hon 
Antal ggr: 2 
  
Namn: - 
Yrkesroll: tjänsteman från regeringskansliet 
Pronomen: hon 
Antal ggr: 2 
  
Seminarium 17 Offentlighet och meddelarfrihet 
Namn: Ritva Litmanen 
Yrkesroll: Personalchef 
Pronomen: hon 
Antal ggr: 3 
  
Namn: Ulrik Berghagen 
Yrkesroll: biträdande personalchef 



Pronomen: han 
Antal ggr: 4 
  
Namn: Hans Lorenzo 
Yrkesroll: aktiv i Upsalapartiet 
Pronomen: han 
Antal ggr: 8 
  
Namn: Linda Fagerström 
Yrkesroll: grävande journalist 
Pronomen: hon 
Antal ggr: 6 
 
Seminarium 18 Lagrådet och konstitutionsutskottet 
  
Namn: Bertil Klaus 
Yrkesroll: arbetsmarknadsminister 
Pronomen: han 
Antal ggr: 12 (Klaus + ministern) 
  
Namn: Ivanona Arpi 
Yrkesroll: generaldirektör 
Pronomen: hon 
Antal ggr: 5 
  
Namn: Martin Lang 
Yrkesroll: anställd på arbetsmarknadsstyrelsen 
Pronomen: han 
Antal ggr: 3 
  
Seminarium 19 Den ekonomiska konstitutionen 
  
Namn: - 
Yrkesroll: chef 
Pronomen: hen 
Antal ggr: 2 
  
Seminarium 21 Konstitutionell rätt och kriser 
 
Chefen för säkerhetspolisen, chefen för polisen – inget 
  
Yrkesroll: chef 



Pronomen: hen 
Antal ggr: 1  
 
Namn: - 
Yrkesroll: Överbefälhavare 
Pronomen: han 
Antal ggr: 2 
  
Seminarium 23 Förstör svenska rättsstaten 
  
Namn: Susanne Nordman 
Yrkesroll: utrikesminister 
Pronomen: hon 
Antal ggr: 3 
  
INGA NAMN 
Seminarium 3: Det kommunala självstyret och normgivningsmakten 
Seminarium 10 EU:rättens genomslag 
Seminarium 11: Sverige och folkrätten, Sverige och EU 
Seminarium 12: EU:s makt, mål och värden 
Seminarium 20 Domarens självständighet 
Seminarium 22 Författningsdomstol och lagprövning i kom persp 
Seminarium 24 Den svenska konstitutionen utifrån 
 
TOTAL:  
Antal ggr manligt kodade namn nämns: 90 
Antal ggr kvinnligt kodade namn nämns: 49 
Antal ggr hen nämns: 23 
Onämnd: 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reflektioner om materialet:  
 
“FÖRKLARA FÖR”? 
MÄN: Palle (= barn?) 
KVINNA: ministrar, dekanus, JK 
Nästan varje gång en kvinnlig minister förekommer, (ex. Semi 1, 9, 23) ska något förklaras 
för henne. 
 
Seminarium 9 
“Visst intryck på dig, mannen verkar veta vad han vill och kunna sina saker” 
“Justitiekanslern är ny på sitt jobb och behöver en pedagogisk genomgång” (kvinnlig JK) 
Kvinnlig JK behöver pedagogisk förklaring av åklagare i Karlstad, varför? 
 
Semi 23 - konkretisera och redovisa innebörd för en kvinnlig utrikesminister. 
 
SVENSKKLINGANDE NAMN? 
 
Då ett icke-svenskklingande (+ 2 finska) namn (enda gången) nämns är det en “bråkig elev”. 
 
Semi 1 - Omar och Kalle 
 
NEDVÄRDERANDE? 
 
Användandet av “A-lagare” - nedvärderande uttryck?  
 
STEREOTYPER? 
 
Sem 6: Professor – stor plats. Professor får vara “konstig” ta plats i hela uppgiften. Dekanus – 
kvinna – be om hjälp 
 
Sem 4: Johansson, driven, man, aktiv “konstitutionell bedömning” – ber inte om hjälp som i 
andra fall. Justitiekansler be om hjälp (sem 9) – man “Johansson” driver hel process själv?  
 
Sem 1: Omar - bråkig elev 
 
Spelar på olika stereotyper “dina jobbiga kompisar Lisa och Pelle”, professor Baltazar, 
“personalchef för barnomsorgen” 
 
Sem 16: – en personalchef för barnomsorg är kvinna. Övriga i fallet är män (dock är kvinnan 
överordnad). Kan ifrågasättas om det befäster könsnormer att när en kvinna väl är chef, är 
hon det över barnomsorg. 



  
Sem 18: – manlig arbetsmarknadsminister överordnad kvinnlig GD, sparkar henne. Tar in sin 
manliga barndomsvän. 
  
Semi 21: – ÖB är en man. Könsstereotypt ? (iaf om en läser mot semi 16) 
 
Semi 13: – manlig ägare till tidsskrift ger kvinnlig AG repressalier. Åklagare och journalist är 
män. 
 
Semi 9: - På löpsedlar som uppgiften kretsar kring: 
En ung attraktiv leende mörkhyad kvinna 
En arg mörkhyad man som viftar med koranen 
 
Ofta mer fokus på män, i uppgifterna oftare fler män än kvinnor. Ofta mer bärande roller för 
fallen. Alltid är en man med, sedan mer biroller.  
 
Män oftare personer, “knasiga”, får ta plats. Kvinnor ber om hjälp, är uppstyrda. 
 
Hen används om personer med mindre roller. 
 
OTYDLIGT/SLUMPMÄSSIGT?  
 
Semi 17: - 2 manliga personer (+ 1 kvinnlig) nämns med efternamn, en annan kvinnlig nämns 
med förnamn (journalist) 
 
Semi 18: - manliga personer nämns vid efternamn, kvinnlig nämns 1 gång vid förnamn, 
samma kvinna nämns även med efternamn, manlig nämns vid förnamn 1 gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag på ändring 
- Fler icke-svenskklingande namn! 
- Vilka ska saker förklaras för? T ex förklara saker för manliga ministrar 
- Vilka är passiva/aktiva i uppgifterna? 
- Könsstereotypa yrkesroller? Att koppla samman barn och kvinnor, män och skatt eller 

militär bygger på stereotyper. 
- Fundera på ordval såsom “A-lagare”, attraktiv kvinna kontra arg man 


