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ABSTRACT 

Titel: Att konstruera en kvinna – från barn till vuxen 

Författare: Lina Andersson och Thea Holmqvist. 

Kurs, termin och år: C-uppsats, termin 5, år 3. 

Antal ord i uppsatsen: 16 267 

Problemformulering och syfte: Detta är en studie av hur bilden av kvinnan skapas och 

gestaltas utifrån ålder och målgrupp i tre livsstilsmagasin. Studien berör vilka ämnen/teman 

som förekommer i dessa tre livsstilsmagasin inriktade på kvinnor i olika åldrar, samt hur 

kvinnan beskrivs och gestaltas i text och bild i de studerade tidningarna. Vi ämnar jämföra 

resultatet mellan tidningarna för att se hur ämnen, normer och gestaltning skiljer sig åt 

beroende på vilken åldersgrupp innehållet är anpassat efter.  

Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys på fyra nummer vardera från tre olika 

tidningar. Därefter semiotisk bildanalys och retorisk textanalys på fyra artiklar från vardera 

tidning.  

Huvudresultat: Studien visar att i samtliga tidningar förekommer ofta skönhet/ smink, 

mode/kläder, kändisar och relationer. Kvinnan gestaltas i samtliga tidningar efter sitt 

utseende, men detta blir allt vanligare ju äldre läsarna antas vara. Vithetsnormen bland de 

porträtterade personerna är utbredd likaså att dessa personer är smala och unga. Kvinnan 

förekommer oftast ensam på bild. När kvinnan förekommer med någon annan är det med 

andra kvinnor i tidningen för de allra yngsta för att sedan gestaltas i relation till mannen i 

tidningarna för de äldre läsarna. Detta märks även av i en djupare analys av texterna och 

bilderna eftersom kvinnan i magasinet för de yngsta läsarna ses i relation till sina kvinnliga 

kompisar, för att sedan ses i relation till en manlig partner i tidningen för de som är något 

äldre. Slutligen handlar tidningen som är inriktad på de äldsta kvinnorna om en sexuell 

relation till mannen.  

Nyckelord: genus, livsstilsmagasin, femininitet, magasin, media, identifikation, identitet, 

gestaltning, könsroller, glitter, frida, solo, frida förlag.  
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Inledning  

Varje dag bombarderas vi av bilder från medierna; vissa bilder är till för att visa en händelse 

medan andra är till för att sälja. Gemensamt är att de alla ger en bild av världen, och i tider när 

medierna tar upp en stor del av vår uppmärksamhet och vardag blir mediernas skildring av 

verkligheten en viktig del i vår uppfattning om den. Enligt genusforskaren Anja Hirdman 

bestämmer medierna vad som uppmärksammas och även hur det presenteras, vilket gör att 

medierna förmedlar normer, kunskap och värderingar till läsarna (Hirdman 2001, 45). 

Precis som dagspress och andra medier har magasin rent generellt en viktig roll när det 

kommer till identitetsskapande (Gripsrud 2011, 31). De har även makten att påverka vad som 

uppfattas som typiskt manligt och kvinnligt (Gripsrud 2011, 21). Dessa två begrepp tas även 

upp i Elvin-Nowak & Thomssons bok Att göra kön, där menar de att allt från yrken, sporter 

och kläder kategoriseras som kvinnliga respektive manliga (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, 

22). Detta isärhållande av könen gäller även medieutbudet och livsstilsmagasin, som därmed 

delar publiken i två grupper beroende på kön och mediernas idéer kring vad kön är (Hirdman 

2001, 45). 

    Livsstilsmagasinen inriktade på kvinnor skildrar bland annat mode, skönhet, inredning och 

hälsa. Men även bland dessa livsstilsmagasin delas publiken in i olika grupper. Vissa 

tidningar inriktar sig på tonåringar medan andra vill nå ut till pensionärer. Detta gör att 

tidningarna presenterar olika innehåll och en specifik fas i läsarnas liv isoleras - åldern 

tillskrivs en specifik ideologisk mening. Om du exempelvis definierar dig som en mor, blir 

det synonymt med en specifik tidnings definition av detsamma (Hirdman 2001, 9). 

I denna studie har identitetsskapande i magasin ur ett genusperspektiv studerats. För 

att se hur detta gestaltas i livsstilsmagasin år 2014 har magasinen Glitter, Frida och Solo valts 

ut för att studeras i denna studie, för att se hur de genom text och bild förmedlar och gestaltar 

kvinnan till sina läsare. Dessa magasin har tillsammans en upplaga på 130 000 exemplar per 

år, vilket gör att de når ut till många unga kvinnor. Den bild som magasinen sänder ut om 

kvinnan har därmed en särskild betydelse för den bild av vad kvinnlighet är för dessa läsare 

och bli en del av deras identitetsskapande. Varje tidning bidrar till att forma dess läsare och 

belysa vad som är viktigt och inte i den värld som vi lever i (Gripsrud 2011, 19-20). Det som 

skiljer tidningarna åt är att de riktar sig till kvinnor i olika åldersgrupper. Precis som Anja 

Hirdman skriver att dessa tidningar tillskriver ålder en specifik ideologisk mening, ville vi 

undersöka hur dessa tre magasin gestaltar kvinnan och jämföra tidningarna emellan. Vi 

ämnade även undersöka normer i livsstilsmagasinen, i detta fall skönhetsideal och mångfald. 
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Thulin och Östergren menar bland annat att det finns en klassisk skönhet inom modellvärlden, 

där grundkraven är att hon ska vara ung, smal och välformad (Thulin & Östergren 2000, 19-

21). En annan norm är vithetsnormen, som förekommer på olika samhällsarenor. En av dessa 

är i media (SOU 2006, 11-13, 55-57). Utifrån dessa nämnda normer ämnade vi att studera 

mångfalden i tidningarna, för att se hur kvinnan gestaltas. Detta eftersom mångfalden anses 

vara ett centralt värde, kopplat till såväl jämlikhet som frihet. Denna princip utgår ofta från 

tanken om att media ska spegla och tillgodose de olika intressen som finns i det pluralistiska 

samhället (Jönsson 2004, 21; Lindström 1996, 18; Jönsson 2004, 23; McQuail 2000, 166). 

Syfte / Frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka och visa på de normer kring kvinnor som 

livsstilsmagasinen Glitter, Frida och Solo förmedlar till sina läsare genom text och bild år 

2014. Det vill säga: hur magasinen Glitter, Frida och Solo anpassar sitt innehåll för respektive 

målgrupp.  

 

Utifrån detta syfte och tidigare forskning har följande frågeställningar utformats:  

1. Hur presenteras innehållet, det vill säga ämnet eller temat, i livsstilsmagasin för 

kvinnor efter olika åldersgrupper?  

 

2. Vilka normer kring kvinnorollen förmedlar livsstilsmagasin för kvinnor till sina läsare 

och målgrupper, genom gestaltningen av kvinnan i text och bild?  

Avgränsningar 
Livsstilsmagasin inriktade på kvinnor har studerats i denna studie eftersom denna typ av 

tidningar är konstruerade att upplevas som en expert på kvinnlighet som helhet, och som en 

guidande följeslagare för alla kvinnor (Hirdman, 296). En studie på magasin inriktade på män 

i olika åldrar skulle ha kunnat göras, men enligt både Kehily (1999), Massoni (2004), Simić 

(2006) och Jackson (2005: 295) tenderar speciellt kvinnor att se magasin som auktoritativa 

källor för information om femininitet. Detta gör enligt Foucault (i Giddens, 2006) att 

magasinen i kraft av dess auktoritativa status kan tvinga fram en acceptans hos läsaren till 

innehållet. Dessa anledningar gör att livsstilsmagasin för kvinnor är mer intressanta att studera 

än livsstilsmagasin för män.  
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I denna studie har tre magasin inom ett förlag, Frida förlag AB, undersökts. Detta för 

att se hur en aktör på marknaden skapar sin bild av kvinnan. Magasinen har olika målgrupper 

och för de yngsta finns magasinet Glitter som vänder sig till kvinnor i åldern 7-13 år (Frida 

Förlag AB, 2014a). För lite äldre kvinnor i åldrarna 14-20 år finns Frida (Frida Förlag AB, 

2014b) och för de som är ännu äldre finns Solo, som vänder sig till kvinnor i åldern 18-35 år 

(Frida Förlag AB, 2014c).  

Studien utgår från en översiktlig kvantitativ innehållsanalys av fyra nummer av 

vardera magasin, totalt tolv stycken tidningar. Därefter har ett strategiskt urval gjorts av totalt 

tolv artiklar rörande samma fyra ämnesområden och som innehåller minst en bild från de 

olika magasinen. Dessa artiklar har sedan studerats genom två kvalitativa innehållsanalyser, 

först en semiotisk bildanalys för att sedan göra en retorisk textanalys. Samtliga artiklar har 

jämförts med varandra utifrån det ämne det tar upp, det vill säga att exempelvis artiklar 

kodade som skönhet jämförs tidningarna emellan. 

 

Bakgrund 

Glitter 

Glitter är ett magasin som enligt dem själva vänder sig till spralliga och nyfikna tjejer mellan 

7 och 13 år. Tidningen ska vara en “tjejkompis” som läsarna fnissar med och berättar 

hemligheter för. Mode, spännande intervjuer med de hetaste musik-och filmstjärnorna och 

djur är sådant som den typiska Glitter-tjejen gillar. Tidningen kommer ut tolv gånger per år 

och upplagan ligger på 35 000 exemplar (Frida Förlag AB, 2014a). 

Frida 
Frida är ett magasin vars mål är att upplysa och underhålla, informera och inspirera samt vara 

någon som unga tjejer kan lita på. En storasyster som många saknar - och en extra för de som 

redan har en som de själva uttrycker det (Frida Förlag AB 2014b, 2). I tidningen finns bland 

annat kändisnyheter, mode, skönhet, sex- och relationstexter och hälsa- och träningsartiklar 

som ska inspirera till sunda ideal. Målgruppen är tjejer mellan 14-20 år. Tidningen kommer ut 

26 gånger per år och upplagan ligger på 51 000 exemplar (Frida Förlag AB, 2014b). 
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Solo 

Det allra första numret av Solo gavs ut 1997. Koncept, som är detsamma i dag, var enligt dem 

själva en succé redan från start. De beskriver sig som ett modernt tjejmagasin med koll och 

anser att deras innehåll är skräddarsytt för den unga, trendkänsliga målgrupp som de riktar sig 

till - kvinnor i åldrarna 18 till 35 år. De skriver vidare att hos dem får läsaren den perfekta 

mixen av yta, mode och skönhet med fokus på de allra senaste trenderna, intervjuer med både 

kändisar och vanliga tjejer, självboostande läsning om personlig utveckling samt en hel del 

artiklar om sex och relationer (Frida Förlag AB, 2014c). Tidningen, som ges ut av Frida 

Förlag, utkommer tolv gånger om året och har en upplaga på 44 500 exemplar (Frida Förlag 

AB, 2014d). 

Begreppsdefinitioner 
Femininitet - Femininitet är svårdefinierat. Ordet har ingen entydig definition, men 

traditionellt anses det vara motsatsen till maskulinitet, kvinnligt respektive manligt. Detta 

begrepp behöver dock inte vara specifikt kopplat till kvinnan, utan kan även användas om 

mannen, eftersom kvinnlighet inte måste vara vad du föds till, utan vad du lär dig att vara 

(Björk 2014, 28). I vår studie har ordet avgränsats till att gälla beteende, egenskaper och 

attribut som kopplas till det kvinnliga könet, som exempelvis öm, mjuk, omhändertagande 

och vacker. Detta baseras på vår tids “sunda förnuft” och på det “alla vet”, eftersom det är så 

vår kulturs grundläggande tankar uttrycker kvinnlighet (Björk 2014, 27). 

 

Genus - Genusbegreppet utvecklades för att få en mer inträngande förståelse för 

maktförhållandet mellan män och kvinnor. Det är med andra ord ett symbiotiskt begrepp i 

vilket fokus ligger på hur förhållandet mellan “manligt” respektive “kvinnligt” definieras 

inom olika institutioner, samt vilka mönster denna relation ger uttryck för (Hirdman 2001, 13; 

Hirdman 1988, 50-51). 

 

Mångfald – Ett normativt begrepp som syftar till de olika ämnen och områden i samhället 

som finns representerade. Exempel på dessa områden och ämnen klass, kön och etnicitet 

(McQuail 2000, 170). 

 

Magasin – Ett magasin kommer ut regelbundet, men inte lika ofta som en dagstidning. Ett 

magasin innehåller inte nyheter, utan fokus ligger på underhållande material, kultur eller 
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kunskap inom ett specifikt område. Magasin är mer specialiserade och specifik, och går 

djupare in på sitt område jämfört med en dagstidning. De anpassar sig också betydligt mer 

efter läsares ålder, kön och intressen. Magasin är ofta tjocka och trycks oftast på glansigt 

papper samt innehåller mycket bilder. De berör ofta ämnen som exempelvis mode, skönhet, 

hälsa och inredning (Jais-Nielsen 2004, 11-12). 

 

Livsstilsmagasin - Med livsstilsmagasin syftar vi på tidskrifter som innehåller en blandning 

av flera olika ämnen eller teman, som exempelvis sex och relationer, mode och stil, skönhet, 

hälsa och karriär, samt att de kommer med tips på hur läsaren kan förbättra sin nuvarande 

situation inom dessa olika ämnen. Denna typ av tidningar finns för både kvinnor och män 

(Jais-Nielsen 2004, 161-162).  

Teori och tidigare forskning 

Val av teori 
Ett flertal olika teorier har använts för att svara på studiens frågeställningar om hur de tre 

valda magasinen konstruerar kvinnan och hur det anpassas efter målgrupperna. Störst vikt 

ligger på teorierna om identitetsskapande och genussystemet.  

Identitetsskapande 
Jostein Gripsrud förklarar i sin bok Mediekultur och mediesamhälle identitetsskapande, 

representation och mediernas påverkan. I boken framgår det att det är svårt att leva i dagens 

moderna samhälle utan att beröras av medierna. Detta eftersom medierna tar en stor plats i vår 

vardag, i form av exempelvis radio, tv, tidningar och sociala medier. Detta har sin grund i att 

vi är sociala varelser som vill vara en del av världen och samhället på ett sätt som gör att vi 

känner oss delaktiga - en samhörighet som medierna erbjuder (Gripsrud 2011, 18).  

Enligt Gripsrud hjälper medierna till att definiera verkligheten och talar även om för 

oss vad som är viktigt och inte. Medierna ger oss därmed olika föreställningar om vilka vi är 

som människor, men också vilka alla andra är, det vill säga; medierna är identitetsskapande. 

Medierna hjälper oss att förstå världen runt omkring oss genom att framställa den på olika 

sätt, exempelvis genom ljud, bild och text. Medierna ger även publiken idéer om vad som är 

relevant och irrelevant, bra och dåligt, roligt och tråkigt. Detta gör att vi som mottagare bildar 
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oss en uppfattning om var vi står själva, vilka vi är och vilka vi vill vara eller bli (Gripsrud 

2011, 19-20).  

Medierna hjälper till att forma vår identitet, ett begrepp som egentligen betyder en-het 

eller likhet. Detta syftar till att vi som människor sorterar intryck från vår omgivning, 

exempelvis kompisar och magasin, som gör det möjligt för oss att skapa en uppfattning om 

likheter och skillnader mellan oss själva och andra (Gripsrud 2011, 20). I Gripsruds bok 

nämns även Benedict Anderson (1996) som slår fast att medierna är skapare av föreställda 

gemenskaper och betonar de tryckta mediernas historiska roll vid utvecklingen av en nationell 

identitet. En nation var inte bara ett kollektiv eller människor som bodde på samma 

geografiska område. Det fanns även en upplevelsegemenskap mellan invånarna.  

Men medierna ger inte bara en bild av vad det innebär att komma från Sverige eller 

Norge, Norrland eller Skåne. Medierna ger dessutom en bild till övriga samhällsinstitutioner 

om vad det innebär att vara tjej eller kille (Gripsrud 2011, 21).  Begreppen identitet och 

identifikation är från samma ordstam och betyder i grunden alltså en-het och likhet, men 

identifikation som verb innebär snarare “att bli ett med” eller “bli lik”. Detta innebär 

exempelvis att när vi identifierar oss med en modell som är med i ett magasin, så vill vi bli 

som denna modell på något sätt. Det kan exempelvis innebära att vi vill ha dennes jobb, 

utseende eller attityd. Detta innebär dock inte att vi vill bli lik modellen i alla avseenden 

(Gripsrud 2011, 31). 

Teorin om mediers identitetsskapande är relevant för studien eftersom den bild av 

verkligheten som de valda magasinen förmedlar utifrån sina val av bild och text, innebär att 

de unga kvinnorna skapar sig en bild av vad, eller hur, en kvinna bör vara.  

Genussystemet 
Professor Yvonne Hirdman presenterar i sin artikel Genussystemet - reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning ett genusperspektiv där hon problematiserar maktförhållandet i 

genussystemet - ett system som handlar om vad det betyder att vara man eller kvinna 

(Hirdman 1988, 50). Hon använder sig av begreppet “genus”, som enligt henne sätter namn på 

den kunskap vi har om kvinnligt och manligt - och därigenom den förståelse vi har för hur 

kvinnligt och manligt görs (Hirdman 1988, 51). Detta system nämns även av Elvin-Nowak & 

Thomsson som “könsmaktssystemet”. De har, till skillnad från Hirdman, valt att inte använda 

sig av ordet “genus” utan menar att ordet “kön” egentligen skapas utifrån en kontext av 

exempelvis geografi, tid, ålder, kultur, etnicitet och klass. De menar att allt från yrken, sporter 
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och kläder kategoriseras som kvinnligt respektive manligt.  I denna studie har vi valt att utgå 

från Yvonne Hirdmans genussystem, som består av två delar; 

Den första delen är Isärhållandet av könen som innebär att det finns en skillnad 

mellan kvinnor och män, kvinnligt och manligt. Detta visar sig genom olika härskartekniker 

där kvinnor utesluts, förringas, dubbelbestraffas och underskattas för vad de är och gör 

(Hirdman 1988, 51). Enligt Hirdman finns isärhållandets grunduttryck i arbetsfördelningen 

mellan könen och föreställningar om det manliga och kvinnliga. Män ska göra en sak på en 

plats medan kvinnor gör en annans sak på en annan plats. Denna uppdelning blir 

meningsskapande eftersom vi orienterar oss i världen efter platser, sysslor, sorter och så 

vidare. Men detta tankesätt innebär även ett maktskapande där mannen ses som det positiva 

och kvinnor det negativa (Hirdman 1988, 53). Detta meningsskapande och maktformande 

finns på flera olika nivåer. Alltifrån kulturell överlagring, tankefigurernas makt till de mer 

konkreta sociala integrationsnivån för att sedan appliceras på det individuella planet. Enligt 

Hirdman är kvinnor en del av denna process som medskapande och medgörande varelser. 

Detta eftersom de själva är integrerade i detta system trots deras lägre sociala status som 

systemet upprätthåller (Hirdman 1988, 53). Detta är relevant i denna studie eftersom 

livsstilsmagasinen inriktade på kvinnor ses som en instans som upprätthåller dessa 

maktstrukturer.  

Den andra delen i genussystemet är Den manliga normen som utgår från att allt som 

anses manligt är normalt och värt att eftersträva. Hirdman menar att detta system innebär att 

kvinnor ska sträva efter att efterlikna männen och ta plats inom maktens arena, men detta får 

inte ske i allt för stor grad. Det klassas som onormalt. Detta system bygger på att de flesta 

tycker att genussystemet fungerar bra och att ingen ifrågasätter det (Hirdman 1988, 51).  

Teorin om genussystemet är relevant att ha med i studien eftersom vi ämnade studera 

hur magasinen skapar och generaliserar bilden av “kvinnlighet”. Med hjälp av teorin om 

genussystemet får vi en ram för det material som vi ska studera och kan därmed se materialet 

ur ett genusperspektiv för att exempelvis få en bild av den kvinnlighet som magasinen 

gestaltar.  

En annan som forskat inom ämnesområdet är medieforskaren Anja Hirdman som har 

genomfört en genusinriktad studie av två livsstilsmagasin. Denna studie presenteras i boken 

Tilltalande bilder - genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib Aktuellt. I studierna 

har hon jämfört livsstilsmagasinen Veckorevyn, vars målgrupp är kvinnor, och Fib Aktuellt, 

vars målgrupp är män. Studien utfördes på tidningar publicerade år 1965, 1970, 1975 och 



	   	   Att	  konstruera	  en	  kvinna	  -‐	  från	  barn	  till	  vuxen	  

	   9	  

	  
	  

1995.  Genom att 104 nummer per år studerades fick studien en historisk överblick (Hirdman 

2001, 22).  

I studien kommer Hirdman fram till att könet på den tilltänkta målgruppen alltid 

har varit av yttersta vikt för att avgöra vilket innehåll och form veckomagasinen ska ha. 

Genom att definiera sin publik som feminina eller maskulina subjekt producerar magasinen 

idéer om vad som tillhör respektive kön, och vad som inte gör det (Hirdman 2001, 292).  

I studien som Hirdman gjorde år 2001 framgår det även att Veckorevyn ser maskulinitet som 

det viktigaste subjektet i deras kvinnliga värld. Det är i relation till mannen som kvinnorna får 

sitt självförtroende och deras position, vilket innebär att relationerna till andra kvinnor är av 

mindre vikt (Hirdman 2001, 295). 

  Över tid har det bildmässiga innehållet i Veckorevyn förändrats och de erotiska 

koderna som används har blivit allt mer likt dem som Fib Aktuellt hade under 70-talet. Det är 

samma blick, poseringar, gester och så vidare. Detta tror Hirdman talar till den kvinnliga 

publiken eftersom det blir en narcissistisk identifikation och fungerar som en undervisning i 

hur du ska lyckas få någon att titta efter dig (Hirdman 2001, 299).  

En gest som ständigt återkommer enligt Hirdman är den leende kvinnan som 

framställs på ett sådant sätt att denna person blir avbildad som lättillgänglig och 

oproblematisk. Gesten fungerar även som ett band av gemenskap mellan betraktare och 

subjekt. Enligt Holland (i Hirdman 2001, 49) är leendet ett välkomnande som uttrycker en 

längtan efter samhörighet vilket är en bekräftelse på att tillhöra. 

  Enligt Hirdman är tonen i Veckorevyn undervisande, vilket innebär att tidningen 

dels presenterar idén om att läsarna måste lära sig femininitet och dels ger kunskap om att det 

är så här du ska göra det. Magasinen tar därmed på sig en auktoritär roll i dess relation till 

läsarna, de blir mer eller mindre som en storasyster som guidar läsaren genom de ritualer som 

krävs för att bli och vara en kvinna. Det är alltså Hon som läsaren ska leva upp till när det 

kommer till kropp, kläder, smink, hem och så vidare. Denna värld är dock uppbyggd på att det 

går att lära sig att agera feminint samt att femininitet fås i relation till andra (Hirdman 2001, 

295).  

Även Marthinus Conradie tar upp att magasinen fungerar som en “vän” till 

läsaren i studien Constructing femininity: A critical discourse analysis of Cosmo från 2011. 

Han menar att det blir en konstruerad uppgift att vara en kvinna, något som måste uppnås med 

noggrann uppmärksamhet på en mängd olika hot.  

Conraide menar att kvinnlighet är en utmaning och alla kvinnor står inför denna 

utmaning, som de uppmuntras klara av ensamma, trots att alla kvinnor står inför det. Det är 
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viktigt att kvinnorna klarar av denna utmaning för att få en möjlighet att passa in i 

samhällsstrukturen på ett framgångsrikt sätt. Men det innebär även att kvinnor inte bör 

ifrågasätta det rådande läget i deras samhälle och börja arbeta tillsammans som en grupp i ett 

försök att leva som de vill. Det skulle kunna leda till kritik mot Cosmos annonsörer, vilket 

undviks in i det längsta på grund av kapitalistiska intressen. För att klara detta sociala tryck 

bör kvinnorna erkänna och följa syster Cosmos råd menar Conraide. Avslutningsvis menar 

Conraide att den skildring av kvinnlighet som Cosmo ger läsaren kan förstärka stereotypen att 

kvinnor är politiskt inaktiva och mer intresserade av den privata sfären och sina egna liv 

(Conraide 2011).  

   

Gestaltning av unga kvinnor i bild och text 
I boken Makt, medier och samhälle - En introduktion till politisk kommunikation skriver 

Jesper Strömbäck om gestaltningsteorin. Där nämner Strömbäck gestaltningsteorins tre 

skepnader, varav en kan exemplifieras genom hur medierna gestaltar verkligheten och hur 

denna gestaltning i sin tur påverkar människornas uppfattning av samma verklighet 

(Strömbäck 2009, 119). 

Strömbäck motsätter sig tanken om att medierna kan beskrivas som en spegelbild av 

verkligheten. Han menar istället att verkligheten har ett obegränsat utrymme medan medierna 

är begränsade. Enligt Strömbäck bör medierna ses som gestaltare av verkligheten, där det 

alltid finns ett samband mellan gestaltningen och verkligheten. Han påpekar dock att det inte 

går att sätta ett likhetstecken mellan gestaltningen och verkligheten. 

Strömbäck skriver vidare att en gestaltning är en idé om hur någonting ska framställas 

och att medierna väljer ut vissa aspekter när de utformar sitt budskap. Exempelvis väljer en 

journalist ut de aspekter som ska vara med i en artikel och gestaltar sedan dessa aspekter 

utifrån verkligheten. Viktigt att notera är dock att verkligheten genom detta synsätt gestaltas 

utifrån exempelvis vissa värderingar, orsaksförklaringar eller sätt att lösa problem (Strömbäck 

2009, 120). 

Gestaltningsteorin är relevant för denna studie eftersom en av studiens 

frågeställningar handlar om vilka normer kring kvinnorollen som de valda livsstilsmagasinen 

förmedlar, det vill säga; hur magasinen gestaltar kvinnan i text och bild.  
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Skönhetsideal 
Lesley Lawson blev som 15-åring den första supermodellen att slå igenom i modevärlden, 

detta under namnet Twiggy. Hon, mager blond och med hårt sminkade ögon, kom snart att 

anklagas av vissa forskare för att ha orsakat den första bantarvågen bland unga kvinnor under 

60-talet. Efter hennes genombrott har många modelltrender avlöst varandra - muskulösa 

storbystade blonda modeller med stora läppar har blivit utbytta mot magra, småbröstade 

flickor med smala näsor och utstående öron (Thulin & Östergren 2000, 15).  

Sedan ett tiotal år tillbaka har mode- och livsstilsmagasin börjat använda sig av 

modeller som inte bara är klassiska skönheter, utan också har ett karaktärsstarkt, mer 

individuellt utseende, menar Jais-Nielsen (2004, 34-36). Thulin och Östergren (2000, 19-21) 

menar i sin tur att modellvärldens klassiska skönheter fått konkurrens av den “naturliga 

looken”, en look som innebär att modellen gärna får ha en stor näsa eller glugg mellan 

framtänderna, men att grundkraven ändå är att hon ska vara ung, smal och välformad. De 

anser dock inte att det är tidningarnas redaktörer som är drivande i utvecklingen mot allt 

yngre modeller, utan det beror snarare på utländska stylister och fotografer. I debatten om 

modellernas ålder, och kritiken mot detta, är dock ett återkommande motargument att 

modeller alltid varit unga (Thulin och Östergren 2000, 19-21). 

Dessa teorier om skönhetsideal är relevanta i denna studie eftersom de ideal som 

gestaltas blir en norm som magasinens kvinnliga läsare ska leva upp till.  

Mångfald 
Mångfald anses vara ett centralt värde kopplat till såväl frihet som jämlikhet. Principen om 

mångfald utgår ofta från tanken om att medierna ska spegla och tillgodose de olika intressena 

i det pluralistiska samhället. Mångfald är därmed ett normativt begrepp, men kan dessutom 

användas för att beskriva och klargöra mediernas innehåll. Mediemångfald kan uppnås på tre 

olika sätt; att medierna antingen genom sitt innehåll och struktur speglar omvärldens 

mångfald, att medierna ger tillträde och utför ett forum för olika åsiktsinriktningar eller att 

medierna erbjuder valmöjligheter och ett varierat utbud (Jönsson 2004, 21; Lindström 1996, 

18; Jönsson 2004, 23; McQuail, 2000:166). 

Tanken om att medierna ska spegla mångfalden i samhället och frågan om att 

lämna tillträde till olika grupper och intressen utgår bland annat ifrån den pluralistiska tanken 

att samhället består av flera olika grupper som alla har olika intressen och behov. McQuail 
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menar att de olika kriterier som befolkning kan delas in efter, exempelvis kön, ålder, etnicitet 

och klass, är otaliga.  

 McQuails alternativa dimension innefattar politisk-, geografisk- och socio-

kulturell mångfald. Denna dimension kan sägas ämna spegla olika ämnen och områden, som 

exempelvis representation och tillträde för olika intressen och aktörer i samhället. Den 

politiska mångfalden avser mångfald av ämnen hur olika grupper får synas i media. Den 

socio-kulturella dimensionen utgår från tanken om att samhället i vanliga fall erbjuder en rad 

olika identifikationsmöjligheter utifrån olika kriterier, och att alla olika individer tillhör flera 

olika grupper. Differenteringskriterier kan exempelvis vara klass eller kön och socio-kulturell 

mångfald innebär att dessa olika grupper får utrymme i media (McQuail, 2000:170). 

I denna studie har kön och etnicitet undersökts. Detta eftersom det i Sverige, och 

i övriga Europa, i dag finns en vithetsnorm som enligt rapporter gör att människor dagligen 

utsätts för strukturell diskriminering på olika samhällsarenor. Media är en av dessa. Denna 

indelning och kategorisering av egenskaper sker på grund av hudfärg eller födelseland. Detta 

trots att Europa har deklarerat en princip om människors lika värde och rätt till lika 

behandling	  (SOU 2006, 11-13, 55-57). 

Dubbelbestraffning 
Den sista teorin som vi har valt att utgå ifrån presenteras av professor Berit Ås, som i boken 

Kvinnor tillsammans - handbok i frigörelse har identifierat och förklarat de fem 

härskarteknikerna; osynliggörande, förlöjligande, undanhållandet av information, 

dubbelbestraffning och påförandet av skuld och skam (Ås 1982, 36- 55). Vi har valt att 

fokusera på dubbelbestraffningen, som i det här fallet innebär att en kvinna gör fel, oavsett 

vad hon väljer att göra eller inte göra. Detta kan gestaltas när en kvinna exempelvis får frågan 

“Tycker inte du att du går på för många möten? Tänk på ditt barn, borde du inte vara med 

dina barn oftare?” av ena parten, för att sedan beskyllas av de som håller i mötena för att hon 

är där alldeles för sällan. De som håller i mötena pratar och nedvärderar kvinnans anledning 

till att vara hemma med barnen och menar att det inte bör vara så svårt att vara med på mötet 

som bara pågår under några timmar.   

Fördomar är en viktig pusselbit inom dubbelbestraffningen enligt Berit Ås. Fördomar 

som fenomen består precis som attityder i allmänhet av tre komponenter: känslor, kunskaper 

och handlingsimpulser. Känslokomponenten är den viktigaste när det handlar om fördomar 

vilket Berit Ås förtydligar genom att skriva att straff och belöning delas ut godtyckligt, men 
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inte utan likgiltighet. Detta innebär att den drabbade kommer att röra sig i största försiktighet i 

olikartade situationer på grund av den känslomässiga styrkan som förakt och avvisande 

skapar. Det blir således viktigt för den drabbade att förstå härskar- och tjänarkulturer för att 

sedan välja om det är den ena eller den andra uppsättningen av normer som ska lägga grund 

för deras beteende.  

Viktigt i sammanhanget är att kvinnor oftast har identifierat sig med den person eller 

grupp som anses vara förtryckta. Det är som om det är samma förtryck som drabbar andra 

grupper som kvinnorna själva (Ås 1982, 51). Dubbelbestraffningen är ingen enkel teknik 

eftersom en inre logik saknas enligt Berit Ås. Det är därför fördomarna som står för den 

starkaste förankringen. Detta leder till att tekniken är svår att förstå men det gör den även till 

den teknik som i framtiden blir viktigast att avslöja enligt professorn (Ås 1982, 54).  

Härskartekniken dubbelbestraffning är med i denna studie eftersom detta även 

förekommer i medierna och är en del i genussystemet (Hirdman 1988, 51). I denna studie 

tillämpades dubbelbestraffning genom att studera tidningarnas dubbla budskap som å ena 

sidan säger “du duger som du är”, vilket krockar med budskapen som rubriceras “Så får du 

den perfekta strandkroppen” (Ås 1982, 49-54). 

Metod  

I denna studie har tre metoder använts för att ta reda på hur de tre tidigare nämnda magasinen 

skapar en bild av kvinnan i olika åldrar. De metoder som använts är kvantitativ 

innehållsanalys, semiotisk analys av bild och retorisk analys av text. Till en början gjordes en 

övergripande kvantitativ studie eftersom syftet med studien var att studera vilket innehåll 

tidningen presenterar för den tänkta målgruppen. Detta för att sedan välja ut tolv artiklar som 

analyserats genom retorisk textanalys och den semiotisk bildanalys. Detta för att närmare 

undersöka materialet och studera hur kvinnan gestaltas i artiklarna samt vilka normer detta 

skapar och upprätthåller.  

Urval till kvantitativ analys 
I denna studie gjordes ett strategiskt urval av analysenheter, som i denna studie består av 

livsstilsmagasin publicerade under år 2014. De tre studerade livsstilsmagasinen från Frida 

förlag Ab är: Solo, Frida och Glitter. Både Glitter och Solo utkommer tolv gånger under ett år 

(Frida förlag AB, 2014abc) och Frida kommer ut 26 gånger per år (Mediafy Magazines ab, 

2014a). Av dessa har vi valt ut fyra nummer av varje magasin. Ett nummer för varje kvartal 
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och i detta fall; det andra utkomna numret för varje kvartal. Totalt har tolv nummer 

studerats.   

I denna studie undersöktes fyra exemplar av varje magasin för att det sedan skulle bli 

möjligt att se tendenser i de magasin som studerades. Ett mindre antal analysenheter riskerade 

att minska studiens validitet, men med fyra nummer av varje tidning kunde totalt 1 179 texter 

och 694 bilder med människor att studeras. Materialet innehåller en sådan kvantitet av artiklar 

och bilder att det är möjligt att se tendenser i livsstilsmagasinen (Esaiasson et al 2012, 158-

159). 

De artiklar som analyserades i den kvantitativa analysen var redaktionella texter så 

som reportage, krönikor och notiser. Studien innefattar inte annonser, horoskop, tävlingar 

eller dylikt. Detta eftersom syftet med studien var att undersöka hur det redaktionella 

materialet skapar bilden av kvinnan och inte hur detta gestaltas i en tävling eller ett horoskop. 

 

Urval till semiotisk bildanalys och retorisk textanalys 
Det är viktigt att ge bilden lika stor plats i analysen som texten eftersom att magasin är ett 

visuellt medium. Ett strategiskt urval av de bilder och texter som studerats har gjorts efter 

genomförandet av den kvantitativa innehållsanalysen. Det strategiska urvalet gjordes eftersom 

studien genom den kvantitativa metoden fått kunskap om hur populationen ser ut. Detta i form 

av utrymme, frekvens och ämnesområde. Därmed kunde de relevanta texterna och bilderna 

studeras i detalj (Esaiasson et al 2012, 197).  De tolv artiklar som valdes ut var artiklar som 

berörde de ämnen som mest frekvent förekom i respektive tidning. Sedan har dessa fyra 

ämnen studerats för att slutligen jämföras tidningarna emellan.  

I denna studie har fyra artiklar i vardera tidning studerats kvalitativt, vilket 

sammanlagt blev tolv artiklar. De texter och bilder som valdes ut ingår i samma artikel 

eftersom syftet med denna studie var att undersöka hur bild och text arbetar tillsammans och 

inte bara var för sig. Detta eftersom delen är en del av helheten (Esaiason et al 2012, 223). 

Budskapet som förmedlas från en tidningssida är alltid visuellt förmedlat eftersom 

texten i sig har olika visuella koder. Dessa får betydelse för hur läsaren tolkar och förstår 

innehållet även innan denne läser brödtexten. Dessa budskap får läsaren i form av rubriker, 

ingresser, underrubriker, fet stil, tillägg, bildtexter och så vidare (Hirdman 2001, 24-25).  
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Metodtriangulering 
Genom att använda tre olika metoder har en metodtriangulering skapats, vilket i detta fall 

innebär att både en kvantitativ och två kvalitativa metoder använts. Metodtriangulering har 

sitt ursprung i det faktum att de olika kvalitativa metoderna har egna antaganden om den 

sociala världens natur. Varje metod närmar sig datainsamlingen med en egen uppsättning 

antaganden och påverkar på så vis datan, som måste ses i förhållande till den metod som 

används. Denna metod innebär även att den kvalitativa forskningens data fått en ökad validitet 

och reliabilitet i studien (Denscombe 2000, 102). 

Kvantitativ innehållsanalys 
Till en början genomfördes en kvantitativ innehållsanalys. Detta eftersom den kvantitativa 

innehållsanalysen används för att ta reda på vilken frekvens och vilket utrymme olika typer av 

innehållsliga kategorier får i ett material. Detta gav jämförbar data om bland annat vilka 

ämnen som berörs i text och bild i tidningarna, hur ofta de förekommer och hur stora texter 

som publiceras i respektive tidning. De texter som förekommer i störst utsträckning blev 

därmed ett mått på vad som anses vara viktigt för respektive tidning (Esaiasson et al 2012, 

197). Denna metod valdes för att samla in och sammanställa data på ett övergripande plan 

utifrån ett stort material. En kvantitativ innehållsanalys ansågs därför vara den metod som 

bäst lämpade sig för detta syfte. En kvantitativ studie gjordes för att jämföra innehåll i text 

och bild. Resultatet från den kvantitativa studien användes sedan för att kunna göra ett 

strategiskt urval till de semiotiska och retoriska analyserna.  

Semiotisk bildanalys 
De utvalda bilderna har undersökts ur ett semiotiskt perspektiv, vilket innebär att de olika 

beståndsdelarna i bilderna som studerats har satts ihop till ett helhetsintryck om vad materialet 

egentligen säger. Det är huvudsakligen fyra begrepp som är intressanta vid en semiotisk 

bildanalys; denotation, konnotation, tecken och koder (Gripsrud 2011, 146).  

Utifrån denotationen, den direkta betydelsen, har analysen fokuserat på tecken och 

koder i bild. Detta kan exemplifieras med hur kvinnan ser ut, exempelvis: “Kvinnan är blond 

med en röd bikini”.  

Konnotationer syftar i sin tur till de olika koderna i samhället, det indirekta eller 

bibetydelsen. Vilket i denna studie hjälpt till att svara på varför kvinnan ser ut som hon gör 
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(Gripsrud 2011, 148). Konnotationer görs utifrån kulturella, politiska eller sociala synvinklar 

och kan således uppfattas olika beroende på tidpunkt och person (Gripsrud 2011, 

149).  Koderna inom konnotationen förbinder uttryck med innehåll, vilket gör att begreppet 

“kod” blir själva nyckeln semiologins pragmatiska dimension. Detta eftersom det är knutet till 

vissa kulturella kollektiv som delar konventionerna i fråga. Kultur blir i detta sammanhang 

“en gemenskap baserad på gemensamma koder”. Ett exempel på detta är att jämföra olika 

länder. Skulle du åka till England och försöka dra en ordvits som fungerar bra på svenska, 

finns risken att ordvitsen inte säger någonting alls till de engelsktalande vännerna. Det är 

genom konnotationer som eventuella retoriska avsikter kan ge sig till känna för att förstärka 

eller vinkla budskapet (Gripsrud 2011, 150). Värt att notera är dock att konnotationer inte är 

detsamma som associationer. Medan konnotationer är kulturellt etablerade koder, alltså något 

som uppfattas gemensamt i samhället som exempelvis att symbolen för “sol” kan vara en rund 

ring med streck, är associationer individuella och personliga (Gripsrud 2011, 149). 

Även teckens innehållssida var relevant för studien. Med innehållssida menas att 

innehållet i ett tecken delar in världen i kategorier, i innehållsliga storheter. Dessa idéer om 

världens uppbyggnad är inte alltid givna av fysiska realiteter utan är oftast kulturellt 

bestämda. Enligt Gripsrud är språket ett system av skillnader, det vill säga det är skillnaderna 

som konstruerar betydelsen. Det måste alltså finnas ett “ljust” som kan förhålla sig till ett 

“mörkt”. Ur ett identitetsproblematiskt perspektiv är detta intressant eftersom att vårt 

tänkande präglas av skillnader och motsättningar. Ett exempel på detta är manligt och 

kvinnligt, där konnotationer gör att kategorisering av allt från sexuell läggning till kläder, 

tankesätt och handlingsmönster ingår (Gripsrud 2011, 153-154). 

En osäkerhet inom den semiotiska teorin är den egentliga betydelsen som en bild har 

(Gripsrud 2011, 171-172). För att undvika denna tolkningsproblematik är det relevant att 

förstå att vi aldrig helt kan befrias från våra historiska, kulturella och sociala förutsättningar. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att fotografen inte alltid har full översikt för de betydelser 

som bilden har (Gripsrud 2011, 184-185). 

Retorisk analys 
I sin strävan efter att förmedla händelser till läsaren hjälper journalistiken till med att ge en 

förståelse för världen. Men detta innebär även att journalistiken alltid omfattar vissa retoriska 

element med syfte att påverka läsarens val av världsbild (Mral 2000, 152). 
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De utvalda texterna har analyserats utifrån ett retoriskt perspektiv. En ämnesorienterad 

analys har genomförts eftersom syftet med studien inte var att studera den effekt texten får 

hos mottagarna eller avsikterna hos avsändaren (Renberg 2007, 14-16). Den förmodade 

publiken får i detta fall antas vara läskunniga och med en viss vana att läsa texter från 

livsstilsmagasin.  

I analyserna av artiklarna har i huvudsak Bo Renbergs (2007) arbetssätt använts. 

Analysen inleddes med en genomgång av texten för att sammanfatta spontana reflektioner, 

vilka senare användes för att hitta infallsvinklar inför fortsatt analys (Renberg 2007, 42). 

Därefter studerades den kontext som artikeln ingår i, vilket innebar att artikelns genre och 

publik identifierades. Den avsedda publiken för de tre studerade magasinen har två saker 

gemensamt; de är läskunniga och kvinnor. Det som skiljer magasinens publik åt är att de 

tillhör olika åldersgrupper. Dock är den avsedda publiken är inte alltid samma sak som den 

faktiska publiken. Detta är någonting denna studie inte ämnar ta upp, utan studien utgår från 

att publiken i detta fall till största delen även är den faktiska publiken (Renberg 2007, 22). 

Den retoriska dispositionen bestämdes sedan, vilket innebar att textens uppbyggnad kartlades. 

I detta skede utgick analysen från retorikens grundläggande kompositionsmodell för att vid 

eventuella avvikelser kunna uppmärksamma, analysera och bedöma dessa med hänsyn till 

sammanhanget och syftet med argumentationen (Renberg 2007, 26). Inom 

kompositionsmodellen utgick studien från Exordium, vars syfte är att göra publiken 

uppmärksam eller välvilligt inställd för den argumentation som förestår och Narratio, där 

utgångspunkten och förutsättningarna för argumentationen redovisas. Studien utgick även 

från Propositio, som klargör textens syfte och budskap, Argumento där grunden till tesen 

läggs fram samt Conclusio, som sammanfattar budskapet. Dessa ger publiken vägledning till 

handlingen och avrundar texten på ett tydligt sätt (Renberg 2007, 24-25). 

I nästa steg analyserades texternas argumentationsmedel. Detta innebar att 

trovärdigheten och personligheten som texten uttrycker (ethos) studerades. Även den 

känslomässiga verkan som talaren försöker framkalla hos mottagarna (patos) och 

övertygelsen om tanken med texten genom ordval och formuleringar (logos) i texterna 

studerades. De tre delarna tillsammans gjorde det sedan möjligt att studera hur de olika 

delarna i texterna samverkar (Renberg 2007, 26).  

Till sist analyserades textens stilnivå samt vilka stilfigurer som förekommer och vilka 

skriftliga framföranden som görs (Renberg 2007, 36-42).  
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Validitet och reliabilitet 

Vid en kvantitativ analys är det viktigt att kunna bevisa att datan som samlats in har 

registrerats på ett noggrant och korrekt sätt, att datan är lämplig för den undersökning som 

ämnats genomföras samt att analysen har en bra och tydlig förankring till empirin 

(Denscombe 2009, 362).  

I urvalet av tidningar till den kvantitativa innehållsanalysen valdes ett nummer för 

varje kvartal från varje magasin, detta eftersom syftet med studien var att få en jämn 

representation av tidningsinnehållet över året 2014. Detta kan dock ha lett till att det inte 

tagits hänsyn till kvoter som bygger på okända egenskaper (Esaiasson et al 2012, 190). I 

denna studie skulle detta kunna innebära att en viss typ av artiklar publiceras i de valda 

numren och att urvalet därmed inte är representativt för alla tidningar som publiceras under ett 

år.  

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen grundar sig på den kategorisering 

som gjorts av tidningens olika texttyper, genrer och hur huvudaktören framställs samt hur 

kvinnor specifikt gestaltas. Resultatet från denna analys har inte gett ett fullständigt svar på 

studiens syfte. Det har dock gett en översiktlig bild av materialet samt gett en grund för det 

urval som gjordes till de semiotiska och retoriska analyserna.  

Till dessa analyser har ett strategiskt urval av artiklar gjorts. Strategiska urval är dock 

inte representativa för populationen i sin helhet i alla detaljer, men genom att analytiskt 

generalisera till en teori var syftet med studien att lyfta fram allmängiltiga aspekter som kan 

förväntas säga något väsentligt om de fall som studerats, men även övriga närliggande fall i 

populationen (Esaiasson 2012, 159). De utvalda ämnena till analysen återfinns i artiklar i alla 

tre magasin. Dessa ämnesartiklar har sedan jämförts med varandra. På så sätt var syftet med 

studien att belysa skillnader och likheter mellan magasinen.  

Om en annan forskare kan genomföra studien och nå samma resultat med samma 

material styrks materialets validitet enligt Martyn Denscombe (Denscombe 2009, 363). 

Kategoriseringarna och datan i den kvantitativa innehållsanalysen är i denna studie något 

styrda av hur vi ser på texterna och bilderna. Vi anser dock att en annan forskare inte skulle få 

ett resultat som skiljer sig nämnvärt från vårt. Detta eftersom vi provkodade och förbättrade 

kodboken innan arbetet startade samt att två personer kodade istället för en. För att ytterligare 

stärka studien gjordes ett slumpmässigt urval av artiklar som den andre har kodat för att se om 

vi kodade likadant. Detta test visar att vi i 92,2 procent av fallen kodade likadant.  
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I den semiotiska och retoriska analysen har kodinstruktioner utarbetats för de specifika 

teknikerna. Detta för att andra forskare ska kunna titta på materialet och ställa samma frågor 

som vi gjort. Denna arbetsmetod ger studien transparens och möjliggör för en annan forskare 

att genomföra samma studie på samma material och uppnå ett liknande resultat. Även i dessa 

analyser är vi dock styrda av vårt sätt att se på texter och bilder vilket kan påverka hur vi har 

valt att koda materialet.  

Möjligheten att generalisera materialet i denna studie är något begränsad. I och med 

det strategiska urvalet av förlag och magasin är det inte möjligt att generalisera materialet på 

alla typer av media, så som radio, tv eller dagspress. Däremot är det möjligt att se tendenser i 

livsstilsmagasin inriktade på kvinnor. Att generalisera resultatet till andra magasin, 

exempelvis hobbymagasin eller livsstilsmagasin för män, är däremot inte möjligt.   

Resultat och analys 

Syftet med denna studie var att undersöka de normer kring kvinnorollen och hur dessa skapas 

utifrån gestaltningen av kvinnan i tre olika livsstilsmagasin inriktade på tre olika 

åldersgrupper. Detta har gjorts genom att studera vilka ämnen som tas upp i tidningen samt 

genom en analys av text och bild för att undersöka vilka personer som förekommer i 

artiklarna och hur dessa presenteras.  

Först kodades alla artiklar i en kvantitativ innehållsanalys. Detta för att artiklar sedan 

strategiskt skulle kunna väljs ut efter de ämnen som mest frekvent förekommer i alla tre 

tidningarna. På grund av de många resultat som framkom av den kvantitativa 

innehållsanalysen har resultatet från tre variabler. Dessa tre variabler är ämneskategorier, som 

ligger till grund för det strategiska urvalet till den kvantitativa delen, samt variablerna som 

undersökt hur ofta en människa förekommer ensam eller i grupp i både text och bild.  

Nedanför redovisas resultatet från de olika tidningarna samt de artiklar som valts ut 

och representerar magasinens värderingar och grepp. Efter analys av samtliga magasin 

kommer en jämförande del där de tre magasinen ställs emot varandra för att belysa likheter 

och skillnader innehållsmässigt.  Analysen utifrån magasinen sker i följande ordning: Glitter, 

Frida och Solo.  
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Kvantitativa innehållsanalyser 
Kvantitativ innehållsanalys av ämneskategorier i Glitter

 
 

I Glitter kodades 375 artiklar. Majoriteten, närmare bestämt 43.3 procent av artiklarna i 

magasinet Glitter handlade om Kändisar. Den näst största ämneskategorin var Skönhet/smink, 

som förekom i 12 procent av fallen. Tredje störst var kategorin Annat - 9.9 procent av 

artiklarna kodades i denna kategori. Fjärde största ämneskategorin i Glitter blev kategorin 

Mode/kläder, med 8.8 procent. De kategorier som förekommer mest sällan är 

teknik/internet/sociala medier med 1,1 procent, karriär/studier med 0,5 procent samt 

hälsa/träning med 0,3 procent. De kategorier som inte finns med i Glitter är sex/samlevnad 

och resor.  
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Kvantitativ innehållsanalys av ämneskategorier i Frida 

 
I Frida kodades 364 artiklar. Artiklarna i Frida handlade till största delen om Kändisar 

eftersom 37,4 procent av fallen tillhörde denna kategori. Näst störst var kategorin Relationer 

som förekom i 18,4 procent av fallen. Tredje största kategorin var Annat som stod för 8,2 

procent av fallen. På fjärde plats kommer Skönhet/smink med 8 procent. De kategorier som 

förekommer mest sällan är sex/samlevnad med 1,6 procent, djur med 1,4 procent samt resor 

med 0,5 procent. De kategorier som inte finns med i Frida är hälsa/träning och inredning/hem.  
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Kvantitativ innehållsanalys av ämneskategorier i Solo 

 
I Solo kodades 440 artiklar. Artiklarna i Solo handlade till största delen om Smink/skönhet 

eftersom 18,6 procent av fallen tillhörde denna kategori. Näst störst var kategorin 

Sex/samlevnad som förekom i 18 procent av fallen. Tredje största kategorin var Mode/kläder 

som stod för 14,1 procent av fallen och den fjärde största kategorin är kändisar med 8,9 

procent. De kategorier som förekommer mest sällan är blandat med 2,3 procent, 

kropp/sjukdomar med 1,4 procent samt musik med 0,7 procent. De kategorier som inte finns 

med i Solo är djur och inredning/hem. 

Jämförelse och analys av ämneskategorierna 
Det är tydligt att kändisar, smink/skönhet och mode är vad Glitter vill att sina läsare ska ta till 

sig och inspireras av eftersom dessa ämnen förekommer mest frekvent i tidningen. I boken 

Makt, medier och samhälle - en väg till politisk kommunikation skriver Strömbäck att 

medierna väljer ut vissa aspekter när de utformar sitt budskap (Strömbäck 2009, 120). Han 

skriver vidare att gestaltning är en idé om hur någonting ska framställas. Det här är således 

Glitters syn på hur de unga flickor som läser deras magasin ska gestaltas - som fans till 

kändisar och som unga kvinnor som får lära sig att fokusera på utseende och kläder.   

I Frida är det precis som i Glitter kändisarna som får ta störst plats. Detta kan förklaras 

i att läsaren identifierar sig med kändisarna och att läsarna därmed får en önskan om att bli lik 

denne i något avseende. Det kan vara exempelvis utseende men behöver nödvändigtvis inte 

innebära att läsarna vill ha samma karriär (Gripsrud 2001, 31). Men det innehåll som Frida 

förmedlar till sina läsare skiljer sig från Glitter i det avseendet att det ämne som förekommer 
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näst mest i Frida är relationer. På så sätt har budskapet om att maskulinitet är det viktigaste 

subjektet i en kvinnas värld börjat växa fram vid 14-års ålder (Hirdman 2001, 295). Den 

kategorin fick betydligt mindre plats i tidningen som inriktar sig på en yngre målgrupp. 

Skönhet och smink återkommer dock ofta även i Frida, vilket tyder på att utseendet är viktigt 

att tänka på även för Fridas läsare.  

En läsare av Solo är en kvinna som till största delen är intresserad av smink, sex och 

mode. Relationerna har därmed bytts ut från Frida till att handla om sex, men precis som i 

Frida och Glitter tycks utseendet vara av stor betydelse eftersom smink och mode återkommer 

även i denna tidning. Även kändisar återkommer även i detta magasin och dessa kan fungera 

som en narcissistisk identifikation för läsarna och fungera som en undervisning i hur du ska 

lyckas få någon att titta efter dig (Hirdman 2001, 295).  Kändisar, mode, skönhet och 

relationer i form av vänskap eller kärlek är återkommande ämnen som visar på förlagets idé 

om vad som kan klassas som feminint (Hirdman 2001, 292) och förstärker stereotypen av att 

kvinnor är politiskt inaktiva och mer intresserade av den privata sfären och sina egna liv 

(Conradie 2011). Förlaget har även en idé om att intresset för relationer ökar med åldern hos 

läsarna för att sedan övergå i ett intresse för sex. 

Kvantitativ innehållsanalys av huvudaktören i bild i 
Glitter 

 
Av de 375 artiklar som kodades i Glitter fanns det 235 artiklar som var direkt kopplade till en 

eller flera bilder som innehöll minst en människa. Av dessa artiklar förekom en eller flera 
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kvinnor i 76,2 procent eller 177 av bilderna. I 70,2 procent av bilderna eller i 163 av dessa 

förekom endast kvinnor. Av alla bilder som kodats förekom en kvinna ensam på bild i 62,9 

procent av fallen. I 7,3 procent av fallen förekom två eller flera kvinnor på samma bild och på 

6 procent av bilderna förekom en eller flera kvinnor på bild med en eller flera män. Männen 

förekom ensamma på bild i 16,8 procent av fallen och en eller fler män förekom tillsammans 

på bild i 6,9 procent av fallen.  I tidningen fanns ingen bild där en person med annan 

könstillhörighet så som transperson, queer eller dylikt förekom. 

Kvantitativ innehållsanalys av huvudaktören i bild i Frida 

 
Av de 364 artiklar som kodades i Frida fanns det 236 stycken som var direkt kopplade till en 

eller flera bilder som innehöll minst en människa. Av dessa artiklar förekom en eller flera 

kvinnor i 69 procent eller 163 av bilderna, i 53,3 procent av bilderna eller i 126 av dessa 

förekom endast kvinnor. Av alla bilder som kodats förekom en kvinna ensam på bild i 45,3 

procent av fallen. I 8,1 procent av fallen förekom två eller flera kvinnor på samma bild och på 

15,7 procent av bilderna förekom en eller flera kvinnor på bild med en eller flera män. 

Männen förekom ensamma på bild i 22,9 procent av fallen och en eller fler män förekom 

tillsammans på bild i 8,1 procent av fallen.  I tidningen fanns ingen bild där en person med 

annan könstillhörighet så som transperson, queer eller dylikt förekom. 
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Kvantitativ innehållsanalys av huvudaktören i bild i Solo 

 
Av de 440 artiklar som kodades i Solo fanns det 223 artiklar som var direkt kopplade till en 

eller flera bilder som innehöll en eller flera människor. Av dessa artiklar förekom en eller 

flera kvinnor i 87 procent eller 194 av bilderna och i 73,5 procent av bilderna, eller i 164 

stycken förekom endast kvinnor. Av alla bilder som kodats förekom en kvinna ensam på bild i 

66,4 procent av fallen. I 7,2 procent av fallen förekom två eller flera kvinnor på samma bild 

och på 13,5 procent av bilderna förekom en eller flera kvinnor på bild med en eller flera män. 

Männen förekom ensamma på bild i 13 procent av fallen. I tidningen fanns ingen bild där en 

person med annan könstillhörighet så som transperson, queer eller dylikt förekom.  

Jämförelse och analys av huvudaktören i bild  
Oftast förekommer kvinnorna ensam på bild i samtliga tre undersökta magasin vilket kan 

förklaras med att den ensamma kvinnan enligt Conraide är ett sätt för tidningarna att 

upprätthålla idéen om att kvinnor ensamma ska klara av att uppfylla uppgiften om att vara 

kvinna. Kvinnorna porträtteras ensamma för att upprätthålla den samhällsstruktur som finns 

idag. Dessutom är det viktigt för tidningarna ur ett kommersiellt perspektiv att porträttera dem 

på detta sätt eftersom de annars riskerar att kvinnorna ingår en gemenskap och börja arbeta 

tillsammans som en grupp i ett försök att leva som de vill (Conraide 2011).  Andelen män 

som porträtteras på bild ökar från 29,7 procent i Glitter till 46,7 procent i Frida, vilket tyder på 

att mannen blir allt viktigare i dessa åldrar. Däremot så sjunker andelen män på bild i Solo till 

26,5 procent. Enligt Hirdman beror detta delvis på att den kvinnliga publiken vill se mer 
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bilder på kvinnor eftersom detta fungerar som en narcissistisk identifikation, ungefär som en 

undervisning i hur du ska lyckas få någon att titta efter dig (Hirdman 2001, 299).    

I tidningarna representerades ingen person med annan könstillhörighet så som 

transperson, queer eller dylikt på bild. Detta innebär att mångfalden är låg i tidningarna och 

alla grupper i samhället speglas därmed inte. Vilket innebär att identifikationsmöjligheterna är 

låga för de som inte anser sig vara varken man eller kvinna (McQuail 2000, 170) eftersom 

endast mannen och kvinnan representeras i magasinen. 

Kvantitativ innehållsanalys av huvudaktören i text i 
Glitter 

 

 
Av de 375 artiklar som kodades i Glitter fanns det 249 texter där en eller flera människor 

förekom. Av dessa artiklar förekom en eller flera kvinnor i 84 procent eller 226 av texterna. I 

65,8 procent av texterna eller i 177 av dessa förekom endast kvinnor. Av alla texter som 

kodats förekom en kvinna ensam i text i 50,9 procent av fallen. I 14,9 procent av fallen 

förekom två eller flera kvinnor i samma text och i 18,2 procent av texterna förekom en eller 

flera kvinnor i samma text som en eller flera män. Männen förekom ensamma i text i 9,7 

procent av fallen och i 6,3procent av fallen förekom fler än en man på en och samma bild. 

Inga transpersoner, queer eller dylikt förekom i någon artikel. 
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Kvantitativ innehållsanalys av huvudaktören i text i Frida 

 
 

Av de 364 artiklar som kodades i Frida fanns det 303 texter där en eller flera människor 

förekom. Av dessa artiklar förekom en eller flera kvinnor i 82,2 procent eller 249 av texterna, 

i 53,8 procent av texterna eller i 163 av dessa förekom endast kvinnor. Av alla texter som 

kodats förekom en kvinna ensam i text i 46,2 procent av fallen. I 7,6 procent av fallen 

förekom två eller flera kvinnor i samma text och i 28,4 procent av texterna förekom en eller 

flera kvinnor i samma text som en eller flera män. Männen förekom ensamma i text i 12,2 

procent av fallen och i 5,6 procent av fallen förekom fler än en man på en och samma bild.  
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Kvantitativ innehållsanalys av huvudaktören i text i Solo 

 
Av de 440 artiklar som kodades i Solo fanns det 216 texter där en eller flera människor 

förekom. Av dessa artiklar förekom en eller flera kvinnor i 89,8 procent eller 194 av texterna, 

i 54,2 procent av texterna eller i 117 av dessa förekom endast kvinnor. Av alla texter som 

kodats förekom en kvinna ensam i text i 35,1 procent av fallen. I 19 procent av fallen förekom 

två eller flera kvinnor i samma text och i 35,6 procent av texterna förekom en eller flera 

kvinnor i samma text som en eller flera män. Männen förekom ensamma i text i 7,9 procent 

av fallen och i 2,3 procent av fallen förekom mer än en man i samma text. Männen får ta 

mycket större plats i texten än i bilderna eftersom de förekommer bilder med män i 56,9 

procent av de undersökta fallen. I tidningen fanns ingen text där en person med annan 

könstillhörighet så som transperson, queer eller dylikt förekom.  

Jämförelse och analys av huvudaktören i text 
I majoriteten av texterna presenteras kvinnorna ensamma i alla tre magasin. Detta eftersom 

den ensamma kvinnan enligt Conraide är ett sätt för tidningarna att bibehålla idéen om att 

kvinnor ensamma ska klara av att uppfylla uppgiften om att vara kvinna. Detta för att 

upprätthålla den samhällsstruktur som finns i dag och för att tidningarna vill undvika att 

kvinnorna skulle ingå i en gemenskap och på så sätt börja arbeta tillsammans som en grupp i 

ett försök att leva som de vill (Conraide 2011).  Männen presenteras oftare i text än i bild i 

samtliga magasin, men när de förekommer är det oftast i samma text som en kvinna. Detta 

beror enligt Anja Hirdman och Yvonne Hirdman på att maskulinitet är det centrala subjektet i 
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den kvinnliga världen och att den manliga normen anses normal och eftersträvansvärd även 

för kvinnor (Hirdman 2001, 295) (Hirdman 1988, 51). Detta kan även förklaras av att 

kvinnorna får sitt självförtroende och sin position i relation till mannen samt att relationerna 

kvinnor emellan är av mindre vikt (Hirdman 2001, 295). 

I tidningarna finns ingen text där en person med annan könstillhörighet så som 

transperson, queer eller dylikt förekom vilket tyder på att mångfalden i tidningen är låg vad 

gäller att spegla olika grupper i samhället. Detta gör att identifikationsmöjligheterna är låga 

för de som inte anser sig vara varken man eller kvinna (McQuail 2000, 170) eftersom endast 

mannen och kvinnan speglas i magasinen. 

Semiotiska bildanalyser 
Samtliga undersökta bilder är publicerade 2014 och finns som bilaga. De är numrerade efter 

magasinens variabelvärde i kodboken, 1 Glitter, 2 Frida och 3 Solo, följt av en siffra från 1-4.  

Semiotisk bildanalys av Glitter 
Följande	  bilder	  har	  analyserats	  i	  Glitter:	  

1.1                  1.2              1.3          1.4 

Denotation: Det är unga kvinnor som är huvudmotivet i samtliga bilder. I tre av fallen 

förekommer kvinnorna ensamma, detta sker i bild 1.2, 1.3 och 1.4 (se i större format i bilaga). 

I ett fall, bild 1.1, är det tre kvinnor som förekommer på en och samma bild. I tre av bilderna, 

1.1, 1.2 och 1.4, är kvinnorna aktiva genom att de tar en bild tillsammans, applicerar 

läppglans eller går längst med gatan. Endast i ett fall, bild 1.3, är kvinnan passiv och 

poserande. Fem av de sex kvinnorna ler på bild, i bild 1.1, 1.3 och 1.4, och tre av dem tittar in 

i kameran, bild två personer på bild 1.1 och den ensamma kvinnan i bild 1.3. 
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Konnotation: I två av bilderna, 1.2 och 1.3, är fokus på personen och bilderna kan tolkas som 

om det är viktiga personer som framträder på bilderna. Detta eftersom det endast är dem som 

finns porträtterade. I de andra två bilderna, 1.1 och 1.4, är det större fokus på vad personerna 

gör, exempelvis demonstrerar hur ett läppglans ska appliceras eller umgås med sina kompisar 

och har roligt. Fem av kvinnorna ler på bild, vilket gör att de framstår som lättillgängliga, 

oproblematiska och vänliga. Detta sker på bilderna 1.1, 1.3 och 1.4. Samtliga undersökta 

bilder i Glitter uttrycker en norm om att kvinnor ska vara unga och smala eftersom det är vad 

de kvinnor som har blivit avbildade representerar. Tre av bilderna, 1.1, 1.2 och 1.4 uttrycker 

en vithetsnorm eftersom samtliga kvinnor på dessa är ljushyade. På en bild, 1.3, förekommer 

en kvinna som har mörkare hy och hårfärg. Eftersom att ingen bild innehåller en man går det 

inte att säga om tidningens bilder är heteronormativa eller inte. Tvåsamhetsnormen 

framkommer inte heller utifrån de undersökta bilderna eftersom att ingen skildras som ett par 

på något vis. Däremot finns det en bild, 1.4, där flera kvinnor agerar tillsammans. De ser ut 

som om det är ett kompisgäng som är med varandra och ska ta en bild. På bilden framstår de 

alla som väldigt lyckliga.  

Text: I tre av fallen, 1.2, 1.3 och 1.4, framkommer det inte vad bilden handlar om ifall inte 

texten finns med. I det fallet då bilden går att förstå utan texten, 1.1, är när det är de tre 

kvinnorna som porträtteras som vänner. I de andra fallen framgår det inte att exempelvis en 

kändis ska berätta om sina tankar kring mode och kläder, bild 1.2. 

Semiotisk bildanalys av Frida 
Följande bilder har analyserats i Frida:	  

2.1                  2.2                 2.3                2.4 

Denotation: I samtliga studerade bilder i Frida förekommer kvinnor - på en bild, 2.3, 

förekommer en av dessa kvinnor dock tillsammans med en man och på en bild, 2.2, 
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förekommer en av kvinnorna med en person utklädd till en rosa apa. Tre av de fyra kvinnorna 

är vända med både kropp och blick riktad mot kameran, bild 2.1, 2.2 och 2.4, medan den 

fjärde, 2.3, blundar och har kroppen vriden mot mannen. Två av kvinnorna ler på bilderna, 2.1 

och 2.4, en med tänder och en utan. Två av kvinnorna är passiva på bilderna, 2.1 och 2.4, och 

de andra två, bild 2.2 och 2.3, är aktiva, där den ena kysser mannen och den andra håller på 

med något slags uppträdande. Fokus ligger på kvinnorna i samtliga bilder. Det är endast på en 

av bilderna, den med kvinnan och mannen på bild 2.3, som bakgrunden har någon betydelse i 

bilden, de andra är frilagda eller med en enfärgad bakgrund som inte ger betraktaren någon 

information om miljön. Samtliga kvinnor är ljushyade, unga och smala. Två har ljust hår, 2.2 

och 2.4, och två har mörkt hår, bild 2.1 och 2.3. 

I tre av bilderna, bild 2.1, 2.2 och 2.4, ligger allt fokus på kvinnan, hennes 

utseende och/eller kläder. Detta eftersom det inte finns någon miljö eller omgivning att titta 

på, eller så är det en väldigt enfärgad/neutral sådan som inte drar till sig uppmärksamheten. I 

den fjärde bilden, 2.3, delar kvinnan uppmärksamheten med mannen. I tre av fyra fall, bild 

2.1, 2.2 och 2.3. syns hela kvinnorna på bilden, den ena kvinnan sitter dock ner, bild 2.3. Den 

fjärde, 2.4 är porträtterad från brösten och upp. Samtliga bilder i Frida är fotograferade rakt 

på, vilket ger intryck av att betraktaren är jämlik med objektet. Två av bilderna har kvinnan 

centrerad, 2.2 och 2.4, medan de andra två har placerat henne till vänster i bild, 2.1 och 2.3. 

Konnotation: I tre av fyra fall, 2.1, 2.2 och 2.4, upplevs kvinnorna på bilderna som 

tillgängliga och/eller intresserade. En av dessa kvinnor, bild 2.2, upplevs dock som kaxig och 

nästan retfull, som om hon utmanar läsaren. Den fjärde kvinnan, som kysser mannen på bild 

2.3, är ointresserad av läsaren - allt fokus ligger på mannen på bilden. Hon är dock intresserad 

av mannen på bilden. Mannen på samma bild är distanserad och inte intresserad av läsaren, 

men intresserad av kvinnan. Samtliga bilder uttrycker en tendens till vithetsnorm eftersom 

samtliga personer på bilderna har ljus hy. Dock har bara två av kvinnorna, på bild 2.2 och 2.4, 

blont hår. På en av bilderna, 2.3, finns en man med, vilket representerar en hetero- och 

tvåsamhetsnorm, då det endast förekommer en tjej och en kille på bilden som dessutom ska 

föreställa ett par av något slag. Samtliga bilder i Frida representerar en tendens till 

smalhetsnorm eftersom de innehåller bilder av unga smala kvinnor i 20-årsåldern.  

Två av kvinnorna, bild 2.1. och 2.2, upplevs vara kända och/eller framgångsrika 

personer; kvinnan med mikrofon på bild 2.2, som gör något slags framträdande och kvinnan 

som är frilagd, men som står i en pose som påminner mycket om ett event som “röda mattan” 

på bild 2.1. De andra två kvinnorna på bild 2.3 och 2.4, upplevs mer som privatpersoner som 

fyller en funktion i en genrebild. Det är framför allt tre bilder på kvinnorna som tyder på att 
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kvinnan uppmärksammas för sitt utseende och/eller kläder, bild 2.1, 2.2 och 2.4. Även i 

bilden 2.3 med kvinnan och mannen spelar utseendet roll, men där är det inte lika tydligt - där 

ska de hellre attrahera varandra än läsaren. Tre av dessa bilder, 2.1, 2.2 och 2.4 syftar till att 

lyfta fram intresset för skönhet, men två av dem, 2.1 och 2.2, innefattar också kändisskap 

och/eller kläder och mode. Den fjärde bilden, 2.3, fokuserar på tanken att ha en man - eller 

partner - att vara lycklig med.  

Text: Två av bilderna, 2.3 och 2.4, som troligtvis har privatpersoner som motiv, framstår mer 

som genrebilder än faktiska porträtt av något. Det är dock inte helt enkelt att förstå vad de 

bilderna vill förmedla utan texten - speciellt inte med kvinnan som bara är ett vanligt porträtt 

från brösten och uppåt, bild 2.4. Utan texten har läsaren ingen aning om att hon faktiskt ska 

visa upp “de perfekta brynen”. Den andra bilden med privatpersoner, 2.3, förstår läsaren lite 

bättre, det är uppenbart att den handlar om kärlek eller relationer på något sätt. Det är dock 

omöjligt att veta att det är en illustration till en artikel om kyss-skolan. Även den frilagda 

bilden, 2.1, är svår att förstå utan text - men läsaren kan ändå förstå att det är kvinnan i sig 

som är viktig i sammanhanget eftersom hon inte presenteras i någon speciell miljö. Fokus ska 

ligga på henne och möjligtvis det hon har på sig. Bilden säger dock inte så mycket när den 

inte ses tillsammans med texten. Den enda bilden som är tydlig och som säger mest när den 

står för sig själv är den på kvinnan som gör ett framträdande, bild 2.2, - det framgår att hon är 

känd och gör ett uppträdande tack vara mikrofonen, de speciella kläderna och den tuffa 

attityden. 

Semiotisk analys av Solo 
Följande bilder har analyserats i Solo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1            3.2       3.3                    3.4 
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Denotation: I samtliga fyra studerade bilderna i Solo förekommer en kvinna som huvudmotiv 

på bild och i en av artiklarna finns en man med, bild 3.1. I bakgrunden till en av bilderna finns 

en kvinna, 3.2, men förutom det så syns inga andra personer i någon av bildernas bakgrunder. 

Alla kvinnor har kropparna vända mot kameran men endast en av dem har blicken in i 

kameran, bild 3.3, de andra tre tittar ut ur bild. Endast en av kvinnorna ler på bild, 3.1. I tre av 

bilderna är kvinnan passiv och poserande, bild 3.2, 3.3 och 3.4 och i en bild är kvinnan aktiv, 

3.1, i den meningen att hon kramar om mannen på bilden. Förutom att fokus är på kvinnorna 

är det även fokus på vad de har för kläder på sig i samtliga fall. I fallet där kvinnan kramar om 

mannen, 3.1, syns inte kläderna hon har på sig, men hon håller i ett par handskar som är 

centralt placerade i bilden. I samtliga fall har kvinnorna ljus hy och i tre av fyra fall, 3.2, 3.3 

och 3.4, har kvinnorna blont hår. En person har brunt hår 3.1.  

På samtliga bilder är kvinnorna placerade en bit ifrån kameran vilket gör att 

motiven har luft runt omkring sig. Två av kvinnorna är placerade högt upp till vänster i bild, 

3.1 och 3.2, en högt upp till höger, 3.3, och en högt upp men centralt placerad, 3.4. Tre av 

bilderna, 3.1, 3.3 och 3.4, är tagna rakt på vilket ger ett intryck av att betraktaren är jämlik 

med objektet och en bild, 3.2, är tagen ur ett grodperspektiv, vilket ger objektet en maktstatus 

över betraktaren.  

Konnotation: Kvinnorna gestaltas som ensamma människor som klarar sig själva i tre av de 

fyra fallen, bild 3.2, 3.3 och 3.4. I det fjärde fallet, 3.1, står hon står i relation till mannen. I tre 

av fallen upplevs kvinnorna som distanserade och ointresserade av läsaren, bild 3.2, 3.3 och 

3.4, två av dessa kvinnor, 3.2 och 3.4, tittar ut ur bilden medan en, 3.3, tittar på läsaren men 

även då tycks hon ointresserad. I fallet där kvinnan upplevs som tillgänglig och intresserad är 

i bild 3.1, där även en man förekommer - hon tycks dock framförallt vara intresserad av 

honom i denna bild. Kvinnan och mannen gestaltas som motsatser eftersom kvinnan framstår 

som lättillgänglig och intresserad medan mannen är distanserad och ointresserad.  

Samtliga bilder uttrycker en tendens till vithetsnorm eftersom samtliga personer 

på bilderna har ljus hy och alla kvinnor utom en, 3.1, har blont hår. På endast en bild finns en 

man med och där finns det även tendens till en hetero- och tvåsamhetsnorm eftersom det 

endast förekommer en tjej och en kille på bilden. Även en tendens till smalhetsnorm 

representeras på samtliga bilder eftersom alla kvinnor som förekommer på bild är smala samt 

unga personer som är i 20-årsåldern.  

I tre av bilderna, 3.2, 3.3 och 3.4, är kläderna en central del av bilden som får 

betraktaren att tänka på kvinnan som en modemedveten människa. Detta kan exemplifieras 

med att en av kvinnorna ser ut att vara en kändis eftersom hennes klädval och posering tyder 
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på detta genom chihuahuan och den uppenbara produktplaceringen på solglasögonen, som i 

bild 3.2. Den kvinnan där kläderna inte är lika centrala är i bilden där mannen förekommer, 

bild 3.1, eftersom han upplevs vara viktig att se upp till i detta sammanhang. I samtliga 

studerade fall i Solo syns tendenser till att magasinet vill att läsaren ska få en känsla av att de 

också vill uppnå någonting. Det är som om de vill uppnå det kvinnliga idealet, eller den 

kvinnliga rollen. 

Text: Två av bilderna, 3.2 och 3.4, framstår mer som reklambilder än som bilder tänkta att 

illustrera en karriär eller en skönhetsjakt. Karriärskvinnan, bild 3.4, får inte synas och 

operationerna i bild 3.2 tycks långt bort från bilden förutom det lilla bandaget som syns på 

halsen. I bild 3.3, där en kvinna ska visa upp sin garderob, syns det att det är kläderna som är 

det viktigaste och i bild 3.1, där en kvinna kramar om en man, framgår det att bilden handlar 

om kärlek på något sätt.  

Jämförelse och analys av bilderna  
I Glitter är det unga, smala kvinnor som finns representerade i alla undersökta nummer av 

magasinet, vilket kan förklaras av att dessa attribut hör till modellvärldens klassiska 

skönhetskrav (Thulin & Östergren 2000, 15). Större delen av de kvinnor som finns 

porträtterade är ljushyade men även en kvinna med mörkare hy finns porträtterad vilket tyder 

på att magasinet i alla fall visar tendenser till att spegla olika etniska grupper i samhället. 

Detta är eftersträvansvärt enligt McQuail eftersom det gör det möjligt för olika läsare att 

identifiera sig med personerna som representeras (McQuail 2000, 170). Kvinnorna är 

porträtterade som aktiva i tre av de fyra studerade bilderna i Glitter eftersom de applicerar 

läppstift, går över gatan och hänger med kompisar. Endast en kvinna är passiv. I de bilder där 

kvinnorna framställs som aktiva framträder de som subjekt som inte står i relation till mannen. 

Detta talar emot Hirdmans teori om att det är i relation till mannen som kvinnorna får sitt 

självförtroende och position (Hirdman 2001, 295). Fem av kvinnorna som finns porträtterade 

ler på bild, vilket gör att de framstår som lättillgängliga, oproblematiska och vänliga. Denna 

gest är välkomnande och uttrycker en längtan efter samhörighet med läsaren (Hirdman 2001, 

49).  

Till skillnad från Glitter är två av de fyra bilderna av kvinnorna porträtterade 

som passiva på de studerade bilderna i Frida.  Däremot förekommer tendenser till 

skönhetskraven om att modellerna ska vara unga, smala och vita som kvinnor eftersom 

samtliga undersökta fall i Frida beskrivs med dessa attribut (Thulin & Östergren 2000, 15). 
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Detta är till skillnad från Glitter, där tendenserna till vithetsnormen inte är riktigt lika tydlig. 

Tendensen till mångfald i Frida är därmed något lägre än vad den är i Glitter och det blir 

därmed svårare för de grupper som inte representeras att kunna identifiera sig med detta 

magasin (McQuail 2000, 170). Det förekommer dock en person utklädd till en rosa apa i en av 

bilderna, vilket gör att kvinnorna på två av fyra av bilderna inte är ensamma, vilket är fler 

bilder än i Glitter.  I Frida upplevs kvinnorna ha en tendens att vara intresserade och 

tillgängliga, även om bilden där både en man och en kvinna förekommer visar att kvinnan inte 

är intresserad av läsaren utan endast av honom - och att detta gör henne lycklig. Denna bild 

påvisar att maskulinitet är det viktigaste subjektet i den kvinnliga världen hos Fridas läsare, en 

tendens som inte märktes i Glitter (Hirdman 2001, 295). Frida visar även upp ökade tendenser 

till en hetero- och tvåsamhetsnorm eftersom det förekommer en tjej och en kille som 

uppenbart är ett par av något slag på en bild. Detta gör att tendensen till mångfalden är låg i 

Frida eftersom att andra typer av förhållanden inte får ta plats vilket leder till att det blir svårt 

för vissa grupper att identifiera sig med tidningen (McQuail 2000, 170). Utseendet är i fokus i 

de tre bilder där mannen inte förekommer och i dessa bilder är det intresset för skönhet, mode 

samt personernas kändisskap som lyfts fram. Denna gestaltning av vad som är viktigt i 

kvinnans värld utgår från en tanke om att privatlivet är det viktigaste, medan politik och 

samhälle inte uppmärksammas (Conraide 2011) (Strömbäck 2009, 120). 

Även i Solo ligger mycket fokus på utseendet och privatlivet. I tre av bilderna är 

kläderna och utseendet det centrala i bilderna. Detta kan exemplifieras med att en av 

kvinnorna ser ut att vara en kändis eftersom hennes klädval, posering, chihuahua och de 

uppenbart produktplacerade glasögonen är i fokus trots att bilden egentligen ska illustrera 

skönhetsoperationer - något som inte framgår tydligt av bilden. Den kvinnan där kläderna inte 

är lika centrala är i bilden där mannen förekommer. Där är det han som är i fokus, precis som 

i fallet i Frida och tidningen visar därmed upp en tendens till en tvåsamhets- och heteronorm 

som inte gynnar mångfalden (McQuail 2000, 170). Kvinnan på denna bild är den enda som ler 

och som upplevs tillgänglig och intresserad på bilden. Detta kan ses som ett exempel på att 

kvinnan får sitt självförtroende och position i relation till mannen (Hirdman 2001, 295). 

Kvinnan och mannen kan beskrivas som motsatser enligt Hirdman, vilket tydligt syns i denna 

bild där kvinnan framstår som lättillgänglig och intresserad medan mannen är distanserad och 

ointresserad (Hirdman 1988, 53). De andra kvinnorna gestaltas som ensamma, distanserade 

och ointresserade av läsaren. Detta går emot Hirdmans resultat om den återkommande leende 

gesten bland kvinnliga motiv (Hirdman 2001, 49). Detta resultat skiljer sig även från Glitter 

och Frida där det förekommer mer lättillgängliga och intresserade kvinnor på bilderna. 
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Ytterligare en tendens i de studerade fallen är att kvinnorna allt oftare tycks bli porträtterade 

som passiva på bild ju högre upp i åldrarna läsarna kommer – i Solo är tre av de fyra 

kvinnorna passiva, jämfört med två i Frida och en i Glitter. Samtliga kvinnor som 

förekommer på bilderna representerar en tendens till ett flertal normer; vithetsnorm, samt 

normen att vara ung och smal. Detta tyder på att tendensen till mångfald i Solo är låg, precis 

som i Frida (McQuail 2000, 170). Av de studerade bilderna lyckas kvinnorna som gestaltas i 

Solo därmed nå upp till de grundläggande skönhetskraven på att vara unga, smala och blonda 

(Thulin & Östergren 2000,15-21). I samtliga fall i magasinen syns tendenser till att läsaren 

ska få en känsla av att de också vill uppnå någonting. Det är som om de vill uppnå det 

kvinnliga idealet, eller den kvinnliga rollen som bland annat Conraide talar om (2011). Han 

menar att det är viktigt att kvinnorna som läser magasinen klarar av denna utmaning för att få 

en möjlighet att passa in i samhällsstrukturen på ett framgångsrikt sätt och att uppnå 

kvinnlighetsnormerna är därmed något eftersträvansvärt.   

Retoriska textanalyser 
Samtliga artiklar är numrerade efter deras utgivningsnummer i respektive magasin. Alla 

artiklar är publicerade 2014 i magasinen Glitter, Frida eller Solo. 

Retorisk textanalys av Glitter 
Kvinnorna som förekommer i artiklarna beskrivs på olika sätt i alla undersökta fall. Den ena, i 

nummer 11, beskrivs efter sitt intresse för mode, medan en annan, i nummer 2, beskrivs efter 

sin personlighet och i en tredje, i nummer 5, framstår den ena som en lillasyster som ställer en 

fråga om relationer till sin storasyster. Detta syns i den fråga som insändaren skickat in: 

 

”Hej storasyrran! Jag undrara om du har några tips på hur man kan få fler kompisar? 

//Kram från Kompistjejen” 

Insändare, Glitter, nummer 5 

 

I nummer 8 förekommer ingen kvinna eftersom det är läsaren som tilltalas direkt. Alla rör 

dock ämnen som har med utseende, relationer, kändisskap och personlighet att göra. Dessa 

ämnen tas upp av både författaren i brödtexten eller frågorna som ställs, samt av 

intervjupersonerna i form av svar. Även på detaljnivå tas utseendet upp i nummer 8 och 11, 

eftersom klänningar, smink och skor beskrivs utifrån form och färg i dessa artiklar. 
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Samtliga texter i Glitter är av underhållande och hyllande karaktär, vilket innebär att i varje 

artikel så hyllas antingen ett specifikt intresse så som mode i nummer 11, och/eller en person, 

så som Zendaya Zapped i nummer 2. Två av texterna, nummer 11 och 2, fokuserar på att få 

läsaren att känna sig bekväm med sig själv, den ena i form av att vara bekväm i sin 

personlighet och den andra på att vara bekväm i de kläder som läsaren väljer att ha. Det 

poängteras dessutom att det inte är viktigt att ha på sig de vackraste kläderna vilket kan 

exemplifieras med detta citat från Selena Gomez: 

 

“Jag bryr mig aldrig om paparazzi och jag bryr min inte om hur jag ser ut. Jag är lycklig på 

insidan, och det är allt som spelar roll” 

Selena Gomez, Glitter, nummer 11 

 

Författaren har en undervisande ton i samtliga undersökta artiklar. Detta exemplifieras i 

artikeln om hur ”kompistjejen ska få fler vänner. Det förekommer även i artikeln som handlar 

om smink i nummer 8, där tre olika tips läggs fram för hur utseendet med hjälp ska förändras 

och förbättras. Författaren framstår där som en expert som vet hur läsaren kan ändra sitt 

utseende. Ett exempel är detta citat:  

 

”Testa att bara lägga ögonskugga längst ögonfransraden istället för att måla hela 

ögonlocken. Det ger en ny, cool look!” 

Textförfattaren, Glitter, nummer 8 

Retorisk textanalys av Frida  
I Frida är det endast en av fyra kvinnor som beskrivs utifrån sitt utseende; Selena Gomez i 

nummer 2, som enligt tidningen är “bäst klädd 2014”. Texten handlar således främst om 

hennes klädstil och hur hon alltid “lyckas med konststycket att se supersnygg ut”, men tar 

även upp att hon designat en egen kollektion och det faktum att hon ofta får kläder skickade 

till sig. Både rubrik, ingress och brödtext lägger mest fokus på hennes utseende och stil. 

Tidningen skriver att som den världsstjärna Selena Gomez är går hon ofta på filmpremiärer 

och galor, där det gäller att vara lite extra fin. På det svarar Selena Gomez: 

 

”Det känns bra att känna sig vacker och det är kul att klä upp sig, men samtidigt är det skönt 

att ha en balans i livet eftersom det är bra att komma ifrån strålkastarljuset då och då.” 
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Selena Gomez, Frida, nummer 2 

 

En annan kvinna, Miley Cyrus i nummer 8, beskrivs istället utifrån sin personlighet och 

karriär - texten handlar om hennes turné. Den tar även upp hennes bakgrund, kärleksliv och 

hennes ambition om att inspirera sina fans; “Hon hoppas att hon kan peppa sina fans till att 

våga vara sig själva”.  

Texten om Miley Cyrus i nummer 8 är positiv och i de lite större textstyckena 

fokuseras det mycket på hennes coola personlighet och tuffa attityd. I de andra två texterna, 

den om ögonbryn i nummer 2 och den om kyss-skolan i nummer 20, nämns kvinnorna inte 

ens vid namn, utan det framgår tydligt att den ena endast är där som modell i en guide om 

perfekta ögonbryn - alltså enbart för sitt utseendes skull, även om inte just hon kommenteras i 

texten - medan den andra bilden är en genrebild som passar till “stora kyss-skolan”. I texten 

om ögonbryn i nummer 2 är det mycket fokus på utseende, men det riktar sig till läsarna och 

inte till någon specifik person på bild - bilderna är snarare till för att visa läsarna hur de ska få 

det rätta utseendet och hur slutresultatet som de ska sträva efter bör se ut. I texten om kyss-

skolan nämns inte utseende överhuvudtaget. 

Två av texterna, de om Selena Gomez i nummer 2 och Miley Cyrus i nummer 8, 

är underhållande och hyllande. De får beröm för sin snygga klädstil respektive framgångsrika 

turné och karriär. Detta framkommer bland annat i ingressen till artikeln om Miley Cyrus. 

 

”Miley Cyrus reser just nu världen runt med sin omtalade Bangerz turné. Vi var tvugna att ta 

reda på mer om den coolaste katten på popstjärnehimlen.” 

Terese Allert, Frida, nummer 8 

 

De andra två texterna, om ögonbryn i nummer 2 och kyss-skolan i nummer 20, är 

informerande och har som syfte att lära läsarna något - att få de perfekta ögonbrynen 

respektive att kyssas på rätt sätt. De två texterna är varken hyllande eller klandrande, och 

riktar sig inte mot någon speciell person utan mot alla som är tillgängliga och villiga att ta till 

sig av budskapet; att lära sig kyssas rätt och att vara intresserad av, och måna om, att vilja ha 

perfekta ögonbryn. 

Författaren har en undervisande och informerande roll mot publiken i två av 

texterna som studerats, den om ögonbryn i nummer 2 och den om kyss-skolan i nummer 20. 

De är utformade på ett sådant sätt att läsaren ska få lära sig hur någonting fungerar eller 

skapas - i detta fall perfekta ögonbryn eller att kyssas på rätt sätt. Författaren är också 
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övertygande om att det är något som läsaren borde vilja lära sig, och låter i båda fallen som en 

expert som både har perfekta ögonbryn eftersom författaren vet hur dessa ser ut, men som 

även har varit i en sådan situation att den vet hur den perfekta kyssen ska gå till och också kan 

informera om nybörjarmisstag. I de två andra artiklarna, om Gomez i nummer 2 och Cyrus i 

nummer 8, är författaren ganska osynlig eftersom det inte är någon artikel som baseras på 

frågor från författaren och svar från huvudaktören. Författaren har istället som huvudsaklig 

roll att föra texten vidare mellan huvudpersonens säg. 

I den text som inte berör utseende överhuvudtaget, nummer 20, behandlas 

istället relationer. Intressant är att trots att bilden till denna artikel är heteronormativ, med en 

kvinna och en man som kysser varandra, så är texten könsneutral. Istället för pronomen han 

och hon, används ordet hen om den eventuella kysspartners som läsaren kan tänkas ha. 

Förutom “hen” användes också andra ord för att komma runt heteronormen, så som “crush”, 

“sötisen” och “personen”.  

Två av dessa texter lägger stor vikt vid att läsaren ska känna att det är möjligt 

och viktigt att börja bry sig om sitt utseende - i detta fall ögonbrynen i nummer 2, eller att ta 

ansvar kring kärlek och relationer och lära sig hur en bra kyss går till i nummer 20. I texten 

om Miley Cyrus i nummer 8 får läsarna istället läsa om kändislivet och inspireras till att gå sin 

egen väg och våga vara sig själva.  

 

”Alla som säger någonting elakt om dig är alltid under dig. Det är bara för att de är 

avundsjuka på det du har.” 

Miley Cyrus, Frida, nummer 8 

  

I texten om Selena Gomez i nummer 2 får läsarna, i motsats till texten om Miley Cyrus, lära 

sig att utseendet spelar roll även om du är känd, eftersom det innebär förmåner och 

möjligheter, som exempelvis designerkläder och möjlighet att designa en klädkollektion. 

Utseende på intervjupersonerna tas inte upp i detalj i någon av dessa två texter om Gomez och 

Cyrus.  

Retorisk textanalys av Solo 
Kvinnorna i Solo beskrivs i tre av fyra fall, i nummer 2, 8 och 11, i relation till sitt utseende. 

Detta tas upp av både författaren och intervjupersonerna. Det är exempelvis en ung kvinna 

som vill förändra sitt utseende med smärtsamma bantningsmetoder i nummer 11, och en 
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bloggare och karriärkvinna i nummer 8 som får tala om hennes modeintresserade som växt 

sedan barnsben. Det är in på detaljnivå som utseendet tas upp eftersom olika typer av kläder 

nämns i både textil och färg i samtliga nämnda artiklar. Även det som kvinnorna har 

åstadkommit i karriären tas upp i nummer 2 och 8, men detta får lite fokus i jämförelse med 

utseendet som återkommer genom hela artiklarna. Det är som om vägen till lycka och 

framgång beror på hur mycket tid och energi du lägger på ditt utseende. Detta gäller även i 

artikeln om Fanny Lyckman i nummer 8, en artikel som med rubriker och ingressen syftar till 

att handla om karriärmöjligheter men som till större delen handlar om mode. Detta 

exemplifieras med ett stycke där Fanny Lyckman beskriver hur hennes modeintresse började 

redan som barn och hela historien avslutas med: 

 

“Sedan dess har jag varit väldigt noga med vad jag har på mig.” 

Fanny Lyckman, Solo, nummer 8 

 

Även Michelle Da Silva säger att utseendet är centralt i hennes liv i en annan text.  

 

“Det finns ingen dag som är värd att fira… Jag har min stil oavsett vilken tid på dygnet det 

är.” 

Michelle Da Silva, Solo, nummer 2 

 

Fokus på utseendet gäller dock inte artikeln om dejting i Solo nummer 5, där det enda som tas 

upp om kvinnan är hennes prestation inom dejtingvärlden. Tre av texterna, i nummer 5, 2 och 

8, är av underhållande karaktär med hyllande drag och det som ska hyllas är shopping, mode, 

karriären och kärleken. I den fjärde artikeln, i nummer 11, har texten däremot ett klandrande 

drag eftersom texten syftar till att göra skönhetsoperationer till någonting kvinnan inte ska 

eftersträva. Här har jakten på skönhet gått för långt och läsaren ska bry sig så mycket om 

utseendet att det krävs en operation. Det naturliga hyllas. Vilket även tas upp i artikeln i 

nummer 11 av en manlig läkare: 

 

“Tidigare gjorde det inget att skönhetsingreppen märktes men det har gått tillbaka till ett mer 

naturligt utseende.” 

Ulf Samuelsson, Chefsläkare, Solo, nummer 11 
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Författaren har en undervisande ton gentemot publiken i samtliga texter som har studerats i 

Solo. De är utformade på ett sådant sätt att läsaren ska få lära sig hur ett fenomen, som 

exempelvis skönhetsoperationer, ter sig baserat på fakta men detta görs med en ton som 

antyder att det inte är acceptabelt att utföra dessa. Författaren blir en “vän” som ger tips till 

läsaren på hur denne ska agera för att uppnå det kvinnliga idealet som tidningen förmedlar.  

Jämförelse och analys av texterna 
I Glitter finns en tendens till en variation i innehållet i texterna, främst efter vilken 

ämneskategori de ursprungligen tillhör. Detta gör att Glitters bild av vad en kvinna i 7 till 13 

års ålder bör vara intresserad av är utseende, relationer, kändisskap och att ha en glad 

personlighet. Glitter tar även upp mycket om att känna sig stolt över sig själv och vara 

bekväm med det i två av texterna i nummer 2 och nummer 11. I de andra två, nummer 5 och 

nummer 8, fokuserar de på ett specifikt intresse så som mode samt en specifik person och 

dennes personlighet. Kvinnan som intervjuas i nummer 2, där fokus ligger på personligheten, 

gör att hon förminskas från den karriärkvinna hon är till att framstå som en gullig 

personlighet. 

Detta sker på grund av isärhållandet av könen. Mannen ska förekomma i vissa 

situationer, så som att ha en framgångsrik karriär, medan kvinnan förpassas till hemmet och 

den personliga sfären. Det är även kvinnans uppgift att försöka nå upp till den manliga 

normen om att ha en framgångsrik karriär, men inte för mycket (Hirdman 1988, 51-53). I 

texten som handlar om utseende och kläder är den viktigaste poängen att det är viktigt att 

känna sig bekväm i kläderna vilket kan exemplifieras med detta citat från Selena Gomez: 

 

“Jag bryr mig aldrig om paparazzi och jag bryr min inte om hur jag ser ut. jag är lycklig på 

insidan, och det är allt som spelar roll” 

Selena Gomez, Glitter, nummer 11 

 

I Glitter syns tendenser till att kvinnan inte bara gestaltas utifrån sitt utseende. Trots detta är 

det dock två av artiklarna som fokuserar på utseendet av kvinnorna, dels den om Selena 

Gomez i nummer 11 och dels den i nummer 8 som handlar om hur läppglans ska appliceras.  

  Även i Frida tas kvinnors utseende upp. Detta görs i tre artiklar, två av dessa 

förekommer i nummer 2 och den tredje i nummer 8. Den ena handlar om Selena Gomez 

klädstil och där den andra syftar till att få läsaren att ändra på sina ögonbryn. Utseendet tas 
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även upp i artikeln om Miley Cyrus. Således syns en tendens till att Frida ett lika stort fokus 

på utseendet i text som Glitter har. Men till skillnad från Glitter så beskrivs en kvinna också 

utifrån sin karriär i denna tidning, men även den gången nämns utseendet. De artiklar som inte 

nämner utseende är artikeln om relationer i nummer 20 i Frida, som handlar om hur läsaren 

ska kyssas, samt texten om kompisar i Glitters nummer 5. Artikeln i Fridas nummer 20 är 

könsneutral och använder sig av ordet hen, något som tyder på att Frida ger fler läsare en 

högre identifikationsmöjlighet (McQuail 2000, 170). Samtliga undersökta texter i Frida är 

hyllande och syftar till att det är viktigt att bry sig om sitt utseende, inspireras till ett kändisliv 

samt ta ansvar för kärlek och relationer. Precis som Strömbäck (2009, 120) skriver att 

medierna väljer ut vissa aspekter när de utformar sitt budskap finns en tendens till att Frida 

har valt att ge en bild av möjligheten till det lyckliga och framgångsrika liv som läsarna kan få 

om de uppnår kändisskap eller bryr sig om sitt utseende. 

I Solo nämns kvinnornas utseende i tre artiklar, nummer 2, 8 och 11, och för läsarna 

framstår det som om vägen till framgång går genom en kvinnas intresse för hennes yttre. 

Detta gäller i så väl artiklar som rör mode och skönhet, nummer 2 och 11, samt en artikel om 

en karriärkvinna i nummer 8, där utseendet hyllas. När tidningen lägger större vikt på 

utseende än på karriären i nummer 8, visar de en tendens till att detta är det viktigaste att bry 

sig om för kvinnan om denne vill leva upp till den kvinnliga rollen (Strömbäck 2009, 120) 

(Conraide 2011). Dock är det svårt att dra slutsatser om detta eftersom en artikel visar på 

dessa tendenser. Det som tycks ska hyllas av Solos läsare är shopping, mode, karriären och 

kärleken, ämnen som i detta magasin betraktas som feminina drag och intressen som bör 

underhållas för att nå uppnå den kvinnliga rollen (Conraide 2011). Artikeln om 

skönhetsoperationer i nummer 11 är dock av mer klandrande karaktär vilket talar emot det 

som tidigare tagits upp i de andra tre artiklarna om att skönhet är viktigt att bry sig om för att 

uppnå den kvinnliga rollen. Kvinnan dubbelbestraffas därmed för sin önskan att leva upp till 

skönhetsidealen. Det vill säga; kvinnan gör fel oavsett vad hon väljer att göra eller inte göra 

(Ås 1982, 51).  

I samtliga undersökta artiklar i dessa magasin har författaren en undervisande ton och 

framstår oftast som en expert på det ämne som diskuteras. De tydligaste exemplen 

förekommer i magasinet Glitter, och är extra tydligt i artikel nummer 5, där “kompistjejen” 

skriver till “storasyrran” för att be om råd på hur hon ska få fler vänner. Magasinen tar på sig 

en auktoritär roll i relationen till sina läsare och, som både Glitter och Hirdman uttrycker det, 

så blir tidningarna en storasyster som guidar läsaren genom de ritualer som krävs för att bli 

och vara en kvinna (Hirdman 2001, 295).  
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Slutdiskussion 
Genom denna studie har den kvinnliga identiteten som Frida förlag konstruerar analyserats 

och kartlagts. Det som genomsyrat resultatet är att alla tidningar visar på starka tendenser till 

att fokusera på det yttre och att samtliga tidningar mer eller mindre går in på detaljnivå för att 

beskriva vad de intervjuade kvinnorna har på sig eller hur läppglanset ska appliceras. 

Kvinnornas utseende tas upp av både skribenten som beskriver dem och av intervjupersonerna 

själva, när de svarar på de frågor som ställs till dem. Av författaren tas detta upp med en 

undervisande ton, där författaren ses som en vän eller en storasyster gentemot läsaren. På så 

vis lär sig läsaren hur denne ska göra för att uppnå det kvinnoideal som tidningarna skapar. 

För att visa på vilket ideal som tidningarna visar upp har denna studie utgått från två 

frågeställningar som besvaras här nedan.  

 

1. Hur presenteras innehållet, det vill säga ämnet eller temat, i livsstilsmagasin för 

kvinnor efter olika åldersgrupper?  

 

De ämnen som regelbundet och i störst utsträckning förekommer i de tre tidningarna är, utan 

inbördes ordning; kändisar, skönhet/smink, mode, relationer och sex. I Frida och Glitter är det 

de framgångsrika människorna som gestaltas och som läsaren ska hylla. I Solo förekommer 

det däremot inte lika många artiklar om kändisar. Skönhet/smink samt mode tyder på att det 

är utseendet som är i fokus i samtliga tidningar. Vad gäller relationer är det kompisrelationer 

som premieras på bild och i text i Glitter. I Frida tenderar detta att utvecklas till att gälla 

relationer till män för att i Solo övergå till sexuella relationer till män. Det ger en bild av att 

mannen som det viktigaste subjektet i en kvinnlig värld växer fram ju äldre läsaren blir.  

Andra kategorier som blir allt viktigare med åldern är karriär/studier, teknik/internet/sociala 

medier samt hälsa/träning. Vad gäller hälsa/träning ger även det bilden av att utseendet blir 

allt viktigare ju äldre läsarna blir. Denna ämneskategori är en indikator på att tidningarna vill 

ge läsarna en idealbild av kvinnan som ung och välformad. 

 

2. Vilka normer kring kvinnorollen förmedlar livsstilsmagasin för kvinnor till sina läsare 

och målgrupper, genom gestaltningen av kvinnan i text och bild? 

 

Resultatet visar på en tendens till att utseendet är viktigt i samtliga tidningar, men i olika grad. 

Kvinnans utseende blir allt viktigare ju äldre läsarna blir och är således vanligast 
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förekommande i gestaltningen av kvinnorna i Solo. Även om texten genom rubrik, ingress 

och vinjett tycks handla om karriär i Solo, tas utseendet upp i dessa texter. Detta gör att 

skribenten därmed sätter personens yrkesidentitet i ett beroende till hennes utseende. Ett bra 

utseende ger läsaren budskapet att det kommer leda till en bra karriär. Detta gäller även i 

Frida, men sedan blir det en stor skillnad gentemot Glitter. I Glitter är det bara en artikel som 

tydligt är rubricerad med mode och handlar om kläder, som även påpekar att läsaren ska 

känna sig bekväm i vad denne bär. Gemensamt är dock att i alla tidningar är utseendet 

nyckeln till framgång och lycka vilket framgår i såväl bild som text. Tidningarna vill 

dessutom ge sken av att framgång är möjligt för läsaren om de tar till sig av deras tips. Det 

dolda budskapet tycks vara “Köper du de kläder som vi rekommenderar och sminkar sig på 

rätt sätt kan du komma ett steg närmare de drömmar vi målar upp”. De drömmar som målas 

upp är dock inte möjliga att nå för alla eftersom att det är unga, smala, vita kvinnor med 

framgångsrika karriärer som framstår som idealet i Solo. Även Glitter skiljer sig på denna 

punkt eftersom relationen till en man inte tas upp, utan endast vänskapsrelationen till väninnor 

nämns. I Glitter är vithetsnormen inte riktigt lika tydlig som i övriga livsstilsmagasin. Detta 

eftersom det förekommer en kvinna som inte är vit, magasinet har dock en majoritet av vita 

personer representerade och då vi inte undersökt detta kvantitativt kan vi inte dra några 

generaliserande slutsatser kring det.  

Det kvinnoideal som förmedlas i samtliga tidningar är fortfarande att kvinnan 

ska vara ung och smal. Trots dessa starka ideal och fokus på att förändra och förbättra 

utseendet för att uppnå den tidigare beskrivna kvinnliga identiteten är det för kvinnorna i ålder 

18-35, därmed de som läser Solo, inte okej att ta steget till operationsbordet. Det ses som 

skamfyllt, speciellt om operationen inte ser naturlig ut. På så sätt bestraffas de kvinnliga 

läsare som gjort en operation för att uppnå det ideal som tidningen målat upp. De har helt 

enkelt försökt att leva upp till normen för mycket.  

Vad gäller relationer så skiljer sig tidningarna åt. I Glitter framstår 

vänskapsrelationerna till andra kvinnor som den absolut viktigaste i bild och text. I Frida 

tenderar detta att utvecklas till en kärleksrelation till männen om vi läser av vad bilden säger. 

Texten däremot, tenderar att tala emot heteronormen eftersom partnern benämns som “hen”. I 

Solo finns det tendenser till en ännu tydligare heteronorm eftersom endast män förekommer 

tillsammans med kvinnan och relationen har nu utvecklats från kärlek till att handla om sex.  
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Förbättring och framtida forskning 
Eftersom vi i denna studie har genomfört en både en kvantitativ och två kvalitativa 

innehållsanalyser har vi fått det breda resultatet vi ämnade få. Dock kan kritik riktas mot att 

alla delar i innehållsanalyserna inte analyserades och presenterades i det slutgiltiga resultatet. 

Vi kunde exempelvis ha tagit med hur ofta män och kvinnor förekom i artiklarna i tidningen 

samt vilka typer av artiklar som förekom i de olika tidningarna. Vidare forskning hade kunnat 

göras genom att andra frågor ställdes i den kvantitativa innehållsanalysen, exempelvis frågor 

om hårfärg och om kvinnan är aktiv eller passiv i bilderna. Detta för att få en mer 

övergripande bild av hur kvinnorna framställs som sedan bör kompletteras med en kvalitativ 

studie. En annan studie som skulle kunna göras är att undersöka hur magasinen själva tänker 

kring deras innehåll och vilka budskap de ämnar att spända ut till läsarna. Även en studie om 

hur läsarna tänker kring innehållet och vilka budskap som förmedlas skulle kunna göras för 

att utöka studien.  
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Bilagor 
 
Kvantitativ analys - Kodschema 
Basinformation 

1. Kodar-ID 
1. Lina Andersson 
2. Thea Holmqvist 

2. Medium 
1. Glitter 
2. Frida 
3. Solo 

3. Kod 
4. Rubrik 
5. Nummer 

 
Innehållsinformation 
6. Artikelstorlek 

1. Flersidorsartikel 
2. Helsidesartikel 
3. Halvsidesartikel 
4. Kvartssidesartikel 
5. Mindre än kvartsidesartikel 

7. Texttyp 
1. Porträtt/Intervju 
2. Reportage 
3. Krönika/ledare 
4. Tips/listor/tester 
5. Notis 
6. Recension 
7. Insändare/svar på insändare 
8. Novell 
9. Recept 
10. Enkät 

 
8. Ämneskategori 

1. Skönhet/Smink 
2. Mode/kläder 
3. Kändisar 
4. Hälsa/träning 
5. Mat/recept 
6. Inredning/hem 
7. Resor 
8. Sex/samlevnad 
9. Kropp/sjukdomar 
10. Djur 
11. Karriär/studier 
12. Relationer 



13. Musik 
14. Teknik/internet/sociala medier 
15. Annat 
16. Blandat 

 
9. Kön på huvudaktören i artikeln 

1. Kvinna/Kvinnor 
2. Man/Män 
3. Annat 
4. Blandat 

9.99     Ej kodbart 
 
10. Ålder på huvudaktören i artikeln 

10.1.    Barn 
10.2.    Ungdom 
10.3.    Vuxen 
10.4.    Medelålders 
10.5.    Äldre 
10.6.    Blandat 
10.99    Ej kodbart 

 
11. Vilken roll har huvudaktören i texten 

1. Expert 
2. Privatperson 
3. Kändis 
4. Karriärist 
5. Annat 
6. Blandat (Gäller endast om det är mer än en person) 

11.99     Ej kodbart 
 
12. Om bild med människor finns, förekommer huvudaktören ensam eller i grupp 

12.1     Ensam kvinna 
12.2     Ensam man 
12.3    Ensam person 
12.4    Flera kvinnor 
12.5    Flera män 
12.6    Flera personer 
12.7    Blandat 
12.99    Ej kodbart 

 
13. Om en huvudaktör förekommer i text, förekommer personen ensam eller i grupp 

13.1    Ensam kvinna 
13.2    Ensam man 
13.3    Ensam Person 
13.4    Flera kvinnor 
13.5    Flera män 
13.6    Flera Personer 
13.7    Blandat 
13.99    Ej kodbart 
     



  



Kodinstruktioner 
Urval medier: Glitter, Frida, Solo 
Tidsperiod: 1 år, 1 januari - 31 december 
Urval innehållsmässigt tidningar: Artiklar publicerade i huvudtidningen eller artiklar 
signerade av journalister, insändare eller krönikörer. Endast texter med mer än tre rader ingår. 
Annonser, affischer, horoskop, omslag, innehållsförteckning, vimmelsidor med en till två 
rader om kändisar ingår inte. Inte heller de sidor där texten är så kort att det kan räknas som 
en bildtext och inte som en notis ingår i denna analys. Exempel på detta är kändissidorna 
“knäppt i kändisvärlden” och “topp eller flopp”.  
Artikel: Syftar på text och bild tillsammans.  
 
Basinformation  
 

1. Kodar-ID 
Vem det är som har kodat artikeln 

1. Lina Andersson 
2. Thea Holmqvist 

2. Medium 
Varje medium tilldelas ett eget nummer, enligt följande system: 

2.1    Glitter 
2.2    Frida 
2.3     Solo 

 
3. Kod 
Varje artikel ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår nedan: 
1000--         Glitter 
2000--        Frida 
3000--        Solo 
 
4. Rubrik 
Skriv ner rubrik; syftet är att kunna identifiera artikeln och rubriken måste därmed vara exakt. 
 
5. Nummer 
Vilket nummer av tidningen som kodas. 
 
Innehållsinformation 
6. Artikelstorlek 
Variabeln avser artikelstorlek inklusive bilder. Med “flersidorsartikel” avses artiklar som 
löper över mer än en sida. Med “helsidesartikel” avses artiklar som i princip täcker en hel 
sida. Om en artikel exempelvis täcker nästan en hel sida, men det finns någon notis, så ska det 
kodas som helsidesartikel. Med “halvsidesartikel” avses artiklar som täcker i princip en halv 
sida. Med “kvartsidesartikel” avses artiklar som i princip täcker en fjärdedels sida. Med 
“mindre än en kvartsidesartikel” avses artiklar som är mindre än en fjärdedels sida. 
Kodningen ska utgå från vilket av dessa alternativ som artikelstorleken ligger närmast.  
 
7. Texttyp 
Med Porträtt/intervju avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita vinjetterna 
“porträtt”, “intervju” eller motsvarande. Är intervjun uppbyggd på små notiser ingår artikeln i 
denna variabel.  



Med Reportage avses samtliga artiklar som är placerade under den explicita vinjetten 
“reportage” eller motsvarande. Här ingår Inte personporträtt där en intervjuad person står i 
centrum utan ett fenomen, en händelse eller liknande är i centrum. Alla texter över 10 rader 
och som inte kan placeras i en annan kategori hör till denna variabel.  
Med Krönika/ledare avses samtliga texter som är placerade under de explicita vinjetterna 
“krönika”, “ledare” eller motsvarande. De artiklar som avses är skrivna av en eller flera 
personer på ett personligt sätt och innehåller personliga åsikter och tankar om olika företeelser 
och händelser.  
Med Tips/listor/tester avses samtliga texter som är placerade under de explicita vinjetterna 
eller rubrikerna “tips”, “listor”, “test” eller motsvarande. De artiklar som avses är exempelvis 
skrivna i en punktad form av “så får du fastare mage” eller “10 anledningar till att älska Josh”.  
Med Notis avses samtliga texter som är placerade under vinjetten “notis” samt är kortare än 
tio rader. Om artikeln går att placera under en annan vinjett hör denna inte till denna kategori. 
Det kan exempelvis vara “tips”, eftersom dessa inte alltid är längre än tio rader.  Finns det en 
överrubrik och tillhörande små notiser som handlar om olika ämnen eller personer ska varje 
notis kodas var för sig. Är artikeln under 10 rader men innehåller ett flertal bilder som gör att 
den tar upp en större yta räknas artikeln som en notis.  
Med Recensioner avses samtliga texter som är placerade under den explicita vinjetten 
“recension” eller motsvarande.  De artiklar som avses ska referera till ett verk - exempelvis en 
bok, en film eller ett dataspel - och innehålla en åsikt om detta.  
Med Insändare/svar på insändare avses samtliga texter som är placerade under den explicita 
vinjetten “insändare” eller motsvarande. De artiklar som avses ska uppges vara skrivna av 
läsarna. Om svar från en expert, rådgivare eller dylik förekommer i samma text ingår den 
delen av texten i denna variabel.  
Med Novell avses samtliga texter som är placerade under den explicita vinjetten “novell” eller 
motsvarande. De artiklar som avses ska vara skrivna i en berättande, skönlitterär, form.  
 

8. Ämneskategori 
Här finns 12 svarsalternativ. Skönhet/Smink, Mode/kläder, Kändisar, Hälsa/träning, Mat, 
Inredning/hem, Resor, sex/samlevnad, kropp/sjukdomar, djur, Karriär/studier och Annat. 
Avgörande vid kodningen är tidningens egen vinjettering.  
Med Skönhet/Smink avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita vinjetterna 
“skönhet”, “smink” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori.  
Tips ingår i denna variabel men det gör inte krönikor som berör ämnet. Om en person är 
intervjuad i sin roll som exempelvis sminkös eller sminkexpert men går under en annan 
vinjett än “smink” eller dylikt ska denna artikel ändå räknas till denna kategori.  
Med Mode/kläder avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita vinjetterna 
“mode”, “kläder” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori.  
Tips, krönikor, artiklar rörande catwalks och “min garderob” ingår i denna variabel. Om en 
person är intervjuad i sin roll som exempelvis modebloggare eller modeexpert men går under 
en annan vinjett än “mode” eller dylikt ska denna artikel ändå räknas till denna kategori.  
Med kändisar avses samtliga artiklar som är placerade under den explicita vinjetten 
“kändisar” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori. Tips, 
krönikor, artiklar rörande stjärnorna i exempelvis Hollywood och personporträtt med personer 
som är allmänt kända i en stor del av samhället ingår i denna variabel.  
Med Hälsa/träning avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita vinjetterna 
“Hälsa”, “träning” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori.  



Tips, artiklar rörande idrottspersoner inom ramen för hälsa och träning samt personporträtt 
med personer som är aktiva idrottare på professionell nivå ingår i denna variabel. Texter 
rörande inre hälsa, så som självkänsla och självförtroende, ingår i denna variabel.  
Med Mat avses samtliga artiklar som är placerade under den explicita vinjetten “Mat” eller 
motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori.  Tips, artiklar rörande 
personer som arbetar med mat, exempelvis kockar eller sommelierer ingår i denna variabel. 
Krönikor som berör ämnet och ingår inte i denna variabel. 
Med Inredning/hem avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita vinjetterna 
“Inredning”, “Hem” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori.  
Tips, artiklar rörande personer som arbetar med inredning och husbygge exempelvis snickare, 
inredningsdesigner eller möbelsnickare ingår i denna variabel.  
Med Resor avses samtliga artiklar som är placerade under den explicita vinjetten “Resor” eller 
motsvarande. Tips, artiklar rörande personer som arbetar med resor, exempelvis reseledare 
samt personer som varit ut på resor själva ingår i denna variabel.  
Med Sex/samlevnad avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita vinjetterna 
“Sex”, “Samlevnad” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna 
kategori.  
Tips, artiklar rörande personer som arbetar med frågor som rör sex, kärlek, relationer och 
samlevnad exempelvis gynekolog samt personer som berättar om egna erfarenheter inom 
ämnesområdena ingår i denna variabel.  
Med “Kropp/sjukdomar” avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita 
vinjetterna “kropp”, “sjukdomar” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i 
denna kategori. Tips, artiklar rörande personer som arbetar med frågor som rör kroppen och 
sjukdomar exempelvis läkare samt personer som berättar om egna erfarenheter inom 
ämnesområdena ingår i denna variabel 
Med “Djur” avses samtliga artiklar som är placerade under den explicita vinjetten “djur” eller 
motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori. Tips, artiklar rörande 
personer som arbetar med frågor som rör djur och djurhållning exempelvis marinbiologer 
samt personer som berättar om egna erfarenheter inom ämnesområdena ingår i denna variabel. 
Med “Karriär/studier” avses samtliga artiklar som är placerade under de explicita vinjetterna 
“karriär”, “studier” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori. 
Tips, artiklar rörande personer som arbetar med frågor som rör karriär och studier exempelvis 
jobbcoacher eller studenter samt personer som berättar om egna erfarenheter inom 
ämnesområdena ingår i denna variabel. 
Med “Relationer” avses samtliga artiklar som är placerade under den explicita vinjetten 
“relationer” eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori. Tips, 
artiklar rörande personer som arbetar med frågor som rör relationer exempelvis 
familjerådgivare samt personer som berättar om egna erfarenheter inom ämnesområdena ingår 
i denna variabel. Artiklar om pussar och kramar ingår här och inte i sex och samlevnad.  
Med “Musik” avses samtliga artiklar som är placerade under den explicita vinjetten “musik” 
eller motsvarande. Insändare med svar av experter ingår i denna kategori. Tips, artiklar 
rörande personer som arbetar med frågor som rör musik exempelvis skivbolagsägare samt 
personer som berättar om egna erfarenheter inom ämnesområdena ingår i denna variabel. 
Kändisar som håller på med musik ingår inte i denna variabel. Skulle det däremot vara en 
artikel rörande en konsert och fokus inte ligger på artisten kodas reportaget inom denna 
variabel.  
Med “Teknik/internet/sociala medier” avses samtliga artiklar som är placerade under de 
explicita vinjetterna “teknik”, “internet”, “sociala medier” eller motsvarande. Insändare med 
svar av experter ingår i denna kategori. Tips, artiklar rörande personer som arbetar med frågor 
som rör teknik exempelvis IT-konsult samt personer som berättar om egna erfarenheter inom 



ämnesområdena ingår i denna variabel. Artiklar om bloggare kodas främst som kändisar om 
dessa har en tillräckligt stor blogg (framgår av artikeln att denne person är känd), är det 
däremot en privatperson som skickar in att fler borde läsa bloggen kodas artikeln inom denna 
variabel.  
Med “Annat” avses samtliga artiklar som inte är applicerbara på någon av de tidigare 
kategorierna.  
Med “blandat” avses samtliga artiklar som är rör ett flertal olika ämnen som tidigare tagits 
upp. Det kan var en artikel som rör både mat, sociala medier och relationer och när det inte 
går att hitta en övergripande gemensam nämnare att koda denna artikel i. 
 
9. Kön på huvudaktören i texten 
Här finns svarsalternativen “kvinna/kvinnor”, “man/män”, “annat”, “blandat” och “Ej 
kodbart”. 
Med “kvinna/kvinnor” avses de personer som nämns som kvinnor, tjejer, flickor eller dylikt 
samt dem som med namnet kan avgöras tillhöra det specifika könet.  
Med “man/män” avses de personer som nämns som män, killar, pojkar eller dylikt samt dem 
som med namnet kan avgöras tillhöra det specifika könet.  
Med “Annat” avses de personer som nämns som transvestiter, hen, dragqueens eller dylikt.  
Med “Blandat” avses de artiklar där det är flera huvudaktörer av olika kön.  
 
10. Ålder på huvudaktören i artikeln 
Här finns svarsalternativen barn, tonåring, vuxen, medelålders och äldre. Med huvudaktör 
avses den person som står i fokus i artikeln. Handlar artikeln om en grupp av personer som 
tillhör samma ålderskategori kodas de som en person efter den kategori de tillhör. 
I denna variabel tas hänsyn till både text och bild. Fokus ligger på texten om det förekommer 
en annan person på bilden.  
Om flera bilder finns till artikeln - välj då att använda dig av bilden på personen som 
förekommer mest i texten eller den största bilden.  
Med “Barn” avses personer mellan 0 till 12 år. Om ålder inte framgår ska personen kodas som 
barn ifall det tydligt framgår att det är ett barn genom text och bild.  
Med “Tonåring” avses personer mellan 13 till 19 år. Om ålder inte framgår ska personen 
kodas som tonåringar ifall det tydligt framgår att det är ett barn genom text och bild.  
Med “Vuxen” avses personer mellan 20 till 34 år. Om ålder inte framgår ska personen kodas 
som vuxen ifall det tydligt framgår att det är ett barn genom text och bild.  
Med “Medelålders” avses personer mellan 35 till 54 år. Om ålder inte framgår ska personen 
kodas som medelålders ifall det tydligt framgår att det är ett barn genom text och bild.  
Med “Äldre” avses personer mellan 55 och uppåt. Om ålder inte framgår ska personen kodas 
som äldre ifall det tydligt framgår att det är ett barn genom text och bild.  
Med “Blandat” avses de artiklar där det förekommer flera personer i uppenbart olika åldrar. 
Förekommer däremot en grupp av personer som tillhör samma ålderskategori ingår dessa inte 
i denna kategori utan kodas efter den grupp de anses tillhöra (eller större delen av gruppen 
tydligt tillhör).  
 
11. Vilken roll framträder huvudaktören i? 
Här finns svarsalternativen Expert, privatperson, kändis, karriärist och annat. 
Med “Expert” avses personer som uttalar sig i sin professionella roll som kunnig inom ett 
specifikt ämnesområde. Detta röra sig om exempelvis forskare eller en myndighetsperson.  
Med “Privatperson” avses personer som uttalar sina egna åsikter och tankar i form av 
privatperson, det vill säga inte i sin yrkesroll. Kändisar ingår inte i denna kategori.  



Med “kändis” avses personer som är allmänt kända i samhället och som uttalar sig både i sin 
yrkes- och privata roll. 
Med “karriärist” avses personer som uttalar sig i sin yrkesroll eller gör karriär. Detta avser 
inte experter. Personer som ingår här är exempelvis författare, jurister och modeller.  
Med “Annat” avses personer som inte passar in i tidigare nämnda kategorier.  
Med “Blandat” avses de artiklar där flera personer som kan kategoriseras som huvudaktörer 
framträder men i skilda roller. Har de samma roll, exempelvis att båda är sångerskor, kodas de 
som inom det variabelvärde de tillhör, exempelvis Kändisar.  
 
12. Om bild med människor finns, förekommer personen ensam eller i grupp 
Här finns svarsalternativen Ensam kvinna, Ensam man, Flera kvinnor, Flera män och Blandat. 
Om flera bilder finns - utgå från den bild som rör huvudaktören i texten och/eller den bild som 
är störst. Om en person syns i bild men med människor i bakgrunden som inte hör till 
sammanhanget kodas denna person som ensam. Exempel på detta är rödamattan-bilder med 
fans i bakgrunden.   
Med “Ensam kvinna” avses bilder som föreställer en ensam kvinna. 
Med “Ensam man” avses bilder som föreställer en ensam man.  
Med “Flera kvinnor” avses bilder som föreställer mer än en kvinna tillsammans på en och 
samma bild.  
Med “Flera män” avses bilder som föreställer mer än en man tillsammans på en och samma 
bild.  
Med “Blandat” avses bilder som föreställer minst en kvinna och man tillsammans på samma 
bild.  
 
13. Om personer förekommer i text, förekommer personen ensam eller i grupp 
Här finns svarasalternativen Ensam kvinna, Ensam man, Flera kvinnor, Flera män, En person, 
Flera personer och Blandat.  
Med Ensam Kvinna avses de texter där endast en kvinna förekommer antingen som omtalad 
person eller i en intervju. Om personen nämns som exempelvis medlem i ett band räknas 
personen fortfarande som ensam. 
Med Ensam man avses de texter där endast en man förekommer antingen som omtalad person 
eller i en intervju.  Om personen nämns som exempelvis medlem i ett band räknas personen 
som ensam.  
Med Ensam person avses de texter där endast en person, som inte kan klassificeras inom 
ramen för kvinna eller man, förekommer antingen som omtalad person eller i en intervju. Om 
personen nämns som exempelvis medlem i ett band räknas personen fortfarande som ensam. 
Med Flera kvinnor avses de texter där mer än en kvinna förekommer. Hit räknas exempelvis 
intervjuer med ett band.  
Med Flera män avses de texter där mer än en man förekommer. Hit räknas exempelvis 
intervjuer med ett band.  
Med Flera personer avses de texter där mer än en person förekommer. Personen ska inte 
kunna klassificeras inom ramen för kvinna eller man. Hit räknas exempelvis intervjuer med 
ett band.  
Med Blandat Mavses de texter där mer än en person av olika kön förekommer. Det kan röra 
sig om ett band där både killar, tjejer och dragqueens ingår.  
 
 

  



Retorisk Analys - Mall 
Tidning: 
Rubrik: 
Ämneskategori: 
 
Steg 1 
Reflektioner från en första läsning:  
Beskrivning av kvinnorna i artikeln:  
 
Steg 2 
Genre:  
 
Retorisk situation 
Argumenterande:  
Underhållande:  
Informerande:  
 
Publik:  
Retoriska problemet:  
Författaren:  
 
Steg 3 
Inledning/Exordium:   
Bakgrund/Narratio:  
Tesen/Propositio:  
Argumentation/Argumentatio:  

1. Tyngsta argumentet: 
2. Svagaste argumentet:  
3. Motargument:  
4. Känslomässigt argument:  

Avslutning/Conclusio:  
 
Steg 4 
Etos:  
Patos:  
Logos:  
 
Steg 5 
Tes:  
Argumenten:  
Huvudargument:  
Stödargument:  
 
Typ av argument:  
Logos:  
Patos:  
Etos:  
 
Steg 6 
Stilnivå:  



1. Högstilen: 
2. Mellanstilen: 
3. Lågstilen: 

Stilfigurer:  
 
Framförande:  

1. Språkhandlingar:  
2. Röster:  
3. Tilltal:  

Mallinstruktioner 
Steg 1 
Reflektioner från en första läsning: Läs igenom texten en gång för att sedan skriva ner 
reflektioner över vad som står i texten, vad texten handlar om och budskap som du upplever 
kommer fram i texten. 
 
Beskrivning av kvinnorna: Här ska en beskrivning av kvinnornas utseende i texten finnas med 
(eller om den inte finns med så ska även detta påpekas). Även var de har för roll i texten och 
titel som de innehar. Framställs hon som självständig eller i relation till någon eller några 
andra? 
 
Steg 2 
Avgör vilken genre texten hör till. 
Genre: Exempelvis roman, nyhetsartikel, krönika, reportage, porträtt osv.  
 
Avgör vilken retorisk situationen texten hör till. 
Argumenterande: Syftet är att mottagaren ska acceptera eller omfatta en tes. Här ingår 
rättsliga och politiska texter som ska få läsaren att ta ställning för eller emot. Men kan 
handla om vilka frågor som helst där syftet är att få läsaren att ta ställning.  
Underhållande: Denna text är huvudsakligen av underhållande karaktär och kan vara av två 
slag: hyllande eller klandrande. Denna typ av text är inriktad på nuet, eftersom texten syftar 
till att prisa hur någonting eller någon är.  
Informerande: Denna text syftar till att förmedla information och stimulera till lärande. 
Texterna kan tyckas vara utan ambition att påverka mottagarna, men detta är den 
underliggande meningen även i detta fall men genom att tillföra ny information, höja 
medvetenheten eller förändra människors föreställningar om den inre och yttre världen.  
 
Publik: Här skriver du vilken publik som texten är riktad emot. Exempelvis: Kvinna, 13-20 år, 
Intresse för mode, karriär eller kändisar. I vår uppsats avgörs detta efter vilken tidning 
artikeln är publicerad i samt vad artikeln rör för ämnen.  
 
Retoriska problemet: Avgör vilka motsättningar som kan sägas utgöra det retoriska utspelets 
energicentrum. Detta är en grundförutsättning för att budskapet ska gå hem som 
textförfattaren är medveten eller omedveten om. Det gäller därmed att definiera den 
avgörande utmaningen som sändaren står inför. Exempelvis är det för en kvinnlig feminist 
som ska argumentera för könskvotering en retorisk utmaning att hantera de traditionella 
genusvärderingar som utmärker den manliga publiken som hon ska presentera sitt förslag 
för.  
 



Författaren: Vilken relation har författaren till publiken (är den undervisande eller ett med 
publiken till exempel)?   
 
Steg 3 
Inledning/Exordium: Vad är det som gör publiken uppmärksam, välvilligt inställd och 
intellektuellt mottaglig för argumentationen som förestås?  
Bakgrund/Narratio: Vad är utgångspunkten i texten? Hur redovisas utgångspunkten?  
Tesen/Propositio: Vilket syfte har texten? Vad är budskapet?  
Argumentation/Argumentatio: Vilka argument finns för tesen? Hur ser bemötandet av 
eventuella motargument ut? 
5. Tyngsta argumentet: Vilket är det tyngsta argumentet? Vilken bevisning och 
stöd finns det för denna tes? 
6. Svagaste argumentet: Vad är det svagaste argumentet? Vilken bevisning och 
stöd finns det för denna tes? 
7. Motargument: Vilket är det effektivaste motargumentet? 
8. Känslomässigt argument: Vilket är det känslomässigt starkaste argumentet? 
Avslutning/Conclusio: Hur sammanfattas budskapet? Hur avrundas texten? 
 
Steg 4 
I detta steg studerar vi de strategier som används för att påverka mottagarna.  
Etos: Vad gör denna text trovärdig? Hur övertygas läsare om textens trovärdighet? 
Patos: Vilka känslor försöker författaren få fram hos mottagaren?  
Logos: Hur övertygas läsaren om budskapet med hjälp av ord och formuleringar? Vilka ord 
och formuleringar används? 
 
Steg 5 
Argumentationen och övertygelsen ska tas fram.  
Tes: Vilken åsikt vill sändaren att mottagaren ska göra till sin?  
Argumenten: Vilka argument stödjer tesen?  
Huvudargument: Vilket är det viktigaste argumentet för att stödja tesen?  
Stödargument: Vilka andra argument stödjer tesen? 
 
Typ av argument: Är argumenten ett logos-, patos- eller etosargument? 
Logos: Riktar sig argumentet till vårt förnuft eller logiska tänkande? 
Patos: Har argumentet en känslomässig laddning som syftar till att försätta mottagaren i ett 
känsloläge? 
Etos: Syftar argumentet till att ge författaren eller intervjuobjektet trovärdighet? 
 
Steg 6 
Stilnivå:  
4. Högstilen: Är texten korrekt och högtidlig? 
5. Mellanstilen: Innehåller texten korrekt och vårdat språk? 
6. Lågstilen: Innehåller texten ett ledigare och mer talspråksnära uttryckssätt? 
 
Stilfigurer:  
Vilka stilfigurer innehåller texten och vad betyder dessa? Exempelvis anafor, exempel, 
liknelser, metafor och så vidare med tillhörande förklaring.  
 
Framförande:  



4. Språkhandlingar: Vilka språkhandlingar dominerar? Är det exempelvis 
påståenden, uppmaningar eller utrop som är direkta eller indirekta? 
5. Röster: Vilka röster talar i texten?  
6. Tilltal: Vem är det som tilltalas i texten och hur? Exempelvis; benämns läsaren 
som “ni” eller “du”? 

Semiotisk bildanalys - Mall 
Denotation – vad syns på bilden?     

• Beskriv bildens motiv, vad ligger fokus på och hur ser det ut?      
Människa/or, djur, produkt eller föremål – kläder, färger, storlek, form.. 
Ögonkontakt, rygg, profil… vart tittar objektet? Passiv (t.ex. posering) eller 
aktiv (i rörelse). 

• Beskriv bildens miljö, hur ser bakgrunden och omgivningen ut? 
Studio, landskap, inomhus, utomhus? Hemmiljö, park, skog, idrottshall... 

• Beskriv situationen, vad händer? 
Samtal, tillagning, träning, ingenting (passivitet), studerande... 

• Beskriv placeringen för motivet i fokus. 
Höger, vänster, centrerat, uppe, nere, nära eller långt ifrån kameran... 

 
Denotation - hur ser bilden ut? 

• Bildutsnitt/beskärning – tight eller luftigt runt motivet? 
• Bildvinkel/perspektiv  grodperspektiv, fågelperspektiv, rakt på? 
• Ljussättning – mörk eller ljust? 
• Färg – starka färger, svaga färger, svartvitt? 
• Skärpa – kort eller långt skärpedjup, rörligt motiv? 
• Blickriktning – tittar in i kameran, tittar ut ur bild, finns ingen blick, tittar på någon 

annan? 
 
Konnotationer: tolkningar 

• 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…)? 

• Vilka betydelser och konnotationer kan uppstå? 
• Vad har bilden för syfte/budskap? Vad vill magasinen att läsarna ska tänka på när de 

ser bilden? 
 
Förstår vi bilden utan texten? 
Förstår vi bilden utan texten eller fixerar vi den tillhörande texten till en möjlig läsning av 
bilden?  

Instruktioner/Att tänka på. 
Associationer – EJ samma sak som konnotation! 
Gemensamma associationer: Sådant som de allra flesta i vår kultur eller vår del av världen 
skulle kunna associera bilden med, eller tolka som, men som personer som inte tagit del av 
vår kultur eller vuxit upp i vår del av världen skulle tolka den. 
Personliga associationer: Hur tolkar jag bilden utifrån det jag vet, det jag upplevt, det jag lärt 
mig? 



 
Det är viktigt att studera relationen mellan bild och text (Ekström & Larsson, 181). 
Förstår vi bilden utan texten? Eller fixerar vi den tillhörande texten till en möjlig läsning av 
bilden?  
 
Det är också viktigt att studera hur fotot är taget, alltså vilken relation som skapas till 
betraktaren. Är bilden tagen ovanifrån (fågelperspektiv), öga mot öga med bildens 
betraktare, eller underifrån (grodperspektiv)? Genom detta kan vi nämligen studera om 
betraktaren har ett övertag och bildobjektet (om det är en människa) framställs som litet 
(genom ett fågelperspektiv). Att fotografera underifrån (grodperspektiv) ger istället objektet 
ett övertag då det får det att se ut som att bildobjektet blickar ner på betraktaren, istället för 
tvärt om. Detta perspektiv är vanligt förekommande när personer med makt representeras. 
Kanske är bilden tagen öga mot öga med betraktaren, vilket får objekt och betraktare att 
hamna i en jämlik relation (Ekström & Larsson, 182).  
 
Vi kan även studera de avbildade objektens kroppshållning - vilket engagemang skapar 
det hos läsaren?  
Hur är personens position - framifrån, bakifrån, profil? Blick mot betraktaren eller mot något 
annat/en annan vinkel? Upplevs personen som tillgänglig, distanserad eller intresserad och är 
personen i rörelse (aktiv) eller passiv (poserar). Om det finns flera personer i bilden, vilken 
relation har dessa till varandra? (Ekström & Larsson, 182). 
 
Vilka kulturella föreställningar uttrycks i bilden och vilka sociala normer 
framkommer? 
Ett sätt att få grepp om kulturella föreställningar och vad som är betydelsebärande i bilden är 
att göra ett kommunikationstest där delar av bilden (i tanken) byts ut till något annat, för att se 
om det sker en betydelseförändring i bilden. Exempel på detta är att byta ut en man till en 
kvinna, eller tvärtom. De ska vara avbildade på samma sätt, så det går att urskilja vad som är 
de betydelsebärande elementen (Ekström & Larsson, 183). 
 
Skillnad mellan konnotation och association: 
Det är genom konnotationen som eventuella retoriska avsikter kan ge sig till känna för att 
förstärka eller vinkla budskapet (Gripsrud 2011, 150). Värt att notera är dock att 
konnotationer inte är detsamma som associationer. Medan konnotationer är kulturellt 
etablerade koder, alltså något som uppfattas gemensamt i samhället som exempelvis att 
symbolen för “sol” kan vara en rund ring med streck, är associationer individuella och 
personliga (Gripsrud 2011, 149). 
 
 

	   	  



Analyserade	  bilder:	  Glitter	  
 

1.1 Nummer	  5	  	   	   	   	   1.2	  Nummer	  11	  

1.3	  Nummer	  2	  	   	   	   	   1.4	  Nummer	  8	  



Analyserade	  bilder	  Frida	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.1 Nummer	  2	   	   	   	   2.2	  Nummer	  8	  

2.3	  Nummer	  20	   	   	   	   2.4	  Nummer	  2	  



Analyserade	  bilder	  Solo	  
 
 
 
 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.1 Nummer	  5	  	   	   	   3.2	  Nummer	  11	  

3.3	  Nummer	  2	  	   	   	   3.4	  Nummer	  8	  
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