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ABSTRACT
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Problemformulering och syfte: D
 etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika
kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text
samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att
se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen.
Metod och material: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för text och
en semiotisk analys för bild i respektive magasin. Tillsammans med dessa två analyser har vi
även valt att göra en kvantitativ presentation av magasinens olika teman och egenskaper. Den
översiktliga kvantitativa genomgången har fungerat som en urvalsprocess för att sedan hitta
tio representativa artiklar att analysera i vår kvalitativa innehållsanalys.
Huvudresultat: Studien visar att kvinnan gestaltas på olika sätt i Hennes jämfört med i
Veckorevyn. Kvinnorna i magasinet Hennes från 1973 framställs framförallt som svaga,
undergivna, passiva och utsatta för makt. Det stora fokuset ligger på den framgångsrika
mannen och hans karriär. Hennes valde även att främst lägga fokus på kvinnans utseende och
kvinnokroppen där kvinnan förväntas vara attraktiv för mannen.
I Veckorevyn framställs istället kvinnorna som starka och självständiga. Detta märks tydligt i
den kvalitativa innehållsanalysen samt den semiotiska analysen att kvinnan gestaltas som
framgångsrik, driven och målinriktad.
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1. Inledning
1.1 Problemformulering
Det finns flera budskap om att vara slank, vacker och hälsosam riktad till kvinnor i
massmedia visar studier från Silverstein et al.1 Annonser, artiklar och tv-program behandlar
ämnen som mat, motion och skönhet. Silverstein et al. menar att massmedia spelar en stor roll
till att förstärka skönhetsidealet och hetsen att vara smal.2 De har i sin forskning funnit att de
förebilder som finns i media för kvinnor har blivit allt smalare, okurvigare och yngre under
andra hälften av 1900-talet. Detta visar tydligt på en ökad fokusering på utseende.3

Det finns ett uttalat ideal om jämställdhet och en stor strävan om att män och kvinnor ska få
lika villkor och förutsättningar. Samtidigt efterlevs fortfarande normen om hur just en kvinna
skall se ut och vara, där samhället skapar stereotyper som kvinnan ska leva upp till. Enligt
Anja Hirdman och Madeleine Kleberg är medierna en del av denna verklighet med sina egna
regler, stereotypiseringar och normer, samt maktförhållanden.4
Arthur Asa Berger beskriver att medier som använder sig av stereotyper kan ge läsare och
tittare förvrängda bilder av vissa sorters människor.5 Om kvinnorollen endast gestaltas som
tråkig, sexuell och passiv kan de som tittar få skeva uppfattningar om hur kvinnor ska bete
sig och hur män ska uppträda gentemot kvinnor.6

Studien utgår från kvinnans gestaltning i kvinnomagasin. Centralt i analysen är jämförelsen
mellan hur två kvinnomagasin från olika årtionden gestaltar kvinnor som “stereotyper” och
dess eventuella likheter.
Samtidigt som kvinnorörelsen växte fram i samband med den andra feministiska vågen under
1970-talet var kvinnomagasinet Hennes ett av de kvinnomagasin som fanns för yngre kvinnor

Silverstein, Brett et al. The role of the mass media in promoting a thin standard of bodily attractiveness for
women.
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Hirdman, Anja. Kleberg, Madeleine. Mediernas känsla för kön. 1 0.
5
Asa Berger, Arthur. Kulturstudier – Nyckelbegrepp för nybörjare. 135.
6
Ibid. 135.
1
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i Sverige.7 Med Hennes målgrupp och innehåll är dagens motsvarighet kvinnomagasinet
Veckorevyn.
Enligt van Zoonen blir kvinnan i olika medier framställd som ett attraktivt objekt när hon blir
observerad av en manlig betraktare och samtidigt har till uppgift att tillfredställa honom.8
Yvonne Hirdman beskriver att genus är ett begrepp man använder för att skilja kultur från
biologi och grundar sig på sociala, kulturella och historiska konstruktioner av könens
olikheter. Genussystemets ena logik är dikotomin, det vill säga att manligt och kvinnligt inte
bör blandas. Manligt och kvinnligt är helt skilda saker och oftast också varandras motsatser
(= dikotomier). Vi talar om "bråkiga pojkar och tysta flickor", flickleksaker och pojkleksaker,
med mera.9

I dagens moderna samhälle har massmedier en stor och betydande roll för oss alla där dess
inverkan på vårt dagliga liv är mycket stark. Massmedia finns alltid tillgänglig och kan på så
sätt påverka människor dygnet runt. Vad individer än gör så finns massmedia närvarande, via
tv, internet och tidningar. Hela medie- och nyhetssystemet har expanderat på ett sätt som gör
det omöjligt för oss att undvika medier.10

1.2 Syfte
Tidigare forskning har visat att flickors kroppsmissnöje och självkänsla är relaterat till
massmedias kvinnliga skönhetsideal. Social jämförelse kan bidra till att unga flickor påverkas
av massmedias ideal och därmed försöker uppnå dem. Syftet med vår studie är att undersöka
hur kvinnor gestaltas genom journalistiken i två kvinnomagasin under olika tidsperioder.
Syftet är också att se hur objektifieringen och sexualiseringen i de två kvinnomagasinen, från
1973 och 2017, skiljer sig åt.

1.3 Frågeställningar
● Hur gestaltas kvinnan i kvinnomagasinet Hennes år 1973?
● Hur gestaltas kvinnan i kvinnomagasinet Veckorevyn år 2017?
Hedenborg, Susanna och Wikander, Ulla. Makt och försörjning. 150.
van Zoonen, Lisbet. Feminist Media Studies. 91–92.
9
Hirdman, Yvonne. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 1988.
10
Nord, Lars och Strömbäck, Jesper. Medierna och demokratin. 10.
7
8
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● Hur skiljer sig innehållet i medierna då respektive nu?
● Hur har objektifieringen av kvinnan ändrats över tid?
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
Under 1960-talet och början på 1970-talet, i samband med den andra feministiska vågen,
växte kvinnorörelsen under intryck av hur svårt det blev att kombinera yrkesliv och
familjeliv. Männen tog inte sitt familjeansvar och det fanns ont om daghem.11
Rätten till den egna kroppen uppmärksammades och många ansåg att kvinnan aldrig skulle
kunna bli ekonomiskt oberoende av mannen om hon själv inte kunde bestämma över
fortplantningen. Sexualitet, abort och preventivmedel utgjorde delar av rörelsedebatten och år
1960 blev en frihetssymbol för kvinnor världen över när p-pillret introducerades.12

Trots att såväl medie- som genusforskningen etablerades under 1980- och 90-talen var det
sällsynt med studier som fokuserade på frågor kring media och kön.
I feministisk medieforskning analyseras hur medier i vid bemärkelse framställer kvinnor och
män, hur kvinnlighet och manlighet konstrueras liksom maktrelationer inom och mellan
könen och hur dessa relaterar till klass, etnicitet och sexualitet.13
1993 gav Ulla Carlsson ut antologin “Nordisk forskning om medier och kvinnor” som kom
att uppmärksamma den forskning som ändå bedrevs. I förordet till antologin identifierade hon
två intresseområden. Dels handlade det om frågor kring den bild medierna ger av kvinnor,
dels om det förtryckande maktstrukturerna.14
I “Tilltalande bilder” tittar även Anja Hirdman närmare på hur genus och sexualitet lyfts
fram i tidningar och reklam. Avhandlingen tar sin början under de radikala 1960- och
70-talen, en tid fylld av nya idéer och samhälleliga förändringar i Sverige där förhållandet
mellan könen är det centrala i de båda tidningarna som hon valt att jämföra.

Hedenborg, Susanna och Wikander, Ulla. Makt och försörjning. 150.
Ibid. 150.
13
Hirdman, Anja. och Kleberg, Madeleine. Mediernas känsla för kön. 10.
14
Ibid. 10.
11
12
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2.1 Genusteorin
Kön är en social och kulturell struktur enligt Fagerström och Nilson. Synsättet kring kön
avlägsnar sig grundligt från uppfattningen om att könet är för alla givet och därmed
förutsägbart och bestående.15
Fagerström och Nilson beskriver hur man inom vetenskapen använder begreppet genus och
hur de olika namnen för könsroller kan skapa olika betydelser inom området som lätt blir
missvisande. Kön kopplas till det biologiska medan ordet genus står för den sociala och
kulturella framställningen.
Även Hirdman förklarar att man tack vare begreppet genus ska kunna se hur människor
formas och formar sig till “man och kvinna”. Hon förklarar att ordet genus ska hjälpa till att
se det man inte kunde se förut, genom att faktiskt förstå och använda ordet genus.16

Begrepp som kvinnligt/kvinnlighet och manligt/manlighet kan uppfattas som uppenbara
karaktärsdrag hos män och kvinnor. Fagerström och Nilson beskriver det som att det skulle
vara typiskt “kvinnligt” att exempelvis vara elegant och ha fascination för skönhet och smink,
och att det är typiskt “manligt” att vara intresserad av idrott och friluftsliv.17 Karaktärsdrag
likt dessa är oftast inlärda och därav även socialt och kulturellt tillkomna, oftare än att det
kommer från de biologiska generna. Bara för man till sitt kön är kvinna eller man, behöver
man inte för den sakens skull gilla sådant som socialt sett anses kvinnligt eller manligt, men
att sådana intressen blir uppmuntrade hos till pojkar och flickor i vårt samhälle.18

Raewyn Connell styrker Fagerström och Nilsons teorier om synsätten på kön, och förklarar
hur man i vardagslivet tar genus för givet och hur vi människor omedelbart kan se om en
person är en kvinna eller en man.19 Connell skildrar även ett stort genuspräglade
sammanhang, amerikanska tv-sända Super Bowl, där de klassiska stereotyperna visas i form
av stora och starka män som knuffas och jagar en boll på plan, medan smala och söta tjejer

Fagerström, Linda och Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur. 7.
Hirdman, Yvonne. Genus – om stabilas föränderliga former. 11.
17
Ibid. 7.
18
Ibid. 7.
19
Connell, Raewyn. Om genus. 17.
15
16
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ler, hoppar och dansar i korta kjolar i mellanakterna.20 Hon förklarar också att män och
kvinnor använder olika typer av skor, knäpper sina kläder på olika sätt och fixar frisyren hos
olika frisörer. Dessa beteenden menar författaren har blivit så vanliga och vedertagna att det
kan tyckas tillhöra naturens ordning och inget man reflekterar över.21 Men dessa
könsskillnader som ansetts vara “naturliga” kan även skapa uppståndelse när någon inte följer
“det naturliga mönstret”, som exempelvis när personer av samma kön blir förälskade, och
således skildras ofta homosexualitet som något negativt och mot naturen.22 Stora och ofta
tv-sända evenemang som till exempel Oscarsgalan och ovan nämnda Super Bowl, beskriver
Connell som inte bara facit av våra tolkningar om könsskillnaderna. Författaren menar att de
stora evenemangen hjälper till att forma genusskillnader genom att uppvisa perfekta eller
heroiska exempel på maskulinitet och femininitet.23

2.2.1 Hirdmans teori
Genus är ett begrepp man använder för att skilja kultur från biologi och grundar sig på
sociala, kulturella och historiska konstruktioner av könens olikheter.24
Yvonne Hirdmans teori om genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Denna
grundläggande ordning är en förutsättning för andra sociala ordningar. Genussystemets
logiker kan delas in i två delar:
– Den ena logiken är dikotomin, det vill säga isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör
inte blandas. Manligt och kvinnligt är helt skilda saker och oftast också varandras motsatser
(= dikotomier). Vi talar om "bråkiga pojkar och tysta flickor", flickleksaker och pojkleksaker,
med mera.
– Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor,
därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.25
Hirdmans teori beskriver hur genuskontraktet skapas på gruppnivå och som strukturer i
samhället. Det innebär inte att alla män har högre status än alla kvinnor. Det finns kvinnor
med hög status, likväl som det finns män som saknar status. Det är därför viktigt att hålla isär
individ- och gruppnivå.
Connell, Raewyn. Om genus. 17.
Ibid.18.
22
Ibid.18.
23
Ibid. 18.
24
Hirdman, Yvonne. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.
25
Ibid.
20
21
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2.2.2 Hardings teori
Sandra Harding beskriver hur genus påverkar hur människor tänker och resonerar.26 Enligt
henne är genus ständigt närvarande och har stor påverkan på vårt sätt att tolka tillvaron.27
Människans sätt att tolka tillvaron utifrån genustänket beskriver Harding som en process som
sker samtidigt på tre olika nivåer:
● Symboliskt (normer och föreställningar)
● Strukturellt (hur arbetet är organiserat och uppdelat)
● Individuellt (individens könsidentitet)

Harding beskriver hur de tre processerna samverkar, men att det är fullt möjligt att en nivå
kan förändras utan att de andra påverkas. I boken skildrar hon hur den strukturella
genusprocessen bidrar till att exempelvis utbildning kan ske där flickor och pojkar i
skolåldern lär sig om sina egna uppfattningar om manligt och kvinnligt (symbolisk nivå).
Harding förklarar att det för den sakens skull inte nödvändigtvis behöver skära sig med det
privata (individuell nivå), men att det sker på en jämställd nivå (strukturell nivå). Harding
beskriver att det professionella och det privata inte nödvändigtvis måste stämma överens.28

2.3 Feministisk kritik
Den feministiska kritiken har växt fram under de senaste trettio åren och ger en viktig
infallsvinkel till texter och kulturanalys. Den feministiska kritiken sysslar med genusfrågor i
samhället där kritiker bland annat studerar hur kvinnor gestaltas i medierna. De behandlar
även sådant som kvinnor i massmedia, kvinnors roller i dramatiska texter och det sexuella
utnyttjandet av kvinnokroppen.29
Flera feministiska teoretiker menar att många samhällen är patriarkala genom att de bygger
på mannens makt och mannens sätt att se på världen, bedriva vetenskap och så vidare.

Harding, Sandra. Discovering Reality. 311-324.
Ibid. 311-324.
28
Ibid. 311–324.
29
Asa Berger, Arthur. Kulturstudier – Nyckelbegrepp för nybörjare. 37-38.
26
27
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Den feministiska kritiken brukar fokusera på följande punkter:
● De roller som kvinnor har i texter och, i vidare mening, i vardagslivet.
● Utnyttjandet av kvinnor som könsobjekt.
● Männens dominans på arbetsplatser, i sexuella förhållanden och på andra
livsområden.
● Kvinnors medvetande i förhållande till deras liv.30

2.4 Stereotyper
Professorn Arthur Asa Berger beskriver begreppet “stereotyp” som en bild av en kategori
människor som en grupp delar, en grovt förenklad föreställning om hur individer som är
medlemmar av en viss grupp är beskaffade.31
Det som gör stereotyperna problematiska är generaliseringen av alla medlemmar av en grupp.
Några av medlemmarna kan ha vissa egenskaper, men det betyder inte att man kan tillskriva
alla medlemmarna i gruppen dessa egenskaper.32

Enligt Berger är stereotyper särskilt ohälsosamma när de tillämpas på roller eller på det slags
beteende som förväntas av människor i den situation de befinner sig, i den position de intar i
samhället och den status de har en organisation eller institution.33 I magasin, film och andra
typer av medier använder sig gärna redaktörer, manusförfattare etc. av stereotyper eftersom
det gör det relativt enkelt att avgränsa gestalter och förklara motiv – men dessa stereotyper
ger också läsare och tittare förvrängda bilder av vissa sorters människor.34 De som tittar på
film och tv kommer således omedvetet att ta till sig dessa skeva uppfattningar om hur kvinnor
ska bete sig och hur män ska uppträda mot kvinnor. Om kvinnorollen är begränsade till
exempelvis trista hemmafruar och själlösa sexobjekt kan detta självklart få konsekvenser på
förhållandet mellan män och kvinnor.35

Asa Berger, Arthur. Kulturstudier – Nyckelbegrepp för nybörjare. 37-38.
Ibid. 135.
32
Ibid. 135.
33
Ibid. 135.
34
Ibid. 135.
35
Ibid. 136.
30
31
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Även Gaye Tuchman et al. visar i sin undersökning gällande representationen och
framställningen av kvinnor i media (1954–1975) att kvinnan nästan alltid finns representerad
i roller som hemmafru, inkompetent och alltid underlägsen mannen.36
Tuchman menar att detta är en fara för unga kvinnors utveckling, då det saknas förebilder av
starka kvinnor i media. Media lyckas genom detta reflektera samhällets dominerande sociala
värden och symboliskt nedvärdera kvinnor, antingen genom att utesluta dem helt eller genom
att ge dem stereotypa roller. Media erbjuder således mycket begränsade roller för kvinnor att
identifiera sig med.37

2.4.1 Kvinnligt och manligt
“Man föds inte till kvinna, man blir det” var en insikt som Simone de Beauvoir förmedlade i
sitt revolutionerande verk “Det andra könet”. Hon menade att vårt biologiska kön, om vi är
kvinna eller man, inte i sig bestämmer vilka uppgifter, egenskaper och rättigheter vi tilldelas i
samhället.38 I det västerländska tänkandet är mannen alltid subjektet medan kvinnan är
objektet, det ”andra”. Men den här underlägsenhet är inte naturgiven, då det inte finns något
som kan kallas en kvinnlig natur. Istället är kvinnlighet vad vi gör den till, menar de
Beauvoir.39

de Beauvoir skriver också:

I teoretiska diskussioner med män har jag ibland blivit irriterad av att höra
dem säga till mig: “Ni tänker så för att ni är kvinna”. […] Det var inte tal
om att invända “Ni tänker motsatsen för att ni är man”. Därför att det är
underförstått att detta att vara man inte är ett särdrag, en man är i sin fulla
rätt i och med att han är man, det är kvinnan som är fel.40

Vad de Beauvoir menar är att kvinnan huvudsakligen framstår som en könsvarelse för
mannen. Hon bestäms och särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till henne;

Tuchman, Gaye et al. 1978. Hearth and home. Images of women in the mass media. 4.
Ibid. 4.
38
de Beauvoir Simone. Det andra könet. 325.
39
Ibid. 325.
40
Ibid. 25.
36
37
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hon är det oväsentliga gentemot det väsentliga. Han är subjektet, det absoluta och hon är den
“andre”.41

Karin Ekman beskriver hur tidningar ger oss normer för hur kvinnlig respektive manlig
sexualitet ska se ut genom att de är kvinnligt eller manligt inriktade.42 Det förmedlas till
exempel en tydlig bild att kvinnan är den passiva och mannen den aktiva.43
van Zoonen har också noterat att det finns en likhet i Ekmans beskrivning av hur kvinnor
porträtteras i media. Kvinnorna var oftast unga och vackra och framställdes som antingen
passiva, behövande eller undergivna. Vidare var de alltid definierade i relation till en man.44
Yvonne Hirdman beskriver även hon att det är mannen som är normen.45 Det är mannen, i
betydelsen den abstrakta mannen, som är människan i singularis i samtal och tänkande.46

2.4.2 “The male/female gaze”
The male gaze är ett centralt begrepp inom feministisk forskning och utgår från den
västerländska kulturen där mannens blick står i fokus. Filmteoretikern Laura Mulvey
beskriver begreppet the male gaze i artikeln “Visual Pleasure and Narrative Cinema”.47
En av grundpelarna till det samhället vi lever i idag är iakttagandet av kvinnan genom en
manlig blick. Mannen betraktar kvinnan och på så sätt blir kvinnan objektifierad. Fenomenet
är speciellt tydligt inom pornografin men går att hitta i de flesta medier; tv-spel, tv-serier,
tidningar och filmer där kvinnan som konstrueras får en voyeuristisk blick (från mannen).48

van Zoonen kritiserade Mulveys teori och menade att Mulvey var för könsgeneraliserande när
fokuset enbart låg på den aktiva mannen som observerade den passiva kvinnan. van Zoonen
införde istället ett kvinnligt betraktarperspektiv på the male gaze eftersom att Mulveys synsätt

de Beauvoir Simone. Det andra könet. 26.
Ekman, Karin. Varsågod – makt, kön och media. 7–8.
43
Ibid. 7–8.
44
van Zoonen Lisbet. Feminist Media Studies. 17.
45
Hirdman, Yvonne. Genus – om stabilas föränderliga former. 58.
46
Ibid. 58.
47
Mulvey, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. 835-837.
48
van Zoonen, Lisbet. Feminist Media Studies. 87.
41
42
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var för endimensionell.49 I teorin om det kvinnliga betraktarperspektivet beskriver van
Zoonen hur kvinnan blir iakttagen av en manlig betraktare, har till uppgift tillfredsställa
mannen och samtidigt blir objektifierad på grund av sitt kön.50

Van Zoonen menar att the male gaze även kan användas inom reklamsammanhang där
filmningen och kameravinkeln ska utgå från en manlig blick.51 Kvinnans kropp blir därför
exploaterad och objektifierad men även utnyttjad då den oftast används som ett medel i
marknadsföring.

Men act and women appear. Men look at women. Women watch
themselves being looked at.52

Kvinnan blir därmed i olika medier framställd som ett attraktivt objekt för att bli observerad
och locka till the male gaze i säljande syfte.53

2.5 Maktstrukturer
Definitionen av begreppet makt kan ofta variera mellan olika individer vilket gör begreppet
väldigt abstrakt. När vi använder oss av termen makt i denna studie låter vi det definieras som
något som bygger på en över- och underordning.
För att makt ska uppstå måste något eller någon anpassa sig efter någon annans uppsatta
regler och ramar. Det kan handla om en anpassning mellan två enskilda individer, mellan
folkgrupper eller nationer. Poängen är att makt är ett tomt begrepp om det inte appliceras på
en relation.54
Karin Ekman beskriver hur män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp:

Jag poängterar kön därför att relationen mellan män och kvinnor spelar en
avgörande roll för kvinnors makt – vare sig den är politisk, ekonomisk,
eller social. Kvinnors makt är underordnad männens.55
van Zoonen, Lisbet. Feminist Media Studies. 91-92.
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Författaren Kate Millett bekräftar Ekmans teori om att könet och relationen mellan män och
kvinnor spelar en avgörande roll i att “äga” makten.56 Hon beskriver hur män och kvinnors
relationer måste förstås utifrån maktstrukturer som återfinns överallt.57 Att det patriarkala
samhället arbetar för att männens makt ska genomsyra hela samhället; såväl politiskt som
ekonomiskt. Patriarkatet, menar hon, är ett maktsystem som genomsyrar hela samhället och
som har lett fram till en så kallad ”inre kolonialism” – med sexuell dominans som ideologi.58

Anja Hirdman beskriver att idéer om kvinnors kroppar har genom historien antingen utmanat
eller befäst maktrelationer mellan könen.59 Hon menar att det är på kvinnors kroppar både
rent faktiskt och i symbolisk form, som frågor kring demokrati, frihet och förtryck tar plats
och skrivs in. Det är en kropp som ska täckas, osynliggöras eller ständigt visas upp.60

2.6 Gestaltningsteorin
Robert Entman beskriver i sin artikel “Framing: Toward clarification of a fractured
paradigm”, att framing handlar om att gestalta någonting och att varje gestaltning är en
tolkning av en händelse, vilket i sin tur öppnar för subjektivitet och styrning.61

Fagerström och Nilson bekräftar Robert Entmans gestaltningsteori, när de skildrar hur
framställningen av kvinnors kroppar i reklambilder länge har varit hårt kritiserat.62 De bilder
som framförallt uppmärksammats och ifrågasatts är bilder på nakna eller halvnakna och
sexualiserade kvinnokroppar där det egentliga syftet med artikeln eller reklamen inte haft
med bilden att göra.63 Ofta har den sexuellt framställda eller nakna kvinnan haft en mycket
avlägsen koppling till de varor som marknadsförs, som har kunnat vara allt från matvaror till
bilar och musikanläggningar. Den nakna eller halvnakna kvinnan har snarare tjänat som
lockbete eller förmedlare, med avsikt att överföra den känsla som väcks för nakenheten till
varor.64
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Författarna skriver även:
Hur mediernas bilder och reklambilder befinner sig i ett växelspel med det
omgivande samhället: å ena sidan speglar dessa bilder våra värderingar och
uppfattningar om till exempel könen, men samtidigt styrs våra värderingar
av de bilder som medierna erbjuder oss.65

Det är därför som bilderna får betydelse i våra liv. Enligt Fagerström och Nilson kan man
även beskriva bilderna som politiskt och ideologiskt laddade, med ett outsagt och ibland
tydligt kampanjande för en traditionell samhällsbild där kvinnor är “kropp” och män “kultur”
eller hjärna.66

Även Gunilla Jarlbro beskriver hur kvinnor ofta framställs som intagande och till för andra,
medan mannen i motsats är orädd och stark.67 Hon skildrar hur reklambilder och dess tydliga
genusstereotypiska föreställningar gestaltar mannen och kvinnan på olika sätt. Jarlbro
exemplifierar hur olika underklädesreklam kan se ut, beroende på om det säljs kalsonger till
män eller trosor till kvinnor. Förutom bildspråket kan även sexuella anspelningar i text
förekomma i annonsbilden för trosor. I annonsen för damunderkläder syns en kvinnas bakdel
i ett par små trosor där honförföriskt drar i knytbandet som att hon är på väg att ta av dem.
Förutom annonsbilden på de trosor som
kvinnan bär, finns en text som lyder “Lektion
nr. 59. Tämj honom milt.” och i en annan
annonsbild för trosor för ett annat företag står
det “Santa knows you´ve been good this
year.”. I underklädesannonsen för kalsonger
framställs mannen som stark och självständig.
Jarlbro ställer sig frågan om det till skillnad
från kvinnan som skulle tämja mannen, inte
snarare är så att det är han som tämjer.68
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3. Metod
3.1 Val av metod
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för text och bild med
inspiration från den semiotiska analysen i respektive magasin. Tillsammans med dessa två
analyser har vi även valt att göra en kvantitativ presentation av magasinens olika teman och
egenskaper.
Den översiktliga kvantitativa genomgången har fungerat som en urvalsprocess för att sedan
hitta representativa artiklar att analysera i vår kvalitativa innehållsanalys. En kombination av
de båda metoderna skall därför kunna besvara uppsatsens frågor på ett tillfredsställande sätt.

Vi har valt att undersöka hur två kvinnomagasin från olika årtionden, 1973 jämfört med
2017, gestaltar yngre kvinnor.
Samtidigt som kvinnorörelsen växte fram i samband med den andra feministiska vågen
under 1970-talet69 var kvinnomagasinet Hennes ett av de kvinnomagasin som fanns i
Sverige. Dagens motsvarighet till kvinnomagasinet Hennes är Veckorevyn då de har
liknande målgrupp och innehåll.
Centralt för analysen är jämförelsen mellan de båda magasinen.

Redaktionellt tidningsinnehåll med dess texter och bilder är ett brett ämne och därmed högst
individuellt hur det tolkas bland läsare.

3.2 Avgränsning samt urval
I vår studie är det magasinjournalistikens gestaltning av genus, sexualitet och stereotyper som
står i fokus. Det är därför ett fall av genus i magasinjournalistiken med dess olika
inriktningar.

Då vi ville utgå från hur kvinnan gestaltas i magasin har vi i studien valt att jämföra
kvinnomagasinet Hennes från 1973, med Veckorevyn från 2017.

69

Hedenborg, Susanna och Wikander, Ulla. Makt och försörjning. 150.
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Hennes var ett av de kvinnomagasin som fanns för yngre kvinnor i Sverige under 70-talet
med en målgrupp på 25–40 år. Det var ett aktivt val att välja magasin från just året 1973 då
det var en tid fylld med samhälleliga förändringar. Nya debatter kring könsroller,
kvinnofrågor samt den sexualliberala debatten upptäcktes. Då genus står centralt i studien är
det därför relevant att använda sig av nummer från just den tiden i vår studie.70
Veckorevyn har alltid haft en kvinnlig inriktning med ett brett innehåll såsom reportage och
bilder för att på så sätt tilltala kvinnliga läsare.71 Med Hennes målgrupp och dess innehåll
anser vi att dagens motsvarighet är just kvinnomagasinet Veckorevyn och att det därför blir en
relevant jämförelse.

Magasinens har studerats i sin helhet för att på så sätt ringa in det samlade intryck som möter
läsaren. I vår studie har vi granskat det redaktionella materialet, det vill säga texter och bilder.
Bilderna har granskats med inspiration från den semiotiska analysen och på så vis har vi
undersökt hur materialet tolkats utifrån betraktaren. De olika typerna av redaktionella texter
vi granskat har varit bland annat både spalter, kolumner, artiklar och intervjuer. Annonserna
är något vi har uteslutit.
Magasinen har därför inte jämförts i någon större grad med material utanför dem.
Veckorevyn utkommer (sedan 2014) varannan månad, vilket innebär sex nummer per år. Då
vi gjorde vår studie i november kunde vi däremot endast granska fem stycken magasin och
därmed inte alla utgivna nummer under året 2017.
1973 utkom kvinnomagasinet Hennes veckovis, vilket innebär totalt 52 nummer, där fem
stycken strategiskt utvalda nummer från det årtalet är granskade. Då Veckorevyns fem första
nummer utkommit i månaderna; februari, april, juni, augusti samt november har vi valt det
första utkomna numret från Hennes samma månad. Det sammanlagda antalet magasin för
hela undersökningsperioden är därför 10 stycken, där sidantalet per nummer varierar mellan
71 och 106.
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3.3 Kvantitativ innehållsanalys
När vi använde oss utav den kvantitativa innehållsanalysen som metod ville vi fokusera på
det som kunde utläsas i texterna samt i bilderna. Åsa Nilsson (forskare vid institutionen för
journalistik, medier och kommunikation) skriver i boken “Metoder i
kommunikationsvetenskap” att det finns olika typer av kvantitativa innehållsanalyser. Den vi
valde kallar hon för en deskriptiv innehållsanalys och är bra att använda sig av då man vill
beskriva hur ett medieinnehåll ser ut samt jämföra något över tid, så som vi hade för avsikt att
göra.72

För att på ett konsekvent och effektivt sätt kunna analysera varje magasin och dess innehåll
sammanställde vi en mall för hur den översiktliga innehållsanalysen skulle gå till.
Magasinens innehåll (texter och bilder) sammansattes utifrån tre stycken variabler som vi
valde att förhålla oss till; innehåll, antal samt egenskaper.

3.3.1 Innehåll
I den första variabeln innehåll analyserade vi vilket sorts innehåll magasinen handlade om i
stort. Med hjälp av olika kategorier kunde vi ta reda på vad för typ av innehåll och ämnen
som förekom i både text och bild.

3.3.2 Antal
Utifrån kategorierna i variabeln innehåll, har vi i den andra variabeln antal, beräknat hur
frekvent dessa olika kategorier förekommit samt hur stort utrymme de fått.
Exempel på kategorier kunde vara hur ofta halvnakna/nakna kvinnokroppar förekom i
kvinnomagasinen eller hur ofta kvinnorna porträtterades i utmanande kläder, hur många
artiklar vars huvudsakliga innebörd handlade om hur kvinnor ska förbättra sitt utseende på
något vis, och hur ofta Veckorevyn samt Hennes uppmärksammade framgångsrika och
attraktiva personer av det motsatta könet. När det gällde frågor om utrymme handlade det om
hur stor text- eller bildmassa som ägnades åt de olika innehållskategorierna.73
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3.3.3 Egenskaper
I temat egenskaper analyserade vi hur kvinnorna kunde uppfattas och gestaltas i de två
kvinnomagasinen.

3.4 Kvalitativ innehållsanalys; text och bild
En kvalitativ innehållsanalys, även en typ av textanalys, grundar sig på att ta fram den
huvudsakliga volymen genom en grundlig läsning av textens olika delar, helhet och det
sammanhang texten ingår i. Man kan säga att en textanalys är snäppet mer detaljerad än en
sammanfattning av den text man vill analysera. Vidare kan man förklara det som att det är du
som berättar en historia med hjälp av texten, och i vårt fall även bilder, således är det alltså
inte texten som berättar en historia. Med hjälp av teorier som stöd för dina tolkningar, gör du
en analys och förhoppningsvis kan se ditt material genom andra glasögon och få nya
perspektiv och på så vis finna eventuella resultat.74

Enligt Esaiasson et al. är en kvalitativ innehållsanalys mycket användbart när man vill
undersöka data kring exempelvis en händelse, beröring eller en bild.75

Utifrån den översiktliga kvantitativa innehållsanalysen valde vi ut totalt tio stycken
representativa artiklar, fem artiklar från vardera magasin. Artiklarna analyserades sedan
utifrån en frågemall (se bilaga 7.2) där vi utgick från fem olika steg med huvudkategorierna;
ämne, övergripande, skrivsätt, semiotik samt gestaltning.

Textens innehåll har analyserats utifrån följande huvudkategorier:
Ämne – Vilket ämne har artikeln? T.ex mode, sex och skönhet.
Övergripande – En övergripande bild av artikeln. Hur ser den ut? Vad handlar den om?
Skrivsätt – På vilket sätt är artikeln skriven? Hur har man valt att vinkla artikeln?
Bildmässigt har analysen delats upp i denotation samt konnotation, där vi studerat:
Semiotik – Hur är bildspråket? Vilket innehåll har bilden? Hur kan bilden uppfattas?

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik och Wängnerud Lena. Metodpraktikan – Konsten att
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I det sista steget för analysen, av både text och bild, har vi djupare studerat:
Gestaltning – Vilka egenskaper uppfattas hos kvinnan? Hur gestaltas hon?

Syftet med frågemallen och dess huvudkategorier var att ta reda på samt få en djupare
förståelse för hur kvinnan gestaltats genom de redaktionella texter och bilder som publicerats
i magasinen. De fem olika huvudkategorierna har resulterat i en mer övergripande djupanalys
samt gett oss möjligheten att besvara våra frågeställningar.
Med hjälp av vår frågemall och variabler (antal, innehåll samt egenskaper) kunde vi sedan se
om det fanns ett mönster i de båda magasinen. Om något var återkommande eller avvikande.

3.4.1 Denotation och konnotation
Bildanalysen i vår studie var inspirerad av, och uppdelad efter, bildens två olika
meningsnivåer; den uppenbara meningen, denotationen och den underliggande meningen,
konnotationen (se bilaga 7.2). Vi har i bildanalysen framförallt kollat på vad kvinnan i bilden
denoterar och konnoterar, hur hon gestaltas samt hur hennes egenskaper uppfattas.
Vi möter dagligen bilder och visuella uttryck i tidningar, i reklam, via TV och på nätet. Till
skillnad från ord kan bilder, på ett mer direkt sätt, väcka olika typer av känslor och vi får ofta
en idé om bildens innehåll. Beroende vem som betraktar en bild så tillskrivs den ofta olika
betydelser, vilket är avhängigt av såväl kulturella koder som individuella erfarenheter som vi
bär med oss.76 Enligt Berger uppfattas en bild normalt som en visuell presentation av något,
även om den också kan vara en föreställning om något.77
Berger beskriver i boken “Kulturstudier – nyckelbegrepp för nybörjare” att denotation avser
det vi ser i bilden, vad eller vem som är avbildad, medan konnotation avser de idéer och
värden som uttrycks genom bilden.78
För att illustrera detta kan vi som exempel ta en bild av en höjd knuten hand. Bilden
denoterar en kroppsdel med krökta, spända fingrar, samtidigt som den kan konnotera värden
som kamp, våld, uppror och seger. Det intressanta med just detta tecken är att det kan
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studera samhälle, individ och marknad. 179.
77
Berger, Asa Arthur. Kulturstudier – Nyckelbegrepp för nybörjare, 75.
78
Ibid. 79.
76

22

associeras till både den kommunistiska och den nazistiska propagandan, som stod för helt
olika värden och tankar om samhällssystem. Samma tecken kan alltså betyda helt olika saker
för olika människor beroende på deras bakgrund, kultur och nationella tillhörighet.79

3.5 Reliabilitet och validitet
I urvalet av magasin till den kvantitativa innehållsanalysen valdes fem strategiskt uvalda
nummer från kvinnomagasinet Hennes, som år 1973 utkom veckovis. Detta eftersom syftet
med studien var att få en jämn representation av magasinsinnehållet över året 1973 i
jämförelse med Veckorevyn 2017 – som endast utkom varannan månad. Det kan dock ha lett
till att det inte tagits hänsyn till kvoter som bygger på okända egenskaper.80 I denna studie
skulle detta kunna innebära att en viss typ av artiklar publicerats i de valda numren och att
urvalet därmed inte är representativt för alla magasinen som publicerats under ett år.

Reliabilitet innebär att få fram samma resultat vid olika mätningsförsök, detta för att undvika
slumpmässiga fel i undersökningen. Om man vid upprepade tillfällen når samma resultat kan
man konstatera att mätningen av data är tillförlitlig.81 Då vi har varit två stycken som utfört
kodningen, där vi varit noggranna och detaljerade i våra observationer, antas undersökningen
ha god reliabilitet enligt Esaiasson et al.82 Vår studie skall därför ha så hög reliabilitet att
forskare som studerar samma sak kommer få ett resultat likt det vi har, förutsatt att man
använder sig av samma teorier och liknande metodverktyg.

Validitet handlar om att verkligen mäta det som man vill ha mätt. Representerar utförandet av
analysen den föreställning man hade avsett?83 För att uppnå hög validitet byggde vår
utformning av frågemallen på teorier och tidigare forskning samt utifrån vårt syfte. Vi har
även varit noga med att utgå ifrån våra frågeställningar i utformandet av tillvägagångsättet,
både för att se till att vi analyserar det vi vill ha svar på samt för att undvika att systematiska
fel begås.
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Dock är inte tanken att uppsatsen skall ge någon “absolut sanning” då kategoriseringar och
data i den kvalitativa innehållsanalysen för text och bild påverkas av hur vi har tolkat samt
analyserat materialet. Genom våra generella tolkningar samt uppfattningar har vi kommit
fram till våra resultat. Däremot anser vi att andra forskare inte skulle få ett resultat alltför
olikt det vi har kommit fram till.

Vi hade inte som mål med studien att få generaliserbara resultat då vi hade ett begränsat urval
av magasin med inriktning på kvinnor.

3.6 Metodproblem
Vi upptäckte ganska fort ett problem med vår kvantitativa innehållsanalys; att produktionen
och fokuset i de två kvinnomagasinen såg olika ut. I och med att det är två olika
kvinnomagasin från olika årtal såg magasinens förutsättningar olika ut där de hade varierade
antalet sidor samt olika mängd på det redaktionella materialet. Trots att vi hade gjort en
korrekt uträkning blev resultaten missvisande. Vi blev därför medvetna om att de kvantitativa
resultaten skulle bli svåra att jämföra.

Problemet löstes genom att vi i stället fick vi göra två separata kvantitativa genomgångar där
syftet inte var en direkt jämförelse. Resultatet från den kvantitativa analysen har inte gett ett
fullständigt svar på studiens syfte men däremot en översiktlig bild av materialet samt gett en
grund för det urval som gjordes till den kvalitativa innehållsanalysen av text och bild.

De tio artiklarna som analyserats menar vi däremot går att jämföras med varandra då det är en
kvalitativ innehållsanalys av text och bild som gjorts i representativa magasin. Det är även
där vi har gjort en djupare analys för text och bild samt besvarat vårt syfte, vilket stärker
resultatet.
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4. Resultat och analys
Hennes har varit namnet på olika svenska kvinnomagasin mellan åren 1961 och 2009.
Innehållet i Hennes-magasinen 1973 har en relativt stor variation från nummer till nummer,
men har ett återkommande koncept med bland annat; recept, intervjuer, frågespalter, “gör det
själv-tips” och reportage. Något som upptar ett väldigt stort utrymme i magasinen är noveller
och romaner samt andra typer av läsarbidrag – desto mindre eget redaktionellt material.
Sidantalet i de fem magasinen varierar mellan 71–79.
Veckorevyn är Sveriges största magasin för unga kvinnor och ges ut av Bonnier Magazines &
Brands. Magasinet grundades år 1935 och behandlar ämnen som skönhet, kändisar, mode,
kläder, kärlek, sex och relationer.84 Veckorevyns magasin 2017 består till större delen av
redaktionellt material, däremot upptar annonser en relativt stor del av dess utrymme. Antalet
sidor i de fem magasinen är 106 stycken per magasin.

Tabell 1. Tabellen visar en översikt av allt det bearbetade materialet i den kvantitativa
innehållsanalysen.

4.1 Kvantitativ innehållsanalys
4.1.1 Hennes
Totalt kunde vi identifiera 17 olika övergripande och återkommande ämneskategorier i de
fem numren av Hennes kvinnomagasin (se tabell 2).
Kategorin som vi valde att namnge “Mannen i fokus” hade totalt flest antal sidor och det
största procentuella utrymmet i magasinen. Artiklarna handlade endast om män och
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fokuserade ofta på mannens karriär och hans framgång. Resultaten tyder därför, precis som
den feministiska kritiken hävdat, att en del samhällen är patriarkala genom att det bygger på
mannens makt och mannens dominans på arbetsplatser och andra livsområden.85

Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av innehållet samt antalet/utrymmet i fem nummer från
kvinnomagasinet Hennes, 1973. (N= 132)

De få reportage som kvinnan har framställts i har fokus inte varit på hennes yrkeskarriär utan
istället på hennes psykiska ohälsa, hennes blivande moderskap eller hennes relation till sin
mamma. Av de fem nummer vi analyserat, återfanns endast fyra artiklar som handlade om
kvinnans karriär (modell och skådespelerska), jämfört med 16 artiklar med fokus på den
manliga karriären. Detta kan tolkas som att kvinnan är den passiva och behövande. Utifrån
teorin om stereotyper och vad som definieras som kvinnligt och manligt ser vi här ett
exempel på hur kvinnan framställs som svag och underlägsen mannen.86
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Allmänna reportage, som fick totalt 9,7 % och hade näst flest antal sidor, handlade om allt
från p-piller till relationer och olika livsstilar etc. Reportage som därför inte passade in i de
övriga kategorierna.
I variabeln egenskaper kunde vi
definiera 19 olika karaktärsdrag i
gestaltningen av kvinnan (se figur 1).
De egenskaper hos kvinnan som vi
analyserade är Hennes egna bilder
d.v.s inte några bilder som är köpta
från en bildbyrå.
Något som var mest förekommande i
bilderna 1973 var att kvinnan
poserade och stod passiv framför
kameran. Hon hade ofta ett naturligt
utseende samt uttryck.

Figur 1. Figuren visar olika egenskaper hos kvinnan.

Trots att det inte var det mest förekommande, valde även Hennes vid ett flertal gånger att
framställa kvinnan som ett objekt, undergiven och svag.
Kvinnas gestaltning i Hennes styrker därför Fagerström och Nilsons teori om att bilder på
nakna eller halvnakna och sexualiserade kvinnokroppar är det som framförallt
uppmärksammas, istället för den egentliga artikeln.87

4.1.2 Veckorevyn
Figur 2 visar i procent hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnors representation i
Veckorevyns alla bilder. I de fem nummer som har analyserats, består 81,9 % av alla bilder
en ensam kvinna eller flera kvinnor i grupp.
Till skillnad mot Hennes har Veckorevyn valt att framhäva kvinnan i en allt större
utsträckning då Hennes näst intill har givit ett lika stort bildutrymme åt både män som till
kvinnor.
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Figur 2. Cirkeldiagrammen visar en sammanställning av antalet bilder i de båda kvinnomagasinen.
Till vänster: Hennes, 1973 till höger: Veckorevyn, 2017.

I Veckorevyns fem nummer kunde vi påvisa 18 olika samt återkommande ämneskategorier
(se tabell 3).
Kategorin “Kvinnlig karriär” har det största procentuella utrymmet i magasinet med totalt
59,5 sidor och 21 artiklar. I varje nummer förekommer flertalet reportage om självständiga,
starka och framgångsrika kvinnor, som tagit plats i samhället och gått sin egen väg.
Ett nytt fenomen som uppstått är att Veckorevyns redaktion tar en allt större plats i tidningen
med eget tyckande där de agerar “experter” inom mode och skönhet. Kategorin “Redaktionen
tipsar”, med 13 % av innehållet, pekar på just denna företeelse.
I variabeln egenskaper använde vi oss av samma 19 karaktärsdrag i gestaltningen av kvinnan
som i analysen från Hennes (se figur 3).
De egenskaper hos kvinnan som vi analyserade är Veckorevyns egna bilder d.v.s inte några
bilder som är köpta från en bildbyrå.
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Tabell 3. Tabellen visar en sammanställning av innehållet samt antalet/utrymmet i fem nummer från
kvinnomagasinet Veckorevyn, 2017. (N= 223)

Kvinnan gestaltas även här ofta
poserande och passiv framför
kameran. Skillnaden mot Hennes är
att kvinnan i dagens Veckorevyn
nästintill aldrig framställs som ett
objekt, undergiven, erotisk eller
svag. Istället väljer de att gestalta
henne som mer aktiv, stark och
självständig.

Figur 3. Figuren visar olika egenskaper hos kvinnan.
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4.2 Kvalitativ innehållsanalys; text och bild
Utifrån resultatet i den övergripande kvantitativa innehållsanalysen har vi valt ut fem stycken
artiklar ur vardera magasin, totalt tio stycken.
De utvalda artiklarna från de båda magasinen får antingen ett stort utrymme i magasinen,
ingår i en specifik ämneskategori eller gestaltar kvinnan på ett intressant sätt som gör att det
är spännande att analysera vidare på. För att kunna analysera artiklarna har vi använt oss av
en frågemall (se 7.2 under bilaga) med de fem olika huvudkategorierna; övergripande,
skrivsätt, semiotik, gestaltning samt ämne.
Nedan presenterar vi de tio artiklarna tematiskt efter hur de båda kvinnomagasinen valt att
skildra kvinnans gestaltning. Artiklarna ställs emot varandra för att tydligt påvisa dess
likheter samt skillnader.

4.2.1 Kvinnan som objekt
Artikel: “Lilla mor du är vackrare än du tror…” – Hennes
Artikeln handlar om graviditet där en manlig panel, på sex stycken män, ger sina åsikter och
reflektioner om den kvinnliga gravida kroppen.

Artikeln tar upp en hel sida i magasinet och är redigerad som en större enkät. Rubriken lyder
“Lilla mor – Du är vackrare än du tror” i röda versaler. Resten av texten samt bilder är i
svartvitt, vilket gör att rubriken sticker ut. Det förekommer inte någon bild på en kvinna utan
enbart sex bilder på de män som blivit tillfrågade i enkäten. Två av de sex bilderna är större
än de andra och upptar därför ett större utrymme i artikeln.

Artikeln är skriven utifrån deras svar och innehåller utöver det endast en rubrik samt ingress.
Kvinnan i texten framställs som ett objekt där hon blir betraktad som ful och tjock under
graviditeten. Männen tar sig rätten att kommentera kvinnans utseende där de påpekar hennes
fel och skavanker. De jämför även olika gravida kvinnor med varandra och menar på att
“vissa” är vackra – på sitt speciella sätt, och andra inte är det.
De säger bland annat:

“Att gravida kvinnor blir fulare kommer man inte ifrån” – Gerth O. Nilsson.
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“Precis så vackert är det inte med en stor hängande mage” – Bo Persson.

Artikeln placeras i ämneskategorin “Manlig panel” och är således den enda i vår analys.
Känslan som artikeln förmedlar i modern tid är obehag, olust och frustration.
Om artikeln har något budskap är oklart, men det som framhävs är tydlig avsmak för den
gravida kvinnokroppen. Artikeln är antagligen med i magasinet just för att förmedla en mans
perspektiv på gravida kvinnor.

Bilderna denoterar sex stycken porträtt på de olika männen som svarat på enkäten.
Samtliga bilder konnoterar självsäkerhet, belåtenhet, makt och styrka. Männen på bilden ger
även uttryck för ett intresse av läsaren där de känns medvetna och närvarande.

Precis som Mulvey hävdat, tyder resultaten på att den aktiva mannen betraktar den passiva
kvinnan och hennes gravida kropp som på så sätt blir objektifierad.88
Enligt de Beauvoir är kön något som skapas utifrån de handlingar som utförs, inte något som
personen i fråga är.89 Hennes mest kända citat “Man föds inte till kvinna, man blir det” från
boken “Det andra könet” kan därför tolkas motsägelsefullt åt just det entydiga biologiska
fenomenet; graviditet. En man kan av biologiska skäl inte bli gravid och därför inte heller
utsättas för den typ av passivitet eller objektifiering.
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de Beauvoir Simone. Det andra könet. 325.
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Under 1970-talet hade inte heller kvinnan lika stor rätt till sin egna kropp, på samma sätt som
kvinnor har idag, och kunde därför inte själv bestämma över fortplantningen.90 Detta gjorde
att kvinnan var försatt i en position där hon var underlägsen mannen.

Artikel: Den undergivna kvinnan – Veckorevyn
Artikeln handlar om sex och är skriven som en orgasmskola för kvinnlig njutning. Sex olika
orgasmtyper tas upp och läsarna får tips hur man går tillväga för att lyckas få dem.
Veckorevyns sexexpert svarar utöver tipsen, på tre frågor gällande sex.
Artikeln upptar ett uppslag där en erotisk bild tar upp den första sidan. Rubriken är redigerad
ovanpå bilden i det nedre vänstra hörnet och lyder “Ohlala! Allt du vill veta om orgasmer”.
På den andra sidan är de sex olika orgasmtipsen uppdelade i olika textblock i svart text.
Bakgrunden är vit och utöver tipsen finns en ingress, frågespalten samt en liten bild på
sexexperten.

Artikeln är skriven som en faktatext baserat på citat från sexexperten. Det framställs ingen
kvinna i texten, utan artikeln är till för den som har en vagina eller är nyfiken. Artikeln
lämpar sig även för de som är sexintresserade och vill lära sig mer. Syftet med artikeln är att
få kvinnan att känna sig självsäker i sin sexuella njutning, antingen ensam eller med någon
annan. Fokuset ligger på att kvinnan ska lära känna sin kropp och hitta punkter som kan ge
henne en orgasm. Artikeln förmedlar en känsla av självständighet och styrka i kvinnans
sexuella liv.

Vad som blir motsägelsefullt till artikeln med dess starka budskap om kvinnlig självsäkerhet i
sängen är bilden de har valt. Bilden framställer en kvinna som ligger i sängen med en man
ovanpå. Hennes ansikte är centrerat i bilden och fokus ligger på hennes ansiktsuttryck. Man
kan se hur ena armen ligga ovanför hennes axel som i en avslappnad posering. Hon är lätt
sminkad med ljusa läppar och hennes mörkbruna hår är utsläppt.
Mannen ligger ovanpå kvinnan och det enda man ser är hans bakhuvud, nacke och en bit av
ryggen. Han håller sin ena hand runt hennes huvud och man kan se hur han kysser hennes
hals.
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Bilden ger uttryck för njutning men även undergivelse. Kvinnan är beroende av mannen och
blir utsatt för makt, då hon låter honom bestämma över hennes sexuella njutning. Bilden blir
därav motsägelsefull då fokus i texten låg på hur kvinnan självständigt tar kontroll över sina
orgasmer och sexliv. Vad som även blir fel är att bilden framställer en man som
“hjälpmedel”, då sexuell njutning kan ske ensam eller i olika former.
Kvinnan är ointresserad av läsaren – hennes fokus och intresse riktas mot mannen i bilden.
Mannen är distanserad och inte intresserad av läsaren, men däremot intresserad av kvinnan.

4.2.2 Kvinnligt självförtroende
Artikel: Den psykiskt sjuka flickan – Hennes
Reportaget handlar om en 22-årig tjej som lider av psykisk ohälsa. Hon har haft psykiska
problem sedan hon var 16 år och har sedan dess valt att isolera sig i rädsla av att träffa
främmande människor. Efter att ha varit på flera mentalsjukhus bor hon nu på ett sjukhem i
Småland. I reportaget berättar hon om rädslan för den dagen hon måste klara sig själv och om
önskningarna att “få vara som alla andra”.
Reportaget upptar ett helt uppslag i magasinet där mestadels av utrymmet består av text. På
första sidan av uppslaget förekommer en stående bild på flickan och därunder en rubrik samt
en lång ingress. Allt är redigerat i svart och vitt bortsett från rubriken och ingressen som är i
rött.
Reportaget är skrivet som en berättande historia från hennes perspektiv, med en vänlig och
mjuk beskrivning av den psykiska ohälsan.
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Skribenten framhäver i början av reportaget att “detta är en sak som kan hända vem som helst
och det vill vi visa genom att berätta om Birgitta.”
22-åringen framställs som ett offer då hon är svag, osäker och tillbakadragen. Trots
reportagets inriktning på psykisk ohälsa är framställningen av kvinnan ett exempel på det
som de Beauvoir hävdar om kvinnlighet. Hon menar att kvinnan alltid har varit den lidande,
den “svaga”, och fastän kvinnas situation är på väg att förbättras är hon än idag handikappad.
91

Flickan berättar själv hur hon sitter ensam om dagarna och inte har några vänner. Önskan är
däremot att skaffa vänner och våga vistas ute bland människor utan att få panikkänslor. Hon
framställs även som ömtålig och nervös.

Då reportaget handlar om psykisk ohälsa, har vi valt att kategorisera det under “mående”.
Texten förmedlar till en början en känsla av ångest, ledsamhet och medkänsla för flickan.
I början av texten berättar hon:

“Mina föräldrar tyckte det var pinsamt att jag kom in på mentalsjukhus och
ljög för släktingar och bekanta” – Birgitta Klingstedt.
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Citatet ger en känsla av att hon är övergiven och oälskad. I slutet av texten känner man
däremot att hon har en vilja och ett driv till ett drägligare liv men att hon har svårt att
genomföra det. Man märker att hon fortfarande präglas av en slags inre sorg på grund av
folks fördomar om hennes mentala sjukdom och det hon har gått igenom.

Budskapet i texten är att visa på att psykisk ohälsa kan te sig på olika sätt och att ämnet inte
behöver vara så tabubelagt. I texten förekommer det även att kroppsliga sjukdomar vid det
laget var helt accepterat, men att ha legat på mentalsjukhus ansågs som något konstigt och
gjorde folk avståndstagande. Då målgruppen för magasinet var unga kvinnor kan ett
reportage i denna kategori vara av värde för läsaren, genom att skapa en slags gemenskap
eller en avdramatisering kring det som då ansågs som något tabubelagt.

Det finns endast en bild med i reportaget som gestaltar en ung kvinna. Bilden är stående och
svartvit. Flickan sitter ned med armarna i kors på bordet framför sig. Hon har på sig en
stickad tröja och hennes frisyr är uppsatt i två tofsar. Hennes ansiktsuttryck ser milt och
vänligt ut. Hon upplevs naturligt sminkad.
Bilden konnoterar en känsla av passivitet och med en inramning där stämningen är lugn och
behaglig.

Artikel: Den osäkra kvinnan, eller? – Veckorevyn
Artikeln handlar om hur man på olika plan kan stärka sitt självförtroende. Veckorevyn ger
tips på hur man kan tänka för att må bra i olika situationer. Artikeln handlar bland annat om
hur man kan tänka för att trivas i en bikini på stranden, hur man tar mod till sig för att ragga
och att Instagram inte speglar det verkliga livet.
Artikeln upptar en sida med rubriken “Äg sommaren!” i fetat vitt typsnitt och ingressen
“Sommaren är kort – låt inte dina hjärnspöken förstöra den!”, är även den i vitt. En stor bild
upptar hela sidan och ovanpå den ligger två aprikosa textblock med svart text.
Veckorevyns redaktion ger sina tankar och perspektiv kring olika scenarion som kan
upplevas problematiskt och jobbiga för unga kvinnor. Tipsen är tilltänkta att få bort
hjärnspöken och omgivningens moraliska pekpinnar om vad som är rätt och fel.
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Kvinnan i texten framställs som osäker, blyg, oduglig och beroende. Veckorevyn har på ett
sätt tagit för givet att alla unga kvinnor har dessa egenskaper genom att ta upp dessa olika
scenarion.
Budskapet som redaktionen hade när de gjorde artikeln, antar vi var att peppa unga kvinnor
att bli trygga i sig själva och i sina kroppar. Budskapet sker i all välmening, men kan få en
tvärtomeffekt, genom att det blir ett faktiskt problem och att unga kvinnors självkänsla istället
blir sämre. När redaktionen uppmärksammar ett
ämne som “bikini-kroppen” blir kvinnan och hennes
kropp objektifierad.

Det finns en stor bild med i artikeln som denoterar en
ung kvinna i bikini på stranden. Hon poserar ståendes
med händerna vid troskanten.
Ansiktet ser naturligt ut där hon ler med hela ansiktet.
Bilden konnoterar glädje, självsäkerhet och
bekvämlighet. Man får en känsla av välbehag och
värme. Hon ser lycklig och tillfreds ut.
Bilden framställer kvinnan på ett sätt och texten på
ett annat. Det blir därför motsägelsefullt och artikeln
hade därför fungerat lika bra utan bilden på den halvnakna kvinnan.

4.2.3 Kvinnligt mode
Modereportage “Skinande blankt” – Hennes
Artikeln är ett modereportage som handlar om det nya kvällsmodet. Reportaget går igenom
olika skinande plagg som lämpar sig för fest. Två unga flickor står modeller och poserar på
totalt två uppslag. Reportaget består till huvudsak av bilder med endast två textspalter.
Modellbilderna är i färg medan textinnehållet har en svart bakgrund med vit text. Rubriken
lyder “Skinande blankt” i kursiv stil.
Reportaget är skrivet med information om modellernas kläder, så som vilka färger de
kommer i, plaggens material eller var de finns att köpa, samt pris. I texten finns ingen
gestaltning av kvinnan då fokus är på det materiella. Däremot väljer skribenten att beskriva
och framställa plaggen som “sexiga”, “snygga” och “utmanande”.
36

“Det finns klänningar med urringningar som visar nästan allt” – Inger
Martin.

Formuleringen kan tolkas som uppmuntrande till den sexualiserade och nakna
kvinnokroppen. Utifrån teorin om gestaltning ser vi här ett exempel på det som Fagerström
och Nilsson hävdat, att bilder som framförallt uppmärksammats är bilder på den halvnakna
kvinnan.92 Kvinnans framställning i dessa bilder blir på så sätt objektifierade och får istället
ett syfte att tjäna som lockbete för kläderna.

Då reportaget handlar om mode faller det naturligt in under vår “mode”-kategori för
analysen.
Reportaget förmedlar en känsla av erotik, attraktion och underordning. Kvinnan ska vara “till
lags” och är utsatt för makt från mannen. Detta bekräftar Anja Hirdmans idéer om
maktstrukturer; att kvinnors kroppar ständigt visats upp och alltid utmanat maktrelationerna
mellan könen.93
I vissa bilder ger även kvinnan en känsla av att vara en stereotyp för den sexualiserade
kvinnan, som ofta är förknippat med erotik i olika former.
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I reportaget finns sex stycken olika bilder med samma två modeller som visar upp de olika
kläderna.
Bild 1: Bilden denoterar två unga kvinnor som poserar med ryggen snett mot kameran och
tittar in i varsin spegel. De båda håller handen på höften och putar med rumpan. Den ena
tjejen ser ut att rätta till luggen och den andra speglar sig. De båda har på sig glansiga vida
satinbyxor och matchande satinjackor med broderier på ryggen. Håret är utsläppt i stora
lockar och den ena kvinnan har ett lila hårband.

Bilden konnoterar en känsla av erotik, sexualitet och flärd. Kvinnorna upplevs förföriska och
lättillgängliga. Då de båda kvinnorna även kollar bort från kameran och istället in i sin egna
spegelbild upplevs de som ointresserade och självcentrerande. Allt fokus ligger på utseendet
och skönhet.
Bild 2: Bilden framställer två kvinnor som poserar med blicken in i kameran med händerna
vilandes på höfterna. Kvinnorna bär långklänningar i satin och djup urringning. De båda har
stora glansiga pärlhalsband och en av dem bär en stor ring.
Bilderna konnoterar även här en känsla av erotik, sexualitet och flärd. Då de båda kollar rakt
in i kameran samtidigt som de poserar får man en känsla av självsäkerhet. Kvinnan som står
snett mot kameran upplevs mer förförisk och flörtig än den andra.

38

Bild 3: Bilden framställer en kvinna från sidan, sittandes på en vit barstol med ansiktet vänt
mot kameran. Hon sitter rakryggad och putar lite lätt med brösten. Hon bär silvriga
satin-snickarbyxor i halterneckmodell och kilklackar i metallic. Håret är välfönat och blankt.
På det sätt som kvinnan poserar upplevs hon förförisk, kåt, utmanande och utbjudande. Hon
gestaltas som underordnad, provokativ och ger en känsla av att vara till lags. Hon tycks vara
intresserad av den som betraktar bilden.
Bild 4: Även denna bild framställer en kvinna från sidan, sittandes på en vit barstol. I den ena
handen håller hon i en liten fickspegel, i andra ett läppstift. Blicken ser fåfäng och medveten
ut. Hon bär en glansig satinjacka med broderier på ryggen tillsammans med ett par utsvängda
byxor. De svarta skorna har bred klack som lutar mot fotstödet på barstolen. Kvinnan sitter
rakryggad och med benen ihop.
På det sätt som kvinnan sitter och målar läpparna upplevs hon som självsäker, men på ett sätt
som kan ge upphov till erotiska associationer. Hon känns lättillgänglig, utbjudande,
provokativ och utsatt för makt.
Även hennes uttryck samt hållning upplevs självsäkert. Då hennes blick inte möter kameran
kan hon även uppfattas som ointresserad och självcentrerad.
Bild 5: Bilden framställer en kvinna som står bestämt med armarna i kors med en säker blick
in i kameran. Hon bär en western-inspirerad jeansskjorta med broderier. Hon har brunt
lockigt hår och ansiktet är naturligt sminkat.
Eftersom kvinnan står bestämt med armarna i kors upplevs hon som självsäker, stark och en
aning kaxig. Poseringen utstrålar makt och blicken är bestämd.
Bild 6: Bilden framställer en kvinna som i en lekfull position står med händerna knäppta
framför magen. Huvudet är snett vridet med blicken riktad in i kameran. Hon har brunt
lockigt hår och ansiktsuttrycket är lekfullt. Hon bär en glansig satinjacka med färgglada
broderier.
Bilden förmedlar en känsla av romantik, åtrå och lekfullhet. Kvinnan känns närvarande och
flörtar med betraktaren.

På samtliga bilder uttrycks en norm om att kvinnor ska vara unga och smala eftersom det är
vad de båda kvinnorna som blivit representerade avbildar. Bilderna uttrycker även en
vithetsnorm då det endast framställs kvinnor i detta reportage som är ljushyade. I de sex
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bilderna är kläderna en central del av bilden vilket även får betraktaren att tänka på kvinnan
som en modemedveten människa.

Modereportage “Ready for party” – Veckorevyn
Artikeln är ett modereportage som visar upp olika festplagg. Reportaget går igenom de nya
trenderna som lack, volanger, glitter och silkiga material. Två unga mörkhyade flickor står
modeller och poserar på totalt tre uppslag. Reportaget består till huvudsak av bilder med
endast information och kläderna, ingress samt rubrik. Rubriken lyder “Ready for party” i
kursiv stil.
Reportaget är skrivet med information om modellernas kläder, så som designer och pris. I
texten finns ingen gestaltning av kvinnan då fokus är på det materiella.

Då reportaget handlar om mode faller det naturligt in under vår “mode”-kategori för
analysen.
Reportaget känns feminint, flörtigt och provokativt. Tjejerna framställs en aning som objekt
och tittar in i kameran med förföriska blickar där de poserar utmanande och sensuellt.
Reportaget ger också en känsla av att de två kvinnorna är nära vänner och att de ser fram
emot en kväll tillsammans.

Reportaget innefattar fem olika bilder som upptar lite mer än fem sidor. Samtliga bilder är
stående.
Bild 1: Bilden denoterar två unga mörkhyade kvinnor som poserar i en säng. Den ena
kvinnan sitter lutandes mot sänggaveln och den andra kvinnan ligger med huvudet i hennes
famn. Den liggande kvinnan riktar fokus mot sin iPhone som hon håller i sin ena hand.
Kvinnan som lutar sig mot sänggaveln håller lite lätt med ena armen runt den andra kvinnans
överarm. Blicken är fokuserad mot kameran. Hennes mörkbruna hår är utsläppt och ligger
mot ena axeln. Hon bär en knälång svart klänning med tunna axelband.
Kvinnan som ligger ned bär en svart enaxlad topp och en glansig långkjol. Även hon har
långt mörkt utsläppt hår.
Bilden ger en känsla av lyx, glamour och välbehag. De båda kvinnorna upplevs exalterade
och nyfikna på vad kvällen har att erbjuda. Kvinnan som riktar blicken mot kameran känns
både närvarande och medveten om betraktaren. Hon ger ett förföriskt intryck av att vilja bli
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uppvaktad och riktar en invit till den som betraktar bilden. Kvinnan som håller på med
mobilen känns däremot ofokuserad och frånvarande. Med sitt leende ger hon intrycket av att
ändå vara nöjd med tillvaron.

Bild 2: Bilden framställer en mörkhyad kvinna som poserar sittandes i en sammetssoffa. Hon
riktar blicken mot kameran och har ena armen bakom huvudet. Hon bär en rosa beskuren
satinblus med halvpolo och en lackkjol. Hennes mörka hår är utsläppt och hon är naturligt
sminkad.
Kvinnan i bilden känns något tillgjord – som att hon försöker vara någon hon inte är. Man får
känslan av att hon vill uppfattas som överlägsen. Blicken hon ger betraktaren tolkas som
nedvärderande och dryg. Hennes uttryck i kombination med poseringen kan upplevas som att
hon sätter sig själv på en piedestal.
Bild 3: Bilden denoterar två mörkhyade kvinnor poserandes i ett badrum. Den ena kvinnan
sitter ned på ett badkar och den andra poserar ståendes. Då bilden är stående och beskuren
syns därför endast kroppen på den stående kvinnan och fokus riktas endast på hennes kläder.
Den sittande kvinnan bär ett par svarta utsvängda byxor och en glansig blus. Hon har ett par
guldiga pumps och matchande örhängen. Det mörkbruna håret är utsläppt med lösa lockar.
Hon är naturligt sminkad med röda läppar. Hon riktar blicken förbi kameran och ser ut att
upptäcka någon.
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Den stående kvinnan står lutad med ena handen mot handfatet. Den andra armen ser ut att
vara uppsträckt och syns inte helt i bilden. Hon bär ett par svarta tights och en röd glansig
blus. På fötterna har hon ett par mörkt glittriga pumps. Från ena axeln kan man se några
mörkbruna hårslingor hänga ner och hennes naglar är mörka.
Kvinnan framställs som nyfiken, flörtig och något förförisk. Då hon riktar blicken förbi
kameran upplever man att hon spanar in någon eller överhör en konversation. Stämningen i
bilden känns livlig, då de poserar i ett badrum får man intrycket av att de är på väg
någonstans och endast är där för att bättra på sminket. Kvinnorna upplevs även som
modemedvetna.
Bild 4: Bilden framställer två mörkhyade kvinnor som är på väg ut ur en hiss. Den ena riktar
blicken framåt mot kameran och den andra tittar ned i golvet. Kvinnan som riktar blicken mot
kameran är först ut ur hissen. Hon bär en silvrig kort kjol, en vit t-shirt med svarta bokstäver
och en rosa silkig knälång kimono. Hon har svarta spetsiga pumps och örhängen. Hennes
mörkbruna hår är utsläppt i lockar.
Den andra kvinnan bär ankellånga jeans och ett svart linne med spetsdetaljer. Hon har även
en glittrig kavaj och en vinröd aftonväska som hänger över axeln. På fötterna har hon ett par
röda satinpumps och ett par långa örhängen. Det mörkbruna håret är utsläppt i en mittbena.
Kvinnorna i bilden uppfattas som vid gott mod och att de är spända samt glada inför kvällens
äventyr. Kvinnan som tittar ned på sina fötter upplevs som något osäker då hon inte vågar att
möta betraktaren med blicken. De båda framställs som väldigt feminina och flörtiga.
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Bild 5: Bilden framställer samma mörkhyade kvinnor som poserar och håller om varandra.
Bilden är beskuren så att man endast ser kvinnornas överkroppar. De båda står riktade mot
kameran och håller armarna om varandra. Den ena kvinnan bär en topp och runt sin hals har
hon ett choker-halsband. Det mörkbruna är utsläppt i en mittbena. Hon är naturligt sminkad
och ser glad ut.
Den andra kvinnan bär en mönstrad klänning och vinklar sin arm upp mot axeln. Det
mörkbruna håret är utsläppt i mittbena och hon är naturligt sminkad.
Kvinnorna utstrålar vänskap, glädje och kärlek. De båda känns närvarande och intresserade
av omgivningen. Stämningen upplevs naturlig, harmonisk och glädjefylld. Kvinnorna ser ut
att trivas med varandra.

4.2.4 Kvinnlig karriär; den svaga och den starka
Artikel: “En flicka som lyckats” – Hennes
Artikeln är ett kortare reportage om modellen Lee Sellgren, som varit i modellbranschen i
fem år. Efter en trög start i sin modellkarriär, där hon bara stängde in sig och var deprimerad,
kom sedan vändningen. Hon berättar hur nytändningen till yrket och livslusten kom tillbaka
genom en anställning hos en ny modellagentur som gav henne chansen att lyckas. Fokus i
reportaget ligger till stor del på hur en ung kvinna klarar av ett så pass utseendefixerat yrke –
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med all uppmärksamhet från män och andra “lockelser” som de väljer att kalla det. Lee lyfter
även fram hur viktigt det är att vara professionell i hennes bransch.
Artikeln upptar en helsida där man dragit stort
på en svartvit bild av henne. Resten av
utrymmet består av text. Reportaget är skrivet
som ett personporträtt som kretsar kring Lee’s
livshistoria. Hon har fått ett relativt stort
utrymme till att själv komma fram i texten.

I början av reportaget gestaltas kvinnan som ett
offer, där hon är svag och olycksdrabbad.
Senare i texten framställs hon som självständig
men samtidigt som ett objekt för männen att
endast kunna betrakta och flörta med.

Reportaget hamnar under kategorin “kvinnlig
karriär” då innehållet är en del i en artikelserie
om tre kvinnors olika modellkarriärer. Reportaget bygger kring en dramaturgi där man får
uppleva både spänning, medkänsla, inspiration, hopp och förtvivlan. Reportaget ger en känsla
av att skribenten vill framhäva en ung framgångsrik kvinna och därigenom inspirera läsarna
till att inget är ouppnåeligt.
Det finns endast en bild i reportaget som framställer huvudpersonen; Lee Sellgren.
Bilden denoterar en kvinna som står vid ett fönster. Bilden är beskuren så att man endast ser
kvinnans överkropp. Hon poserar likt en modell med ena armen på magen och den andra mot
axeln. Hon bär en randig skjorta med en mörk klänning ovanpå. Håret är klippt i en längre
page och ansiktsuttrycket är mjukt med ett leende på läpparna.
Bilden förmedlar en känsla av henne som svag, tillfreds och poserande. Det är lugn stämning
i bilden där hon kan upplevas som något frånvarande då hon inte riktar sin blick mot
betraktaren. Med tanke på hennes smycken och klädsel kan hon uppfattas som
modemedveten och någon som lever med stil och klass. Hon framställs även som en söt och
harmonisk kvinna.
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Artikel: Årets artist, årets kvinna – Veckorevyn
Artikeln är ett större reportage om Zara Larsson och hennes karriär, både som artist men även
som influencer. Hon har blivit tilldelad priser som “årets artist” och “årets kvinna” och i
reportaget får man ta del av hennes tankar kring det. Zara berättar även om hennes drömmar i
framtiden – att Sverige är för litet för henne och att siktet är inställt på att någon gång bosätta
sig i Los Angeles. I reportaget pratar de även om att hon nu tar steget in i modevärlden med
en egen klädkollektion för H&M och som frontperson för Nikes nya Air max jewell-kampanj.

Reportaget upptar tre uppslag med text på två av sidorna. Resten av utrymmet består av tre
stora modellbilder på Zara Larsson i hennes egna klädkollektion. Rubriken lyder på den
första sidan; “Sverige är typ för litet för mig”, och är ett utdrag från Zaras intervju i
reportaget. Uppslagen är färgglada och feminina med inslag av ljusrosa toner. Uppslagen är
även redigerat med ytterligare några små bilder tagna från hennes egna Instagram och olika
skivomslag.
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På den sista sidan finns även en “faktaruta” där Zara har fått komponera ihop sin
drömmiddag med olika kända personer och små bilder på dem. Under varje bild lyder även
en liten motivering till varför hon vill äta mat med just dem.

Artikeln är skriven på ett sätt som gör att skribenten lyser igenom i texten. Det är till största
delen en “fråga-svar”-intervju.
Zara Larsson framställs i texten som självständig, stark, driven, framgångsrik och
målmedveten. Skribenten har valt att framställa Zara och hennes karriär på ett respektfullt
och seriöst sätt. Något som skulle kunna tänkas vara unikt eller ovanligt då en karriärkvinna i
den unga åldern lätt kan förminskas och inte tas på allvar.

Reportaget hamnar under kategorin “kvinnlig karriär” eftersom det handlar om Zara Larssons
karriär inom musikbranschen. Även hur hon jobbar med sina sociala medier där hon når ut
och kan sprida sina tankar och budskap kring exempelvis feminism och tankar om livet.
Reportaget förmedlar en känsla av att allt är möjligt och att man som ung tjej kan drömma
stort och det går att lyckas.
I artikeln finns tre stora modellbilder på Zara Larsson som upptar tre helsidor.
Bild 1: Bilden denoterar en ung kvinna som står poserandes med ryggen snett mot kameran.
Hon bär en oversized jeansjacka med slitningar och ett färgglatt print på ryggen. Hon bär
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även ett par svarta byxor med rosa print. Hennes ansikte och blick är riktad rakt in mot
kameran. Håret är uppsatt i två knutar på varsin sida om huvudet.
Bilden ger en känsla av självförtroende. Hon upplevs som cool och självständig. Eftersom
hon riktar blicken rätt in i kameran signalerar hon en viss medvetenhet till läsaren. På sättet
hon kaxigt står och håller i kragen på sin jeansjacka uppfattas hon som självsäker och
utstrålar pondus.
Bild 2: Bilden framställer samma kvinna stående i en fotostudio med kroppen och blicken
riktad mot kameran. I handen håller hon en iPhone med ett glittrigt skal. Hon bär ett par korta
jeansshorts med hög midja. På överkroppen har hon en svart långärmad magtröja med rosa
print som lyder “Lush life”. Frisyren är slarvigt utsläppt med en sned mittbena.
Trots att kvinnan tittar in i kameran upplevs hon som något ointresserad och frånvarande.
Hon uppfattas som kall och ansiktsuttrycket ger en känsla av likgiltighet och irritation. Hon
står i en neutral position som inte utstrålar något specifikt.

Bild 3: Bilden framställer samma kvinna ståendes mot kameran i en ljusrosa huvtröja. Bilden
är beskuren så man endast ser överkroppen. På huvudet bär hon en ceriserosa keps med svarta
bokstäver där huvan täcker delar av kepsen samt håret. Håret är utsläppt och sminket ser
naturligt ut.
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Kvinnan riktar fokus på betraktaren och upplevs som något sammanbiten. Bilden känns
naturlig där stämningen är lugn. Med hennes klädsel utstrålar hon en viss attityd och kan
uppfattas som cool och sportig.

4.2.5 Kvinnans yttre och hennes drömmar
Artikel: Den vackra kvinnan – Hennes
Artikeln är ett kortare reportage om en kvinna som vann en tävling “Sveriges vackraste ögon”
år 1972. I texten får läsaren bekanta sig med Helena Sundström, en 18-årig tjej från Örebro,
som berättar om livet och sina drömmar nu när tävlingen är över. Främst drömmer Helena om
att bli ungdomsledare och hoppas på att komma in på Folkhögskolan i Karlskoga till hösten.
Men innan dess ska hon spendera sommaren med sin pojkvän Lars.
Artikeln upptar en helsida och består av en stor bild i färg. Längst ned på sidan finns en
kortare artikeltext med en rubrik som lyder “Hon hade Sveriges vackraste ögon 1972 –
Helena Sundström i Örebro” med blå text.
Artikeln är skriven som en blandning
mellan att kort marknadsföra årets upplaga
av tävlingen samt generella uppfattningar
kring vad modeller gillar och väldigt kort
kring vad Helena gör idag.

Kvinnan uppmärksammas på grund av
hennes utseende där hon framställs som
väldigt vacker. Skribenten har även valt att
framställa henne som ambitiös och
självständig – en kvinna som är målinriktad
och vet vad hon vill.
Artikeln hamnar under kategorin “allmänt
reportage” då den inte belyser något som
passar in i de övriga kategorierna.
Artikeln förmedlar en känsla av välbehag,
lycka och glädje. Textinnehållet är kort och innehåller egentligen inte något häpnadsväckande
utan är ganska neutral.
48

Artikeln innehåller en bild på Helena och Lars.
Hon bär utsvängda jeans tillsammans med en prickig blus och en röd jacka. På fötterna har
hon ett par träskor i skinn. Hennes mörkbruna hår är utsläppt i en mittbena med slarviga
lockar. Hon ler och ser glad ut. Mannen har denimbyxor i utsvängd modell med en
matchande jeansjacka och en randig skjortkrage. På fötterna har han ett par vita sneakers.
Hans mörkbruna hår är tjockt och stort. Även han ler och ser glad ut.
Bilden konnoterar glädje, kärlek och vänskap. De båda riktar fokus mot betraktaren och
känns därför intresserade samt närvarande. Kvinnan kurar ihop sig en aning och kan därför
uppfattas som lite blyg. Mannen upplevs som säker, och hans kroppsspråk kan tolkas som att
han vill synas och ta plats. De båda känns väldigt avslappnade i situationen.

Artikel: “Det är vi mot världen” – Veckorevyn
Artikeln är ett kortare reportage som handlar om två kvinnor som tillsammans bildar en
musikduo, Icona Pop. De berättar hur de är varandras
bästa vänner samt arbetskollegor och hur det fungerar
att tillbringa all sin tid tillsammans. I reportaget får
man också reda på att turnélivet ligger på is och att de
istället lägger all fokus på att skriva ett tredje album.
Reportaget upptar endast en sida där en bild på de två
tillsammans tar upp störst utrymme. Texten är en spalt
som är redigerat som en textblock ovanpå bilden, i den
vänstra sidan. Rubriken lyder “Det är vi mot världen”
och under står ingressen.
Hela reportaget är en “fråga-svar”-intervju med fyra
stycken olika frågor med längre och utförligare svar.
De båda kvinnorna framställs som ambitiösa,
målmedvetna, självständiga och starka. De upplevs
väldigt passionerade för sitt yrke och man får känslan av att jobbet ligger dem varmt om
hjärtat. De båda kvinnorna upplevs även som goda vänner, stöttande och toleranta med en
ömsesidig acceptans för livets upp- och nedgångar.
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Reportaget inkluderas i ämneskategorin “kvinnlig karriär”, då fokuset ligger på de båda
kvinnornas karriärer. Reportaget förmedlar en känsla av driv, självständighet och passion.

Det finns en stor bild med i reportaget. Bilden denoterar två kvinnorna som poserar tätt intill
varandra. Bilden är tagen från sidan och båda tittar in i kameran. Den ena kvinnan står med
armen runt den andres axel. Den andra kvinnan står framför och lutar sig lite lätt bakåt
samtidigt som hon håller armarna korsade. Den bakre kvinnan bär en vit sporttopp och
randiga kostymbyxor. Hon har mörkbrunt långt hår och är mörkhyad. Ett armband och några
ringar pryder hennes händer och på armarna syns ett antal tatueringar.
Den främre kvinnan har en matchande randig kavaj och bara ben. Det röda håret är uppsatt i
en slarvig hästsvans. Hon är ljushyad och har naturligt smink.
Blickarna är erotiska och provokativa där de upplevs närvarande och flörtiga med
betraktaren. De framställs även som förföriska och något erotiska. Kvinnan med armarna i
kors kan upplevas som lite coolare och kaxig. Den andra kvinnan ser mer behövande och
undergiven ut. Trots att de båda poserar får man känslan av att de är i rörelse och att bilden är
tagen ur en bildserie.
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5. Slutsatser och diskussion
Genom denna studie har den kvinnliga gestaltningen i Hennes samt Veckorevyn konstruerats
och kartlagts. För att visa på hur de två kvinnomagasinen valt att gestalta kvinnan har denna
studie utgått från fyra frågeställningar som nedan besvaras i ett antal punkter, på vilket sätt de
skiljer sig och är lika;
● Hennes prioriterade att gestalta mannen och hans karriär, istället för kvinnan.
Magasinet Hennes fokuserade främst på mannen och hans karriär. De få gånger som
magasinet publicerade artiklar om kvinnor, handlade det exempelvis om hennes liv som
fotomodell eller om hennes psykiska sjukdomar. När skribenten t.ex. valde att gestalta den
kvinnliga modellens internationella karriär, står det i artikeln “...som man nog får betrakta
har lyckats.” Trots att det var en magasin för unga kvinnor verkade inte kvinnors liv eller
karriärer vara av särskilt stort värde.
Detta styrker Gaye Tuchmans et al. teori om att kvinnor i media alltid representerades som
underlägsen mannen, inkompetenta eller genom att helt utesluta dem i media.94 Tuchman
förklarar även att kvinnors icke existens i media kan ge unga kvinnor inga eller begränsade
kvinnliga mediala förebilder att identifiera sig med.95
I dagens motsvarighet till magasin, Veckorevyn, fokuserades det istället på kvinnans karriär
och hennes liv. Veckorevyn lyfte ofta fram starka och självständiga kvinnor, som inte var
beroende av en man.
I jämförelsen mellan Hennes och Veckorevyn var den största skillnaden att magasinet Hennes
enbart fokuserade på mannen. Mannen gestaltades som stark, självständig och karriärsdriven
– kvinnan existerade knappt. De få gånger som kvinnan lyftes fram, var istället när hon t.ex.
var psykiskt sjuk eller berättade om sin graviditet. Veckorevyn däremot uppmärksammade
kvinnan som karriärsdriven och självständig. De fokuserade aldrig på mannen och hans
karriär, utan fokus låg istället på att lyfta kvinnors kunskap och makt.

94
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Tuchman, Gaye et al. 1978. Hearth and home. Images of women in the mass media. 4.
Ibid. 4.
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● Veckorevyn gestaltade kvinnors olika kroppsformer och etniciteter, vilket inte
förekom i Hennes.
I Hennes fanns en norm om att ha ljushyade och relativt slanka kvinnor med i magasinet,
både i modereportage och i allmänna artiklar. I Veckorevyn gestaltades däremot kvinnor med
såväl andra etniciteter som kroppsformer, oavsett om det gällde modereportage eller allmänna
artiklar där kvinnor förekom i bild. Den stora skillnaden var därför de två magasinens olika
synsätt på vilka typer av kvinnor som framställdes i magasinens olika artiklar eller
modereportage.

● De båda magasinen innehöll liknande modereportage men bilderna skiljde sig åt
i modellernas posering och kroppspråk.
Båda magasinen innehöll modereportage med kvinnliga modeller. I Hennes kunde vi se
starka budskap i texterna till modebilderna. Till exempel uppmaningar till att bära djupt
urringade plagg eller att klä sig sexigt i det senaste modet. I Veckorevyn låg istället allt fokus
på kläderna i modereportaget. Där fanns det ingen tillhörande redaktionell text utan enbart
information om designer och pris för varje plagg.
Båda magasinen har gett ett lika stort utrymme för modereportage i de tio tidningar som har
analyserats, även hur modereportagen var redigerade, var liknande. Däremot har modellerna
framställts som självständiga, starka och något flörtiga i Veckorevyn, vilket inte förekom i
Hennes.
I Hennes framställdes istället kvinnorna ofta som ett objekt, undergivna, sexualiserade,
förföriska och utsatta för makt. Detta styrker van Zoonens teori om att “the male gaze” finns
närvarande i såväl reklambilder som framställningen hos kvinnan och därför utgår från en
manlig blick. Kvinnokroppen blir på så sätt objektifierad, utnyttjad och framställd som ett
lockande objekt.96
● Kvinnorna i Hennes gestaltades som svaga, passiva och undergivna, jämfört med
Veckorevyn där de gestaltades som självsäkra och starka.
Kvinnorna som gestaltades i Hennes, oavsett om det var modeller eller “vanliga” tjejer,
gestaltades ofta som svaga, undergivna och beroende av en man. I bilderna visades det tydligt
hur kvinnan inte klarade av särskilt mycket på egen hand om inte en man fanns närvarande.
96
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Detta stryker van Zoonens teori om att kvinnor i media oftast var unga och vackra och att de
framställdes som antingen undergivna, passiva eller behövande. De unga kvinnorna var alltid
definierade i relation till en man.97

Porträtterades kvinnan ensam kunde bilden vara dyster, ensam och gav en känsla av att hon
var oförmögen att skapa ett eget liv. I de bilder som Veckorevyn använde sig av gestaltades
alla kvinnor som självständiga, uthålliga och starka. De utstrålade en slags pondus och
självsäkerhet som var obefintlig i Hennes; inte ens på de få bilder där en framgångsrik
karriärkvinna porträtterades. Oavsett om bilderna anspelades på sex och lättkläddhet i
Veckorevyn, där kvinnan såg något flörtig ut, hade hon ändå en posering eller blick som
utstrålade självständighet och styrka. Också nämnvärt är att kvinnorna i Veckorevyn var lika
starka oavsett om de stod ensamma eller i grupp.

5.1 Slutdiskussion
Resultatet visade att kvinnans gestaltning i Hennes och Veckorevyn till största delen var olika,
men att de även hade vissa likheter.
Vi ville med denna studie undersöka eventuella skillnader mellan kvinnomagasinens
gestaltning av kvinnan, men den stora skillnaden visade sig ligga i gestaltningen av mannen.
Det som genomsyrat resultatet är att kvinnomagasinet Hennes visat starka tendenser till att
framhäva den framgångsrika och karriärsdrivna mannen – vilket förvånade oss.
Vi trodde att ett kvinnomagasin från 1970-talet skulle ha ett större fokus på sex och
kvinnokroppen ur ett kvinnligt perspektiv.
Vi anser även att Veckorevyn i dagens samhälle har ett visst ansvar att inte exkludera olika
typer av sexuella läggningar utan istället jobba för att bryta den heterosexuella normen. Detta
baserar vi på den återkommande “sex-kategorin” där Veckorevyn endast använder sig av
bilder på en kvinna tillsammans med en man.

5.1.1 Framtida forskning
Eftersom vi i denna studie har genomfört både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys
har vi nått det resultat vi hoppades att få.
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Utifrån resultaten som framkom i denna studie vore det däremot intressant om forskare i
framtiden bygger vidare på denna studies resultat genom att undersöka hur kvinnomagasinen
själva tänker kring deras innehåll. Därmed även ta reda på om det på redaktionerna existerar
några diskussioner kring hur de väljer att gestalta kvinnan. Även en studie om hur läsarna
tänker kring innehållet och dess budskap.
Det vore även intressant att jämföra till exempel Veckorevyn från olika årtionden och se hur
kvinnans gestaltning i endast det magasinet har utvecklats.
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7. Bilagor
7.1 Kvantitativ innehållsanalys
7.1.2 Kodschema
Basinformation
1. Kodar-ID
1. Mathilda Gustafsson
2. Malin Falkengren
2. Medium
1. Hennes
2. Veckorevyn
3. Kod
4. Rubrik
5. Nummer
Innehållsinformation
6. Ämneskategori
1. Allmänna reportage
2. Att fånga mannen
3. Hälsa
4. Hört och hänt
5. Inredning
6. Krönika
7. Kvinnlig karriär
8. Manlig panel
9. Mannen i fokus
10. Mode
11. Mående
12. Popkultur
13. På gång
14. Quiz
15. Recept
16. Redaktionen testar
17. Redaktionen tipsar
18. Resa
19. Sex
20. Skönhet
21. Skönhetstävling
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7. Innehåller artikeln någon bild?
1. Ja
2. Nej
8. Om ja, framställer bilden någon/några människor?
1. Ja
2. Nej
9. Om ja, vad föreställer bilden?
1. Ensam kvinna/kvinnor
2. Ensam man/män
3. Kvinna/kvinnor tillsammans med man/män
10. Om bild med en kvinna/kvinnor finns, hur gestaltas hon?
1. Passiv
2. Neutral
3. Söt
4. Svag
5. Undergiven
6. Lekfull
7. Glad
8. Flörtig
9. Erotisk
10. Aktiv
11. Poserande
12. Objekt
13. Osäker
14. Förförisk
15. Naturlig
16. Självständig
17. Ytlig
18. Stark
19. Dominant

7.2 Kvalitativ innehållsanalys: frågemall
Ämne:
1. Vilken ämneskategori inkluderas artikeln i?
För att enkelt kunna särskilja de olika artiklarna åt ville vi, utifrån den kvantitativa
innehållsanalysen, dela in artiklarna i olika ämneskategorier.
Övergripande:
2. Vad handlar artikeln om?
3. Hur ser artikeln ut?
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4. Finns det någon bild?
Här ville vi få ett uppfattning om artikelns generella handling, liksom innehåll samt utseende.
Skrivsätt:
5. På vilket sätt är artikeln skriven?
6. Finns det något budskap i artikeln? Vad?
I den retoriska delen ville vi undersöka hur skribenten valt att vinkla samt skriva artikeln. Vi
ville även ta reda på vad skribenten haft för “avsikt” att skriva artikeln – d.v.s. finns det
något bakomliggande budskap eller syfte?
Bildanalys:
7. Vad denoterar bilden?
● Beskriv bildens miljö, hur ser bakgrunden och omgivningen ut?
●

Beskriv situationen, vad händer?

●

Beskriv placeringen för motivet i fokus.

8. Vad konnoterar bilden?
●

“Hur kan uttrycken tolkas inom den kultur som läsarna tillhör?
Upplevs hållningen som tillgänglig, distanserad, intresserad? Om två eller
fler i bilden - vad har de för relation? Vilka kulturella uttryck ger bilden
uttryck för och vilka sociala normer framkommer (heteronorm,
tvåsamhetsnorm, vithetsnorm...)?”98

●

Vilka betydelser och konnotationer kan uppstå?

●

Vad har bilden för syfte/budskap? Vad vill magasinen att läsarna ska tänka på
när de ser bilden?

Gestaltning:
9. Hur framställs kvinnan i texten?
10. Hur gestaltas kvinnan i bilden?
11. Vad förmedlar artikeln för känsla?
12. Hur kan artikeln samt eventuella bilder uppfattas av en läsare?
Gestaltningen av kvinnan i texten samt bilden har varit a och o för vår studie. Här ville vi
därför gå på ett djupare plan och ta reda på vilka egenskaper kvinnan har, hur hon
porträtteras och uppfattas av läsaren.
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