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1. Inledning 

Genusforskare har länge varit intresserade av damtidningar som fenomen. Inness (1999) menar att 

sådana tidningar är en viktig källa för den som vill studera utvecklingen i sociala genusroller. 

Damtidningar är den enda populärkulturella produkt som produceras av kvinnor och för kvinnor, 

och därmed förändras i takt med kvinnors sociala verklighet. Därför kan de säga något om hur 

kvinnor förstår sig själva utifrån tillgängliga normsystem och sociala kategorier (Inness 1999:124-

126). 

Ett framträdande tema i damtidningar är kärleksrelationer. Den svenska damtidningen Veckorevyn 

annonserade inte mindre än 26 olika artiklar om sex och kärlek på sina 12 första omslag under 

2010. Med tanke på att det är cirka 6-7 artiklar som annonseras på varje omslag skulle det betyda att 

ungefär en tredjedel av tidningens innehåll kretsar kring dessa ämnen. Om Inness resonemang 

stämmer och damtidningars innehåll har en betydelse för hur kvinnor förstår sig själva, så är det 

framförallt kring relationsfrågor som ett sådant inflytande manifesterar sig. Hur kvinnor ser på sig 

själva i förhållande till män kan därför påverkas av de damtidningar de läser. 

Bilder kan vara särskilt betydelsefulla när det gäller att påverka en publik. Hill (2004) menar att 

medan tryckta texter ofta tolkas analytiskt så skapar bilder en mer omedelbar, emotionell respons. 

Experiment har visat att bilder är mer övertygande än än text. Detta kan bero på att de uppfattas 

omedelbart och som en helhet, vilket gör att de utgör ett stimuli som skapar olika känslor (Hill 

2004:30-4). Bilder kan innehålla en dold symbolik som inte blir uppenbar utan närmare tolkning, 

och bidra med en betydelse utöver texten i en artikel. Att studera hur en tidning skapar 

representationer av kärleksrelationer i sitt bildmaterial kan därför utgöra ett komplement till 

textanalys. 

Jag vill därför  göra en analys av en svensk damtidnings representationer av kärleksrelationer i sitt 

bildmaterial. På grund av att den når ut till ett stort antal läsare har jag valt att analysera Veckorevyn. 

Enligt Tidningsstatistik, TS1, har den svenska veckotidskriften Veckorevyn en genomsnittlig 

räckvidd på 192 000 per utgåva. Bland tidningar i sitt slag (som riktar sig till unga kvinnor och inte 

har en specifik inriktning, till exempel mode) har Veckorevyn den största räckvidden, att jämföra 

med tidningen Cosmopolitan (179 000) och Solo (103 000) (Tidningsstatistik). 

                                                 
1
”TS reviderar svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information om 

upplagor, distribution, webbtrafik, digitala nyhetsbrev, databaser, annonspriser, hushållstäckning med mera” 

(Tidningsstatistik). 
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1.1. Bakgrund 

1.1.1. Veckorevyn 

Enligt tidningens hemsida innehåller Veckorevyn bland annat mode, smink, skönhet, kändisar, 

karriär samt sex och relationer. (Veckorevyn). I en intervju med Dagens media hävdar tidningens 

chefredaktör Louise Bratt att tidningens målgrupp är kvinnor mellan 18 och 25 år, men att 

redaktionen ofta får klagomål för sina artiklar om sex och relationer från människor som tror att 

Veckorevyn riktar sig till en yngre publik (Dagens media). Bratt har också formulerat ett antal 

punkter som redaktionen ska förhålla sig till när tidningen produceras. Dessa punkter är följande: 

● Veckorevyn ska vara ”Sveriges bästa, viktigaste – och roligaste! – tidning för unga kvinnor” 

● Tidningen ska ”inspirera andra tjejer att nå sina drömmar och mål” 

● Redaktionen ska jobba ”aktivt mot sjuka skönhetsideal” 

● Redaktionen ska verka för att ”förändra snedvridna attityder till tjejers sexualitet, bland 

annat i sexualbrottsmål” (VR 5/2010:9). 

Det är tydligt att Veckorevyns redaktion är medvetna om någon typ av ansvar för sin läsarkrets och 

därför blir det extra intressant att se om de lever upp till detta genom att ge varierande och positiva 

representationer av kärleksrelationer i sitt bildmaterial. 

1.1.2. Subjektspositioner 
Inness (1999) menar alltså att damtidningar kan säga något om hur kvinnor förstår sig själva utifrån 

tillgängliga normsystem och kategorier. Lawler (2008) kallar sådana kategorier för 

subjektspositioner. Han menar att det är en form av maktutövande att kategorisera människor på 

sådana sätt att de förstår sig själva utifrån dessa kategorier. Utifrån den kunskap som görs 

tillgänglig om en viss identitet eller roll tolkar människor sig själva och sitt beteende, vilket leder 

till att de begränsas av en uppsättning regler och normer. Människor knyts till specifika identiteter 

och blir subjekt. Ur det perspektivet skapas subjektiviteter och identiteter inom en viss struktur av 

kunskap och makt (Lawler 2008:61-2). 

Lawlers teori blir användbar för den här studien eftersom den gör en ansats att förklara den process 

som leder till att en viss typ av representationer av kärleksrelationer i Veckorevyn eventuellt kan ha 

en påverkan på hur tidningens kvinnliga läsare förstår sig själva i sådana sammanhang. Ett exempel 

är att den kunskap som görs tillgänglig om kategorin flickvänner kan påverka hur en kvinna tolkar 

och konstruerar sig själv som flickvän, med de begränsningar som medföljer. 
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1.1.3. Tidigare studie av Veckorevyn 
Anja Hirdman (2001) har gjort en studie av Veckorevyn som grundar  sig på nedslag 1965, 1970, 

1975 och 1995. I denna studie, som beskrivs i närmare detalj nedan, kommer Hirdman fram till att 

Veckorevyn genomgick en förändring under 1970-talet, till följd av det inflytande som den tidens 

kvinnorörelse förde med sig. Denna förändring är kanske mest märkbar i hur relationen mellan män 

och kvinnor representeras, då kvinnor under denna tid framställs som självständiga och utan behov 

av bekräftelse från en man. Under 1990-talet har dock denna typ av representationer enligt Hirdman 

fått ge vika för ett mer erotiserat tilltal där kvinnor (liksom på 1960-talet) definieras utifrån den 

uppskattning de får från män, och denna uppskattning nås med kroppen som främsta verktyg. 

Hirdmans resultat är av stor relevans för denna studie och kommer att användas som bakgrund och 

jämförelseunderlag vid analysen av Veckorevyn 2010. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur representationer av 

kärleksrelationer ser ut i Veckorevyns bildmaterial, samt att genom en semiotisk och ikonografisk 

bildanalys undersöka om det går att urskilja några teman, och i så fall vilka, i dessa representationer. 

Syftet är också att undersöka vilken typ av subjektspositioner som görs tillgängliga för kvinnor i 

Veckorevyns bildmaterial när det handlar om kärleksrelationer. Slutligen är syftet också att göra en 

jämförelse med Anja Hirdmans studie från 2001, för att se om det har skett någon förändring i 

Veckorevyns representationer av kärleksrelationer sedan 1995. 

Jag kommer att utgå från följande frågeställningar: 

Framträder några teman i Veckorevyns presentationer av kärleksrelationer, och i så fall vilka? 

Vilka subjektspositioner erbjuder bilderna för tidningens primära målgrupp – kvinnor? 

Hur skiljer sig resultatet från Hirdmans studie från 1995? 

1.3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet ger jag en kort översikt av forskningsfältet på området, och redogör för den 

forskning som jag har funnit mest relevant för den här studien. 

För litteratursökningen använde jag mig av databasen Communication & Mass Media Complete. 

Sökorden women’s magazine och relation* användes för att få fram forskning kring just ämnet 

damtidningar och kärleksrelationer. För att begränsa sökresultatet till forskningsartiklar använde jag 

mig av verktyget peer reviewed och fick då 74 träffar. Eftersom jag använder mig av en semiotisk 

analys i min studie sökte jag också på semiotic* och gender, vilket gav 45 träffar. Efter att ha sökt 

på fältet blev det klart att det finns oerhört mycket forskning som rör damtidningar och genus. 
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Vanliga teman är hur representationer av skönhetsideal påverkar tidningars läsare, bland annat vad 

gäller ätstörningar (se till exempel Thomsen (2002) och Taylor (2008)) eller vilket inflytande 

skönhetsideal har i andra delar av världen (bland annat Fung (2002) och Luo et.al (2007)). Många 

forskare har också valt att fokusera på representationer i tidningars annonsinnehåll (se Klassen et.al 

(1993); Yoonhyeung et.al (2008) och Fei et.al (2009)). 

I det följande kommer jag dock att ge en närmare beskrivning av de forskningsresultat som är mest 

relevanta för min egen studie. Det är Hirdman (2001) som har gjort en liknande studie av 

Veckorevyn 1965-1995 som kan ligga som bakgrund och jämförelseunderlag till min studie; Kuruc 

(2008) som gör en semiotisk analys av modets och utseendets roll när det gäller att konstruera 

kvinnliga stereotyper i TV-serien Sex and the City; Hasinoff (2009) som ger exempel på en typ av 

argument som kan användas i en damtidning för att bibehålla traditionella genusroller; samt Gupta 

m.fl. (2008) och Firminger (2006) som visar på hur kvinnor och tjejer framställs som huvudsakligen 

ansvariga för att få en relation att fungera. 

1.3.1. Veckorevyn 1965-1995 
Anja Hirdman (2001) analyserar tidningen Veckorevyn utifrån text och visuell retorik, med fokus på 

genusframställning bland annat vad gäller kärleksrelationer. I sin analys gör Hirdman nedslag 1965, 

1970, 1975 och 1995. Anledningen till detta är för att undersöka hur tidningen såg ut före 

kvinnorörelsen början (1965), vid dess början (1970), vid dess kulmen (1975) och efter 

kvinnorörelsen (1995). Därigenom vill Hirdman visa på vilket inflytande kvinnorörelsens 

feministiska idéer haft på tidningens innehåll samt huruvida dessa idéer har haft någon varaktighet. 

Hirdman kommer fram till att budskapet 1965 gick ut på att kvinnors främsta mål är att få en man. 

De ska fokusera helt på detta mål, bland annat genom att ta vara på sitt utseende och spela en 

underlägsen roll gentemot mannen. Arbetsplatsen framställs som ett ställe där man kan hitta en man 

och ”kvinnobarnet”, en kvinna med flickaktigt utseende och underlägset beteende, är ett ideal. 1970 

menar Hirdman att fokus har skiftat till tvåsamheten och att vara i ett förhållande. Tonvikten ligger 

på det gemensamma och mannen kan framställas som en hemmaman. Dock är det fortfarande 

kvinnan som bär huvudansvaret för hem och familj. 1975 blir kvinnorörelsens inflytande tydligt 

genom att kvinnan inte längre definieras utifrån sin relation till män. Det är en politiserad bild av 

privatlivet som framträder. 1995 har denna politiska medvetenhet försvunnit. Frågor som rör 

kvinnor och män erotiseras och förflyttas till det privata. Budskapet handlar om ständig förbättring 

av kropp och utseende, eftersom dessa är verktygen för att få en man – vilket återigen framställs 

som ett mål för kvinnor. 
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1.3.2. Damtidningar 
Sedan den tidiga 1990-talet har forskare kunnat urskilja ett antal påtagliga förändringar i de teman 

som framkommer i damtidningar. Gill (2007) skriver att man bland annat har kunnat se en ökad 

sexualisering av kroppen, med betoning på att en kvinnas femininitet är beroende av hur hennes 

kropp ser ut. Vidare har feministiska diskurser börjat ta större plats, där man framförallt framhäver 

vikten av att vara i kontroll och tillfredsställa sina egna behov. Slutligen finns en ökad emfas på 

heterosexualitet, där sexualiteten presenteras som ett viktigt verktyg för att tillfredsställa män och 

förverkliga sig själv (Gill 2007:184). 

Gill menar att bilder på män i damtidningar sällan är sexuellt objektifierande, då män tenderar att 

vara fullt påklädda och inta dominanta poser. När man talar om män handlar det snarare om 

”kunskap om män” – vad män gillar och inte gillar, till exempel –  än om sexualisering. Den 

information som framkommer skapar en manual för vad som är åtråvärd femininitet, och tar 

samtidigt för givet att det är männen som äger det sociala kapitalet och att kvinnor ständigt söker 

anpassa sig efter vad män vill för att få bekräftelse (Gill 2007:185-6). 

1.3.2. En semiotisk analys av Sex and the City 
En semiotisk analys av genusstereotyper beskrivs av Katarina Kuruc (2008), som undersöker hur 

mode som semiotisk funktion bidrar till karaktärsutvecklingen i TV-serien Sex and the City. Kuruc 

menar att mode är ett teckensystem som kan kopplas till den bredare kulturen som ett 

analysverktyg. Mode definierar också individer, grupper eller hela kulturer. Genom representationer 

av mode förstärker Sex and the City genusstereotyper och kategoriserar kvinnor utifrån deras 

utseenden. Kuruc utgår från Saussures semiotiska modell och argumenterar för att kläder på den 

denotativa nivån är till för att skydda oss, men på den konnotativa nivån får mening utifrån 

kulturella konventioner. Mode kan till exempel kommunicera social tillhörighethet, attityder och 

politisk tillhörighet. I Sex and the City underminerar valet av mode många av de teman som serien 

vill fokusera på. Serien har hyllats för sina kontroversiella representationer av sex från ett kvinnligt 

perspektiv, men samtidigt uttrycker modet i serien stereotypa genusroller: ett exempel är att 

Miranda, seriens minst feminina karaktär (handlingskraftig, framgångsrik), för det mesta går klädd i 

kostym och har kort hår medan karaktären Charlotte i seriens första avsnitt bär en 1940-talsklänning 

som definierar henne som den naiva och feminina. Efter att Miranda har gift sig och fått barn ändras 

dock hennes stil och blir mer feminin med klänningar och mer smink, vilket signalerar att hon gått 

in i en mer feminin roll som mamma och hustru. Samantha, som är seriens mest sexuella karaktär, 

bär ofta vågade kläder som signalerar sexuell tillgänglighet. Därmed skapar serien genusstereotyper 

genom mode; karriärskvinnan, kvinnan som hemmafru och den promiskuösa kvinnan. 
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1.3.3. Sociobiologiska argument i Cosmopolitan 
Amy Hasinoff (2009) undersöker representationer av relationer i damtidningen Cosmopolitan, med 

utgångspunkt i hur sociobiologiska diskurser används som argument för att naturalisera 

hegemoniska förhållanden. Den sociobiologiska teorin utgår från att människors beteenden avgörs 

av genetiska koder, och att den sociala ordningen enbart reflekterar dessa psykologiska mekanismer. 

Hasinoff menar att sociobiologin är deterministisk och förenklande samt att den legitimerar 

patriarkala strukturer. Sociobiologiska förklaringsmodeller är vanliga från 1990 och framåt, som till 

exempel att män är dåliga på att kommunicera för att de var tvungna att vara tysta på den tiden de 

jagade mammutar. Andra argument är att män väljer yngre kvinnor på grund av att de är mer fertila 

och därför har större chans att föda friska arvingar, samt att män attraheras till fylliga läppar och 

blont hår därför att de signalerar ungdom och hälsa, och därmed fertilitet. På ett ställe nämns också 

att kvinnor är bättre på  att städa än män på grund av att kvinnors ögon lättare uppfattar detaljer 

såsom dammkorn. Hennes slutsatser är att sociobiologiska diskurser rättfärdigar konventionella 

uppfattningar om skönhet och femininitet, och att kvinnor ska sköta uppgifter i hemmet och ha 

överseende med mäns dåliga vanor. 

1.3.4. Kärleksråd i Cosmopolitan 
Antoinette E. Gupta m.fl. (2008) undersöker vilka råd tidningen Cosmopolitan ger om 

kärleksrelationer, och vilka teman som där framkommer. De analyserar 100 artiklar under sektionen 

”Love and Lust” och kommer fram till att Cosmopolitan framställer kvinnan som ensamt ansvarig 

för att förbättra sitt förhållande. Budskapet är att kvinnor måste kompromissa och offra sig för att 

kunna ha en relation. 

1.3.5. Representationer av unga killar som kärleksobjekt 
Kirsten B. Firminger (2006) undersöker med hjälp av diskursanalys tidningarna CosmoGirl, 

ELLEgirl, Seventeen, Girls’ life och YM utifrån deras representationer av killar och killars beteende. 

Hon kommer fram till att män framställs å ena sidan som ytliga, översexuella och dåliga på att 

uttrycka känslor, och å andra sidan som potentiella pojkvänner som kan ge romantik, intimitet och 

kärlek. Tjejer framställs som ansvariga för det känslomässiga arbetet, och för att göra sig attraktiva 

för killar genom självreglering och att framställa sig på ”rätt sätt” (utseendemässigt och 

beteendemässigt).   

1.3.6. Sammanfattning av tidigare forskning 
Dessa exempel på tidigare forskning inom området är relevanta för min studie eftersom de alla 

beskriver hur damtidningar framställer kärleksrelationer och könsroller. Tillsammans ger studierna 

en helhetsbild av hur diskursen kring relationer ser ut, framför allt i amerikanska tidningar och i 

Veckorevyn. I min egen analys utgår jag från dem för att se om jag finner stöd för deras slutsatser, 

eller om det material som jag analyserar motsäger tidigare resultat. 
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Vad som gör min studie relevant i förhållande till den tidigare forskningen är att den helt fokuserar 

på bildmaterialet i en damtidning. Tidigare studier har till större delen fokuserat på text, till exempel 

genom diskursanalys. Hirdman fokuserar på både text och bild, och kommer också att användas för 

jämförelser. Kuruc gör en semiotisk analys, men i hennes studie rör det sig om en TV-serie och inte 

en damtidning. Därför menar jag att min studie tillför något till forskningsfältet. Den kan till 

exempel användas som ett komplement till studier som grundar sig på textanalys för att se huruvida 

text och bild stämmer överens eller om de uttrycker olika saker. 

2. Teori 
I det här kapitlet redogör jag för de teorier som ligger till grund för min studie; semiotik, ikonografi 

och genusteori. 

2.1. Semiotik/socialsemiotik 
För att besvara den här studiens frågeställningar kommer jag delvis att använda mig av en semiotisk 

analys. Här nedan redogör jag för grundtankarna i semiotiken och de begrepp som blir relevanta för 

min analys.   

Semiotiken fokuserar på representationer av verkligheten, och dolda budskap i bilder (van 

Leeuwen 2001:92). Bilden analyseras på två nivåer: den denotativa: vad eller vem som finns i 

bilden och den konnotativa: vilka idéer och värderingar som uttrycks genom det som finns i bilden, 

och sättet det presenteras på (van Leeuwen 2001:94). 

Inom socialsemiotiken talar man om semiotiska resurser. Man menar att tecken i en bild aldrig står 

för något fast och oföränderligt, de binds inte av särskilda regler, utan kan ha flera olika betydelser 

beroende på vem som tolkar bilden utifrån vilka kontexter. Konventioner spelar till exempel stor 

roll vid tolkningen. Att tolka en semiotisk resurs är ett försök att beskriva en potentiell betydelse, en 

uppsättning möjliga betydelser, som sedan måste aktiveras. Antalet möjliga betydelser är dock 

begränsat på grund av bildliga och samhälleliga konventioner (Jewitt & Oyama 2001:134-5). 

2.1.1. Representativ betydelse enligt semiotiken 
Något som också är viktigt inom socialsemiotiken är representativ betydelse. Representativ 

betydelse förmedlas om objekt i bilden, till exempel människor. Med hjälp av visuella semantiska 

aspekter (till exempel hår, poser, klädesplagg) kan vi identifiera ett objekt enligt vissa kategorier. 

Dessa aspekter utgör den visuella motsvarigheten till en vokabulär – de skapar mening. På samma 

sätt kan man säga att spatiala förhållanden, det  vill säga var i bilden olika objekt befinner sig i 

förhållande till varandra, är den visuella motsvarigheten till syntax (meningsuppbyggnad). 

Syntaktiska mönster kan uttryckas på två sätt: genom narrativa strukturer eller konceptuella 

strukturer (Jewitt & Oyama 2001:141). 
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Narrativa strukturer finns i bilder som har en vektor, det vill säga en (ofta diagonal) linje som 

kopplar samman två objekt i en bild. Vektorn uttrycker en relation bestående av dynamik, handling 

eller händelse. Det kan till exempel röra sig om att en person gör någonting med en annan person. 

Vad denna handling består av kan man sedan fylla i efter eget huvud, men antalet möjliga tolkningar 

är begränsade. Aktören är det objekt som vektorn kommer ifrån. Det kan till exempel röra sig om en 

diagonal linje mellan en man och kvinna, formad av till exempel deras armar eller deras blickar. En 

vektor kan komma från två håll, men oftast kan man avgöra vilket objekt som dominerar 

handlingen, till exempel genom att en uppåtriktad vektor innebär en svagare aktion än en 

nedåtriktad (vilken skapar en ”rörelse framåt”). ”Målet” för handlingen är det objekt som vektorn 

riktas mot. En blicklinje utgör en särskild typ av vektor som snarare signifierar reaktion än aktion. 

Vilken reaktion det rör sig om kan man avgöra genom att titta på ansiktsuttryck och gester (Jewitt & 

Oyama 2001:141-3). 

Konceptuella strukturer finns i bilder som saknar en vektor. De definierar eller analyserar objekt i 

bilden. Ett exempel är symboliska strukturer som skapar mening eller identitet hos ett objekt. 

Identiteten hos bäraren definieras av ett symboliskt attribut (Jewitt & Oyama 2001:143-4). 

Ikonografin går in närmare på studiet av symboler, se  2.2.2., Ikonografisk symbolism.    

2.1.2. Konnotation och myter 
Om representativ betydelse syftar till att definiera objekt i en bild, så syftar konnotation till de 

bredare koncept, idéer och värderingar som de avbildade objekten står för. Den denotativa och 

representationella meningen är redan fastslagen. Till denna uppfattning läggs nu en andra mening, 

som kan den uppstå genom kulturella associationer eller specifika konnoteringar, det vill säga 

aspekter i hur objekten avbildas. Exempel på sådana aspekter kan vara poser och objekt som bär på 

specifika betydelser (se vidare under 2.2.2., Ikonografisk symbolism). De konnotativa meningarna, 

även kallade myter, är breda, diffusa koncept som komprimerar allting som associeras med ett 

objekt till en enkel enhet (till exempel nationalism). Myter har ideologiska betydelser som syftar till 

att legitimera status quo, och fotografier är särskilt effektiva då de verkar avbilda verkligheten 

snarare än konstruera den (van Leeuwen 2001:96-7). 

2.2. Ikonografi 
För att på ett mer komplett sätt kunna besvara studiens frågeställningar kommer jag också att 

använda mig av ikonografi, och därför redogör jag här nedan för de grundläggande tankarna i 

ikonografi samt vad som skiljer ikonografin från semiotiken. 

Ikonografin fokuserar liksom semiotiken på representation och dolda betydelser. Men där 

semiotiken ser kulturella betydelser som något givet tar ikonografin större hänsyn till den kontext i 

vilken en bild produceras och cirkuleras. Man analyserar hur och varför kulturella betydelser  



 12 

uppstår och hur de kommer att associeras med särskilda visuella uttryck (van Leeuwen 2001:92). 

Inom ikonografin analyserar man tre lager av bildlig betydelse: representativ betydelse, 

ikonografisk symbolism och ikonologisk symbolism (van Leeuwen 2001:100). 

2.2.1 Representativ betydelse enligt ikonografin 
Även inom ikonografin syftar begreppet representativ betydelse till att definiera objekt i en bild som 

en särskild typ. Men där socialsemiotiken definierar representativ betydelse enligt termerna 

narrativa och konceptuella strukturer ger ikonografin följande alternativ: 

1) Rubriken anger vem eller vad som representeras. 

2) Identifikationen baseras på personlig erfarenhet. 

3) Identifikationen baseras på kontextuell research och bakgrundsfakta. 

4) Identifikationen baseras på referenser till andra bilder, genom intertextualitet. 

5) Identifikationen baseras på verbala beskrivningar, vad som skrivs om ett objekt (van Leeuwen 

2001:102-7). 

Grundtanken med representativ betydelse är att den är åtskild från analysen av konventionella 

betydelser som kan associeras till det representerade (van Leeuwen 2001:100). 

2.2.2. Ikonografisk symbolism 
Ikonografisk symbolism syftar inte bara till ett visst objekt utan också till de idéer och koncept som 

associeras med objektet. Ett exempel kan vara att en kvinnofigur som bär på en persika är en 

personifiering av ”sanningen” (van Leeuwen 2001:100-1). Man skiljer mellan abstrakta symboler 

(till exempel ett kors) och figurativa symboler (objekt i bilden som bär på symboliskt värde). 

Figurativa symboler kan ofta ses som naturliga av en samtida publik men bli mer framträdande för 

den som betraktar dem i efterhand (van Leeuwen 2001:107). 

Inom ikonografin använder man sig av textuella och kontextuella argument för att definiera 

symbolism i bilder. Textuella argument kan vara att symboler utmärks genom att de avbildas extra 

detaljerat eller intar en oväntad placering i bilden. Även kontraster i ljussättning, ton eller färg kan 

utmärka en symbol. Någon i bilden kan explicit peka ut det symboliska objektet, och objektet kan 

verka malplacerat i kompositionen. Kontextuella argument kan vara att ett symboliskt motiv är 

återkommande i en viss typ av bilder, utan historisk eller naturlig förklaring. Ett objekt kan också 

utgöra en symbol genom att vara en allmänt accepterad bärare av en viss betydelse, en symbol som 

används ofta inom en viss kontext (van Leeuwen 2001:107-8). 
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2.2.3. Ikonologisk symbolism 
Den ikonografiska symbolismen identifierar objekt som symboler för något. Den ikonologiska 

symbolismen tar steget vidare och tolkar resultatet. Detta  är vad som inom semiotiken kallas 

ideologiska betydelser. Det handlar om att definiera underliggande principer som avslöjar 

grundläggande attityder hos en nation, en tidsperiod eller en grupp. Man går från att identifiera 

symboler (som bildproducenten antagligen är medveten om) till att göra en tolkning av de 

betydelser som framträder (vilka bildproducenten kanske inte är medveten om) (van Leeuwen 

2001:101). Ikonologisk analys innefattar både ikonografiska symboler och olika stilistiska aspekter 

hos en bild, och gör en sammanhängande tolkning som ska svara på varför en representation ser ut 

som den gör. Vilka intressen tillgodoses (van Leeuwen 2001:116)? 

2.3. Genus 
Då denna studie utgår från ett genusperspektiv kommer jag här nedan redogöra för relevanta teorier 

om genus och hur genus kan ta sig uttryck i media. 

2.3.1. Media och genus 
Media har länge ansetts ha makt genom sina representationer av vad som anses ”socialt acceptabelt” 

i ett samhälle. På 1960-talet började man forska mer systematiskt i de representationer som fanns av 

kvinnor i media, och menade att mediers budskap socialiserade människor in i stereotypiska och 

hierarkiska könsroller genom att framställa dessa roller som ”naturliga”. På 1970-talet kom idéer 

om hur dessa budskap härstammade från den dominanta patriarkala ideologin. Man började tala om 

hegemoni, hur de dominerande klasserna för att behålla sin makt var tvungna att vinna allmänhetens 

samtycke genom att framställa rådande förhållanden som naturliga. En åtskillnad gjordes mellan 

definitionerna av biologiskt kön och genus, där det senare ansågs vara en social konstruktion 

snarare än något biologiskt betingat (Carter & Steiner 2004:1-3). 

2.3.2. Patriarkal ideologi 
Enligt Johnson (2005) har patriarkatet fyra kännetecken: det är mansdominerat såtillvida att det är i 

huvudsak män som innehar maktpositioner och har makten att utöva inflytande över samhället; det 

är ett samhälle som är definierat av män, det vill säga att definitioner av vad som är ”normalt” och 

”korrekt” definieras utifrån ett manligt perspektiv; det är ett samhälle som kretsar kring män, medan 

kvinnor intar perifera roller eller som stödpersoner för män och deras aktiviteter; och det är ett 

samhälle som kretsar kring makt och kontroll (Johnson 2005:5-13). 
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2.3.3. Feminism i det postmoderna samhället 
En trend som har märkts i det postmodernistiska samhället är att traditionella feminina identiteter 

återanvänds med humor och självmedveten parodi (Macdonald 1995:64). Gill (2007)  menar att 

återanvända bilder och nostalgi är ett nyckelverktyg för att konstruera nutida sexism. Att referera till 

en svunnen tid är ett sätt att antyda att sexismen är något som hör den tiden till, och inte längre är 

ett problem i det moderna samhället. Samtidigt skapas en möjlighet att presentera bilder som skulle 

väcka kritik om de framställdes som ”moderna” (Gill 2007:267). 

2.3.4. Representationer av kroppen och den kvinnliga identiteten 
Gill (2006) menar att när det kommer till kroppen finns det ingenting ”naturligt” med femininitet. 

Detta påstående hävdar hon i samband med en analys av boken Bridget Jones's Diary, och hänvisar 

till en episod där Bridget skriver: 

Being a woman is worse than being a farmer – there is so much harvesting and crop spraying to be done: legs to 

be waxed, underarms shaved, eyebrows plucked, feet pumiced, skin exfoliated and moisturised, spots cleansed, 

roots dyed, eyelashes tinted, nails filed, cellulite massaged... (Fielding 1996:30, citat ur Gill 2007:228-9). 

Gill fortsätter sin analys med att peka på att kroppen utmärks som nyckeln till den kvinnliga 

identiteten, och att den representeras som i starkt behov av disciplin (Gill 2007:228-9). 

Macdonald (1995) pekar på hur sexualisering av kvinnor kan bidra till att hålla dem i traditionella 

roller, trots att nya subjektspositioner öppnas upp. Mer ”tuffa” representationer av kvinnor har på 

senare tid börjat förekomma i till exempel damtidningar, men denna tuffhet undermineras av att 

tidningarna samtidigt konstruerar den som sexig. Därmed försäkras publiken om att kvinnorna inte 

överger sin traditionella roll som sexuellt tillgängliga för män, bara för att de för tillfället iklär sig 

en tuff roll. Därigenom försvinner också det hot som sådana bilder potentiellt kan utgöra mot den 

rådande sociala hierarkin (Macdonald 1995:124). 

2.3.5. Roller i kärleksrelationer 
Enligt den traditionella synen i västerländsk kultur förväntar vi oss generellt att kvinnor är sexuellt 

passiva och mindre sexuella än män i allmänhet (Jackson 1978:63). En del forskare menar dock att 

den feminina sexualiteten i västerländska kulturer generellt sätt är ”disempowering” eftersom den 

konstrueras som underordnad den maskulina sexualiteten. Kvinnans underordning är vad som gör 

mannen manlig. En kvinna som demonstrerar sin makt i en sexuell relation anses okvinnlig och ett 

hot mot män (Holland m.fl. 1992:251). 

Holloway (1984) urskiljer två diskurser kring heterosexuella förhållanden: diskursen om den 

manliga sexdriften och diskursen om  horan och madonnan. Den första går ut på att män allmänt 

accepteras som ”djur” som ”måste ha sex” och är ”sexuellt inkontinenta”, vilket förklaras vara en 
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följd av deras natur. Den andra är ett resultat av att diskursen om den manliga sexdriften krockar 

med kristna ideal om monogami och familjeliv. För att kunna lösa denna konflikt projicerar män ut 

den på kvinnor och delar upp kvinnorollen i två läger: hustrun/madonnan och älskarinnan/horan. 

Hustrun och madonnan finns till för att  kväsa den kvinnliga sexualiteten (som i många kulturer 

framställs som farlig och något som måste kontrolleras), och älskarinnan och horan finns till för att 

tillfredsställa den manliga sexdriften. En kvinna kan delas in i det ena eller andra facket, eller 

förväntas vara båda på samma gång (Holloway 1984:85-7). 

Holloway pekar också på att kvinnor från en tidig ålder får lära sig att det är viktigt att vara attraktiv 

för män, eftersom det är detta som definierar en kvinnas femininitet. Relationer i lägre åldrar kan gå 

ut mer på att få en bekräftelse på denna attraktionskraft, än på att kvinnan själv känner sig 

attraherad. För att känna sig ”gender-appropriate” bör en kvinna vara i en relation med en man 

(Holloway 1984:89-91). 

3. Metod och material 
I detta kapitel beskriver jag hur jag har gått tillväga i analysen av mitt material, och diskuterar vilka 

problem som kan uppstå med ett sådant tillvägagångssätt. Jag beskriver också hur urvalet av 

materialet skedde samt vilka avgränsningar jag har gjort. 

3.1. Metod 
Jag använder mig i min studie av en semiotisk/socialsemiotisk samt en ikonografisk analys som de 

har beskrivits ovan av van Leeuwen (2001) och Jewitt och Obama (2001). Detta för att de två 

metoderna i kombination utgör ett bra verktyg för att kunna genomföra en utförlig och relevant 

analys. De ger möjlighet att undersöka underliggande betydelser och bredare idéer som aktualiseras 

i bilderna. 

 I första skedet har jag analyserat samtliga bilder i materialet, var och en för sig. Under denna analys 

kunde jag urskilja ett antal teman gällande representationen av kärleksrelationer. Jag valde att 

definiera drygt hälften som traditionella teman, det vill säga teman som går i linje med traditionella 

patriarkala genusrepresentationer (som de beskrivs i kapitel 2.2., Genus), och knappt hälften som 

alternativa teman, det vill säga teman som går emot traditionella patriarkala genusrepresentationer. 

Vid analyserna av samtliga bilder går jag tillväga enligt följande: Först  beskriver jag bilden utifrån 

dess denotativa nivå. Därefter tittar jag närmare på de representativa betydelserna, genom att 

undersöka visuella semantiska aspekter (till exempel hår, klädesplagg och poser), spatiala 

förhållanden (var deltagare i en bild befinner sig och hur de förhåller sig till varandra), narrativa 

strukturer (om det förekommer någon vektor och vad den i så fall säger om vem som är aktiv och 

vem som är passiv i bilden) och konceptuella strukturer (om det förekommer något objekt i bilden 



 16 

som har en symbolisk betydelse). För att avgöra vilka representativa betydelser som framträder 

kommer jag också att ta hänsyn till rubriker, personlig erfarenhet, kontextuell bakgrundsfakta och  

intertexualitet. 

Därefter undersöker jag konnotationer i bilden, det vill säga vilka bredare koncept och idéer som 

aktualiseras. Detta gör jag genom att undersöka konnoteringar i bilden, som vissa betydelsebärande 

poser eller objekt. Dessa identiferas genom att de på något sätt är framträdande i bilden, om de 

förekommer ofta eller om de är allmänt accepterade bärare av betydelse. Jag kommer också ta 

hänsyn till kulturella associationer och de betydelser som uppstår därigenom, och i de fall jag 

beskriver kulturella associationer hänvisar jag till den svenska mainstreamkulturen. 

3.2.1. Metodproblem 
Jewitt och Oyama (2001) menar att socialsemiotiken kan vara problematisk då den ensam inte ger 

alla verktyg som behövs för att genomföra en fullständig analys. Man kan behöva ta hjälp av andra 

teorier om till exempel genus, och andra metoder som möjliggör en mer systematisk analys av 

teman och mönster i materialet (Jewitt & Oyama 2001:154). 

Den mycket smala avgränsningen i denna studie begränsar kraftigt dess reliabilitet. På grund av att 

jag analyserar  ett mycket litet material kan jag inte yttra mig med någon säkerhet, varken om 

Veckorevyn i sin helhet eller om övergripande tendenser i samhället. Jag kommer ändå att försöka 

dra slutsatser utifrån min analys, men gör det med brasklappen att studien inte är generaliserbar. 

Vid kvalitativ forskning kan det generellt vara svårt att uppnå reliabilitet och validitet, eftersom de 

begreppen utformades för den kvantitativa forskningsmetoden där man sysslar med stora urval och 

mätbara undersökningar som går att replikera (Bryman 2001:45). För att mäta kvaliteten hos 

kvalitativ forskning kan man istället använda begreppet ”trovärdighet”. Där ingår ”överförbarhet” 

som kan sägas motsvara extern validitet, alltså generaliserbarhet. Detta kan jag uppnå genom att ge 

utförliga beskrivningar av materialet i Veckorevyn. På det sättet blir det lättare för den som tar del av 

studien att bedöma om resultaten är överförbara till en annan kontext. ”Pålitlighet” motsvarar 

reliabilitet, och för att uppnå detta kan jag se till att ge en fullständig redogörelse för alla delar av 

forskningsprocessen. På det sättet kan andra bedöma procedurens riktighet och om slutsatserna är 

berättigade. Slutligen ska det finnas ”möjlighet att styrka och konfirmera”, vilket motsvarar 

objektivitet och går ut på att man säkerställer att man handlat i ”god tro”, och att inga personliga 

värderingar har påverkat resultatet (Bryman 2001:258-261). 

Med andra ord finns det metoder man kan använda sig av även inom kvalitativ forskning för att 

kunna bedöma en studies reliabilitet och validitet, även om begreppen har modifierats något för att 

passa in på den kvalitativa processen. Jag kommer att ha dessa punkter i åtanke under min studie. 
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3.2 Material 
För att bestämma urvalet gick jag igenom samtliga nummer av Veckorevyn som fanns tillgängliga 

från 2010, det vill säga nummer 1 – nummer 12. Jag valde ut artiklar som annonserades på 

framsidan av varje nummer, som hade att göra med relationer.  Anledningen är att jag tror att just de 

artiklarna blir viktiga för läsaren, och att dessa är de artiklar och ämnen som Veckorevyn vill lyfta 

fram och sälja tidningen med. Man kan också anta att en person som köper ett lösnummer av 

tidningen gör det baserat på vad som sägs om innehållet på framsidan, och därmed att just de 

artiklar som annonseras där är av stort intresse för läsare. Resultatet blev 26 artiklar, vilket visar hur 

stora ämnen kärlek, sex och relationer är i Veckorevyn. 

3.1.1. Urval och avgränsning 
För att välja ut bilder till analysen bestämde jag mig för följande avgränsning: Att endast ha med 

bilder där en sexuell relation eller en kärleksrelation mellan två människor framställs på ett sätt som 

är uppenbart konstruerat av fotografen. För att avgöra vilka av bilder som passade in i denna 

kategorisering skapade jag följande kriterier: Bilden ska innehålla två personer; Dessa personer ska 

agera ut en förhållandesituation (med till exempel rekvisita eller överdrivna gester). Detta urval 

uteslöt bilder där endast en person fanns med samt bilder där två personer fanns med men som ser 

ut att avbilda en verklig situation, och lämnade 10 bilder att analysera. 

Jag gjorde denna avgränsning för att de bilder som arrangeras och retuscheras på ett visst sätt säger 

något viktigt just om hur kärleksrelationer konstrueras i tidningen. I dessa bilder har redaktionen 

medvetet skapat bilden så att den ser ut som den gör och därför finns det en möjlighet att utläsa 

vilka meddelanden som tidningen vill sända ut till sina läsare. Då bilderna dessutom hör till artiklar 

som annonserats på framsidan blir det ännu tydligare att de är en del av det material som 

Veckorevyn vill lyfta fram för sina läsare. 
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4. Analys 
I det här kapitlet presenterar jag det resultat jag har kommit fram till genom att göra en semiotisk 

och ikonografisk analys av bilderna i det utvalda materialet. Analysen presenteras utifrån de teman 

som jag kunde urskilja vid en första analys av bildmaterialet. Dessa teman är kategoriserade enligt 

traditionella teman och alternativa teman. I de flesta fall illustreras varje tema av en enskild bild. 

Därefter presenteras de subjektspositioner som jag har kunnat urskilja i bildmaterialet. 

4.1. Teman 
Här nedan kommer jag i tur och ordning presentera de teman som var mest påtagliga under 

analysen. Dessa teman illustreras med konkreta exempel från bilderna. 

4.1.1. Traditionella teman om kärleksrelationer 
Veckorevyn 2010 är en blandning mellan traditionella och alternativa teman kring kärleksrelationer. 

Det mest framträdande, även om mariginalen är liten, är dock de traditionella. 

4.1.1.1. Vikten av att ha en man 
I artikeln ”Hur bra känner ni varandra egentligen?” (VR 4/2010:28-9) (Bilaga 3) syns en kvinna 

och en man som håller om varandra och ser varandra i ögonen. Kvinnan har ansiktet vänt snett mot 

kameran och mannen är vänd snett bort från kameran. Kvinnan ler och hennes hår blåser henne i 

ansiktet. Hon är iförd en blus men mannen har bar överkropp. 

Visuella semantiska aspekter i den här bilden konstruerar deltagarna som genusstereotyper. Kvinnan 

har långt hår och ett milt leende, och bär en romantisk vit blus. Färgen vit är en symbol för oskuld, 

vilket definierar kvinnan som ung och lite naiv. Mannen har rakat hår, skäggstubb och en muskulös 

överkropp, vilka alla är symboler för maskulinitet. En vektor förekommer i bilden i form av 

deltagarnas armar och blickar som riktas mot varandra vilket skapar en känsla av ömsesidig 

aktivitet. Mannen är dock framåtlutad och kvinnan bakåtlutad, vilket skapar intrycket av att den 

narrativa strukturen i denna bild konstruerar mannen som aktiv och kvinnan som passiv. Vinden 

som blåser i kvinnans hår och sättet som de håller om varandra och ser varandra i ögonen skapar en 

dramatisk och filmisk effekt och blir en referens till ”det lyckliga slutet” i Hollywoodfilmer. Denna 

intertextualitet konstruerar scenen i bilden som målet, det man  vill uppnå. 

Därmed blir scenen i denna bild en figurativ symbol för lycka och framgång. Med tanke på 

Veckorevyns inriktning vet vi att bilden i första hand riktar sig till kvinnor med sitt budskap om den 

idealiska tvåsamheten. För kvinnor är alltså målet att uppnå ett normativt parförhållande med en 

maskulin man. Denna uppfattning kan sägas tillgodose patriarkala intressen som strävar efter  att 

kvinnor ska fokusera på familjen och det privata. 

I artikeln ”Varför är han rädd för att binda sig?” (VR 5/2010:21-23) (Bilaga 8) syns en man och 

en kvinna i bild. Mannen sitter i förgrunden och tittar rakt fram, till synes upptagen av någonting 
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framför honom att döma av det koncentrerade uttrycket i hans ansikte. Kvinnan sitter bakom 

mannen och lutar armarna mot hans axel. Med huvudet lite på sned och ett granskande 

ansiktsuttryck tittar hon på honom trots att han inte tittar tillbaka. Hennes mun och blick antyder lätt 

missnöje. En tankebubbla har ritats dit vid kvinnans huvud, och i den står: Om inte han friar inom 

de närmaste fem minuterna så kommer jag fan slå sönder hans xbox... . 

Bildens representation av manligt och kvinnligt skapas bland annat genom de spatiala 

förhållandena. Kvinnan i bilden befinner sig i bakgrunden medan mannen utgör förgrunden, vilket 

signifierar att det är hans handlingar som får dominera över hennes. Att hans blick utgör en vektor 

riktad snett framåt-nedåt antyder att han är aktiv och att hans uppmärksamhet är riktad mot något 

framför honom. Kvinnans uppmärksamhet är dock helt riktad mot mannen, vilket signifieras av 

hennes blick. Hennes ansiktsuttryck (sänkta ögonbryn, lätt neddragna mungipor) visar att hon är 

missnöjd. Rubriken, ”Varför är han rädd för att binda sig”, understryker att det rör sig om en 

representation där kvinnor vill binda sig och män inte vill göra det. 

Tankebubblan som objekt konnoterar till uppfattningen att kvinnor är desperata efter att få ”binda 

sig” till en man. Den för också tankarna till idén om att en kvinna inte kan fria till en man utan 

måste vänta på hans initiativ. Detta aktualiserar ideologier om att män ska vara aktiva och 

initiativtagande, och därmed ha makten att definiera en kärleksrelation, medan kvinnan bara kan 

sitta maktlös och vänta. Intrycket förstärks av mannens dominerande position framför kvinnan i 

bilden och hennes missnöjda, passiva blick. Deltagarnas poser, med mannen som konstrueras som 

aktiv och ovetandes om hennes blick och kvinnan som passivt betraktar honom och dessutom vilar 

sina händer på hans axel som om hon var beroende av honom för stöd, konnoterar också till idéer 

om att kvinnor är helt inriktade på sina relationer, medan män prioriterar andra aktiviteter. 

 Att kvinnan framställs som den som vill gifta sig medan mannen är den som vill vara fri förstärker 

synen att kvinnor värderar (och hör hemma i) det privata medan män värderar (och hör hemma i) 

det offentliga. Bilder som naturaliserar dessa förhållanden legitimerar patriarkala strukturer och 

förstärker uppfattningar om att kvinnor bör fokusera på att skapa en familj medan män till sin natur 

fokuserar på uppgifter utanför det privata och relationsorienterade. Därför tillgodoser även denna 

bild patriarkala intressen som strävar efter att begränsa kvinnorna till det privata. 

I artikeln ”Kommer han någonsin att fria?” (VR 12/2010:35) (Bilaga 7). syns en man som sitter 

på knä framför en kvinna och till synes håller på att trä en sko på hennes fot. Kvinnan sitter i en stol 

som är utsmyckad på ett sätt som för tankarna till en tron. Mannen tittar upp på kvinnan medan hon 

tittar in i kameran. Båda två är klädda i gammaldags, utsmyckade kläder; han i vita byxor och en vit 

skjorta med guldkrås, hon i en rosa, ryschig klänning och en avancerad håruppsättning. Kvinnan har 

också en gammaldags sminkning som för tankarna till 1800-talet. Kvinnans blick är överlägsen 
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medan mannens blick ser mer längtande ut då han blickar upp emot henne. En bildtext säger 88 % 

av Veckorevyns läsare vill gifta sig! 

Genom visuella semantiska aspekter som hår och smink representeras kvinnan i bilden enligt en 

gammaldags könsroll, och hennes klänning och pose signifierar  starkt femininitet. Mannens skjorta 

ser ut som en modern variant av en gammaldags kråsskjorta. De spatiala förhållandena i bilden där 

kvinnan befinner sig högt upp och mannen långt ner, konstruerar henne som dominant i bilden. 

Rubriken anger att den typ av kvinna som representeras i bilden lägger stor vikt vid att hennes man 

ska fria till henne, vilket tydligt pekar på att hon inte kan tänka sig att ta en aktiv roll och fria själv, 

även om det är av stor betydelse för henne att få gifta sig. Bilden ger också exempel på en mycket 

stark intertextualitet då den är en tydlig referens till sagan om Askungen. 

Skon som mannen håller på att trä på kvinnans fot konnoterar genom vårt kulturella medvetande till 

hur prinsen i sagan åkte landet runt för att hitta den kvinna som hade tappat en glassko på slottets 

trappa. Denna kvinna var den utvalda, som prinsen skulle gifta sig med. Den underliggande 

betydelsen blir att en kvinna ska vänta på att räddas från sitt miserabla liv av en prins. De narrativa 

strukturerna av manlig aktivitet stämmer överens med denna bild. Att kvinnan synbarligen är 

dominant i bilden konnoterar till idéer och ideal om att hon ska dyrkas av mannen, något som 

förstärks av att han befinner sig på golvet och blickar upp mot henne. Frieriet i sig blir en 

bekräftelse på denna önskan om att bli dyrkad, och därför är det enligt kulturella konventioner 

mannen som ska fria till kvinnan och inte tvärtom. Frieriet uppfattas som att det tjänar två syften; 

dels att leda till äktenskapet men också att tillfredsställa kvinnans ”behov” att dyrkas. Vår kulturella 

kunskap säger oss dock att den relativa dominans som bilden ger uttryck för inte gäller ute i 

samhället utan är begränsad till just denna situation, särskilt som bildens utförande konnoterar till 

gamla tider och könsroller. Återigen betonas här hur viktigt det är för en kvinna att ha en man. 

4.1.1.2 Anpassning efter män 
Artikeln ”Hjälp, svartsjukan förstör mitt förhållande” (VR 2/2010:32-5) (Bilaga 2) visar en man 

och en kvinna som tittar stint på varandra med arga blickar. Hennes blick är något mer offensiv och 

granskande medan hans är mer defensiv. Med sin vänstra hand håller kvinnan ett strypgrepp på 

mannen under hakan, som för att tvinga honom att titta på henne. Bildtexten säger Jag är svartsjuk 

på min mans jobb. 

Kvinnans blick blir här en semantisk aspekt som signifierar henne som upprörd eller arg. Hennes 

arm utgör en vektor som riktar sig mot mannen och konstruerar därmed henne som aktiv och 

honom som passiv i bilden. Vad aktiviteten består av förstår vi i och med att hennes strypgrepp runt 

mannens hals signifierar ett kontrollerande beteende. Mannens blick bidrar till att ytterligare 

konstruera honom som passiv, och hans defensiva uttryck visar att han tar avstånd från vad som 
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händer i bilden och från hennes ilska. Rubriken klargör att kvinnan är orolig för att hennes beteende 

kommer att förstöra relationen med pojkvännen. 

Deltagarnas poser i bilden konnoterar enligt min personliga erfarenhet till att kvinnor är svartsjuka 

och misstänksamma och försöker begränsa män i deras liv. Rubriken ”Hjälp, svartsjukan förstör 

mitt förhållande” i sin tur för tankarna till att ett sådant kontrollerande beteende är skadligt för en 

relation, och att det i förlängningen blir kvinnans ansvar att förändra sig för att rädda förhållandet. 

Hennes svartsjuka konstrueras som helt irrationell och som något som enbart blir ett besvär för den 

oskyldige mannen. Därmed frikopplas mannen från ansvar medan kvinnan står kvar med uppdraget 

att förbättra sig själv för att på så sätt få behålla sin man. Det är hon som ska anpassa sitt beteende 

(=sluta vara svartsjuk) för att han ska få det bekvämt i relationen. Ingenstans nämns det att hon 

kanske har anledning att vara svartsjuk, att hans beteende kanske rättfärdigar svartsjukan. Därför är 

det återigen patriarkala intressen som tillgodoses, där män frikopplas från ansvar för relationer och 

familjeliv och där kvinnor uppmanas bete sig på ett sätt som inte heller är ansvarsutkrävande. 

Även på det sexuella planet förväntas kvinnor anpassa sig efter männens preferenser. I artikeln ”40 

killar avslöjar: Det här tänder vi på!” (VR 9/2010:26) (Bilaga 5) syns en man som ligger på en 

säng med armarna bakom huvudet. Ovanför honom står en kvinna som man bara ser benen och 

bakdelen på. Hon är endast iförd ett par trosor och hon håller händerna på höfterna och står 

bredbent med benen på varsin sida om mannens kropp. Mannen tittar upp på henne med ett belåtet 

leende. Bildtexten säger: Martin gillar när tjejer tar kontroll! 

I bilden finns ett tydligt mönster av aktivitet och dominans. De spatiala förhållandena, med mannen 

långt ned och kvinnan högt upp, signifierar henne som dominant över honom. Eftersom man inte 

ser hennes blick, utan enbart hans som blickar upp emot henne, är det dock han som konstrueras 

som aktiv eftersom han är den ende ”aktören” - han reagerar på henne, och av hans ansiktsuttryck 

att döma är han tillfredsställd av vad han ser.  Så trots sin dominanta position i bilden är kvinnan 

fortfarande signifierad som passiv enligt traditionellt sexuella könsroller. Vår personliga erfarenhet 

säger oss också att mannen inte är dominerad i ordets egentliga bemärkelse. Hans nöjda 

ansiktsuttryck motsäger att han skulle befinna sig i någon typ av underläge – hans avslappnade pose 

tyder snarare på motsatsen. Rubriken klargör också att kvinnan är benägen att ta reda på vad 

mannen ”tänder på” och anpassa sig därefter. 

Kulturella associationer gör att vi förstår hur kvinnan kan konstrueras som dominant men ändå 

passiv. Vi vet nämligen att det är accepterat i vår kultur att kvinnor i vissa sexuella sammanhang är 

dominerande. Anledningen till detta, vilket också bildtexten medger, är att vissa män uppskattar att 

bli sexuellt dominerade. Eftersom dominansen därför enbart är ett svar på manliga preferenser är 

det fortfarande hans initiativ som har skapat handlingen. Med andra ord är han den som är aktiv och 
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hon den som är passiv och enbart rättar sig efter hans vilja. Detta bygger på myten om att 

heterosexuella relationer främst går ut på att tillfredsställa mannens behov. Patriarkala intressen 

ligger även här i fokus genom en representation som gynnar manlig tillfredsställelse vid sexuella 

aktiviteter. 

4.1.2. Alternativa teman om kärleksrelationer 
Trots att ovanstående kapitel visar att det fortfarande kvarstår många traditionella representationer 

kring kärleksrelationer i Veckorevyn 2010, så kan man också tydligt se ambitioner att visa på 

alternativa teman och representationer. 

4.1.2.1. Bredda ramen för vad som är tillåtet 
Ett exempel på detta finns i artikeln ”Mitt mest pinsamma sex” (VR 1/2010:26-27) (Bilaga 1). På 

den denotativa nivån visar bilden en man som ligger på rygg och en kvinna som sitter gränsle över 

honom. Det ska se ut som att de har sex, men båda två har underkläder på sig. Kvinnan har långt hår 

och rosa spetsunderkläder, och hon lutar sitt huvud bakåt med slutna ögon. Mannen har sitt huvud 

lyft från golvet och har en lätt öppen mun, vilket skapar ett något förvånat ansiktsuttryck. En 

bildtext säger: Åh herregud, snart kommer han känna pruttlukten... 

Visuella semantiska aspekter, som rosa spetsunderkläder och långt hår, signifierar här kvinnan som 

mycket feminin. Mannens korta hår, skäggstubb och håriga ben visar honom som tydligt maskulin. 

Så långt rör det sig om en bild med normativa genusrepresentationer. Kvinnans arm utgör dock en 

vektor som rör sig snett nedåt mot mannen och därmed skapar en tydlig narrativ struktur där hon är 

starkt aktiv. Hans obesvarade blick upp mot henne utgör också den en vektor, men då denna är 

riktad uppåt konstrueras hans aktivitet som svagare än kvinnans. Hennes rörelse framåt-nedåt mot 

honom konstruerar också henne som dominerande, vilket är  en icke-traditionell avbildning av män 

och kvinnor i sexuella sammanhang. 

För det första är bilden icke-traditionell därför att kvinnans position konnoterar makt och 

överordning, trots att hennes utseende tydligt signifierar henne som feminin. Men något som också 

gör bilden till kraftigt normbrytande är bildtexten. ”Naturligt beteende” som fisar är något vi 

normalt associerar med män, och absolut inte med feminina kvinnor. Bilden bidrar därför till att 

försvaga myten om femininiteten genom att visa en feminin kvinna som både är aktiv och ”beter sig 

naturligt”. 
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4.1.2.2. Kvinnor tar kontroll över relationen 
Den bild som starkast och mest medvetet visar på alternativa representationer hör till artikeln ”Vill 

du gifta dig med mig?” (VR 7/2010:44-7) (Bilaga 4). Den här artikeln ger också exempel på de 

motsägelser som finns i Veckorevyn då den står i stark kontrast till artikeln ”Kommer han någonsin 

att fria” (VR 12/2010:35) som beskrivs ovan. 

Bilden föreställer en kvinna som friar till en man. Hon står på knä framför honom och håller hans 

utsträckta hand. Både mannen och kvinnan tittar in i kameran och ler stort. Mannen gör segertecken 

med sin fria hand. Han är klädd i kostym och kvinnan i klänning och högklackat, vilket gör att de 

ser väldigt uppklädda ut. Bildtexten säger: Går du och väntar på att din pojkvän ska gå ner på knä? 

Varför inte ta saken i egna händer? Veckorevyn har träffat tre tjejer som själva ”poppat frågan”. 

Visuella aspekter i den här bilden signifierar kvinnan som feminin: hennes gula klänning, höga 

klackar och långa, ljusa hår. De spatiala förhållandena i bilden utgör en symbol för ett frieri; och det 

är kvinnan som står på knä framför mannen vilket tydligt visar att det är hon som har tagit initiativet 

att fråga. Hennes breda leende visar på säkerhet i handlingen och motsäger att frieriet innebär något 

problematiskt för henne. Mannens ansiktsuttryck (uppspärrade ögon och ett överdrivet leende) och 

gester (han gör segertecken med ena handen) uttrycker däremot att han känner sig något besvärad 

av att bli friad till, och behöver distansera sig från händelsen med hjälp av ironi eller parodi. 

Deltagarnas poser i bilden konnoterar tydligt till ett klassiskt frieri, vilket för med sig idéer om män 

som knäböjer framför kvinnor och äntligen ger dem den bekräftelse de så länge väntat på; Idéer om 

kvinnor som blir överlyckliga för att ”bli gifta” och inte behöva leva ensamma med det stigma det 

traditionellt har inneburit. Förlovningsringen är en figurativ symbol för tillhörighet; när en man trär 

en ring på en kvinnas finger är hon ”hans”. Men i den här bilden är det en kvinna som trär ringen på 

en mans finger, vilket konnoterar att hon är den som har makten att definiera förhållandet och 

signifiera mannen som ”hennes” med hjälp av förlovningsringen. Därmed försvagar bilden myten 

om frieriet, förlovningen och äktenskapet där det är mannen som sitter vid ratten.    

4.1.2.3. Att prioritera kvinnans sexuella preferenser 
I artikeln ”Testa dig själv: Hur är du i sängen?” (VR 11/2010:45-6) (Bilaga 6), finns en bild som 

delvis påminner om den vi såg i 4.1.1.4. På den denotativa nivån syns en man med bar överkropp 

och korsade armar, som sitter i en soffa och tittar på en kvinna som står till höger om honom. 

Kvinnan är iförd en ”Batwoman”-kostym och håller i en piska. Mannens ansiktsuttryck är kraftigt 

förvånat, medan kvinnan under lugg tittar in i kameran. Två bildtexter säger: Sen när förvandlades 

jag till hennes sexslav...? och Kom hit du din stygga, stygga man. 

Visuella semantiska aspekter signifierar kvinnan i bilden som sexuellt dominerande. Piskan är en 

vedertagen symbol för sadomasochistiska fetischer och sexuella aktiviteter, och hennes utklädnad 
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till Batwoman kan även den tolkas som ett fetischistiskt objekt. De spatiala förhållandena i bilden 

bidrar också till att konstruera henne som dominant då mannen befinner sig i en lägre position än 

vad hon gör. Mannen intar en central plats i bilden vilket gör att mycket fokus hamnar på honom 

trots kvinnans speciella attribut. Deras blickar som möts utgör en vektor, vilken utgår från kvinnan 

eftersom hon har den högre positionen, och signifierar henne som den aktiva i bilden. Mannens 

skärrade ansiktsuttryck förstärker intrycket av  kvinnans aktivitet och dominans och bidrar till de 

icke-traditionella könsroller som uttrycks. 

Piskan är ett objekt som konnoterar till sadomasochistiska sexuella relationer, och kvinnans attribut 

konnoterar fetischer. Enligt personlig erfarenhet från film eller TV associerar vi kanske dessa objekt 

till prostituerade eller strippor och ser det som en effekt av mäns sexuella preferenser. Men mannens 

förvånande och oroliga ansiktsuttryck i bilden säger oss att detta inte är hans initiativ eller  

önskemål, och vi drar då slutsatsen att kvinnan har tagit saken i egna händer och att det rör sig om 

hennes egna preferenser. Detta försvagar myten om att kvinnor inte är lika sexuella som män, att de 

är mer romantiska eller mer försiktiga. 

4.1.2.4. Kommunikation och delat ansvar 
Artikeln ”Kom igen, nu tar vi tag i sexlivet!” (VR 5/2010:38-40) (Bilaga 10) har två bilder, varav 

den senare ser ut såhär: En man och en kvinna ligger tillsammans på en säng med ansiktena emot 

varandra. Mannen är iförd ett linne och boxershorts, kvinnan är iförd leopardmönstrade 

underkläder. Kvinnan är kraftigt sminkad. Hon har ett mycket tankfullt uttryck i ansiktet och ser ut 

som att hon precis säger något, samtidigt som hon stryker håret bakåt  med den vänstra handen. 

Mannen tittar rakt på henne, även han med ett tankfullt ansiktsuttryck som antyder att han lyssnar 

noga till vad hon säger. En text bredvid bilden säger Ett mysigt ligg, en kram, ett hångel, det kan ni 

faktiskt hinna med. Ni får väga hur viktigt ert förhållande är jämfört med era åtaganden. 

Det mesta i den här bilden signifierar att deltagarna är två jämlika personer. Spatialt är de placerade 

på samma nivå. Mannens blick utgör en vektor med kvinnan som mål, men då den inte är 

nedåtgående uttrycker den inga starka strukturer av aktivitet och passivitet. Deltagarnas kroppar kan 

också liknas vid vektorer riktade mot varandra, där ingen verkar mer aktiv eller dominerande än den 

andra – även här utgör de narrativa strukturerna ett tecken på jämlikhet. Kvinnans leopardmönstrade 

underkläder signifierar kvinnlighet och sexuell tillgänglighet medan mannens linne, kalsonger, 

skäggstubb och rakade hår signifierar maskulinitet. Det finns med andra ord en tydlig 

genusuppdelning i bilden vad gäller utseende och attribut, men traditionella strukturer av 

aktivitet/passivitet eller dominans saknas. 

Deltagarnas positioner och ansiktsuttryck är konnoteringar för kommunikation och respekt. 

Leopardmönstret på kvinnans underkläder en en kulturellt vedertagen symbol för sexuell 
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tillgänglighet och associeras bland annat med strippor. Detta i sin tur konnoterar till myten om den 

manliga sexdriften som är så stark att män till exempel betalar för att få se kvinnor strippa. Men 

mannen i den här bilden visar inga tecken på att kasta sig över kvinnan. Hans ansiktsuttryck visar 

istället att han lyssnar noga till vad hon säger och att han värderar kommunikationen dem emellan. 

4.1.3. Tvetydiga bilder 
I flera av bilderna som har diskuterats ovan kan man urskilja konkurrerande teman. För tydlighetens 

skull har jag dock valt att, så långt det är möjligt, ta ställning för det tema som överväger i bilden. 

Ofta är det ironi eller parodi som skapar sådana tvetydigheter, vilket kommer att diskuteras och 

exemplifieras nedan. Jag kommer också att diskutera en bild där det var extra svårt att ta ställning 

på grund av att bilden själv sade en sak medan bildtexten sade en helt annan. 

4.1.3.1. Ironi 
I artikeln ”Kommer han någonsin att fria” (VR 12/2010:35) (bilaga 7) kan bildens uppenbara 

referens till sagornas värld sägas vara ett tecken på ironi eller parodi. Macdonald (1995) menar att 

det i det postmoderna samhället är vanligt att äldre versioner av femininitet återanvänds med humor 

och självmedvetenhet (Macdonald 1995:64). Ur det perspektivet skulle man kunna tolka den här 

bilden som ett sätt att peka på hur det var då, medan den självmedvetna parodin gör att bilden 

presenteras ironiskt: vi menar inte att det är så nu, tvärtom. I det fallet bidrar kostymerna, poserna 

och rekvisitan till att skapa den humor som ska få tittaren att inse det bisarra med kvinnor som sitter 

och väntar på att få en sko av en man (=bli friade till). Gill (2007)  menar att ironi och nostalgi är ett 

sätt att konstruera nutida sexism. Att referera till en svunnen tid är ett sätt att antyda att sexismen är 

något som hör den tiden till, och inte länger är ett problem i det moderna samhället. Samtidigt 

skapas en möjlighet att presentera bilder som skulle väcka kritik om de framställdes som ”moderna” 

(Gill 2007:267). Ur det perspektivet blir det tydligt att en bilds betydelse egentligen inte förändras 

bara för att den presenteras med ironi, och att den här typen av bilder snarare blir ett sätt för medier 

att fly från problematiken med sexistiska representationer. Genom att definiera den här bilden som 

något som tillhör det förflutna behöver Veckorevyn inte ta ansvar för bildens innehåll, 

representationer och budskap. 

Ett annat exempel på när ironi förekommer i en bild, men där resultatet är något annorlunda, är 

artikeln ”Vill du gifta dig med mig?” (VR 7/2010:44-7) (bilaga 4). Bilden som helhet är 

progressiv för att den visar ombytta könsroller i en kärleksrelation. Det finns dock vissa 

konnotatorer som förtar progressiviteten i bilden. Mannens överdrivna leende med öppen mun och 

uppspärrade ögon, samt det faktum att han gör segertecknet med fingrarna, signifierar honom som 

parodisk eller lätt ironisk. Det är uppenbart att han måste distansera sig från situationen för att 

överbrygga problematiken i att han begår ett normbrott mot den traditionella mansrollen.   
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Kvinnans leende är däremot äkta och utan tecken på ironi. För henne framstår det som mindre 

problematiskt att bryta mot genusnormen. Utan att distansera sig från situationen kan kvinnan le in i 

kameran, nästan segervisst, samtidigt som hon sätter ringen på mannens finger. För henne innebär 

normbrottet att hon blir en aktör med mer handlingskraft och makt. Hon tar över ”mansrollen” som 

den aktiva och initiativtagande. Eftersom mansrollen traditionellt är den med makt såväl i 

offentligheten som över den sexuella relationen, medan kvinnorollen traditionellt är underordnad,  

blir det ett steg upp för kvinnor att agera som män, medan det blir ett steg ner för män att agera som 

kvinnor. 

Mannens besvär med att hantera situationen kan också hänvisas till den process som var aktuell i 

Veckorevyn 1975, där mansrollen inte längre framställdes som den självklara normen utan snarare 

som problematisk på grund av sin avsaknad av känslomässighet. I en tid då det kvinnliga 

framhävdes som idealiskt genomgick manligheten en kris (Hirdman 2001:162-3). I den här bilden 

pågår något liknande: Kvinnan (som med yttre attribut signifieras som entydigt feminin) har nu 

utvecklats i samhället och kan utan problem axla rollen som initiativtagare, men var lämnar det 

mannen? För att kunna hantera situationen tar han till ironin och parodiserar ögonblicket i ett försök 

att överbrygga problematiken med att han saknar en tydlig roll.   

Det kan argumenteras för att ironin som är närvarande i denna bild tar udden av det kraftiga 

normbrott som sker, men jag anser ändå att bilden möjliggör nya subjektspositioner för män och 

kvinnor, och att den är ett steg i att normalisera att även kvinnor kan vara initiativtagande i ett 

förhållande. I det här skedet kanske det fortfarande finns ett behov för mannen att distansera sig 

från situationen, men om flera bilder som denna publiceras kan de tillsammans bilda ett paradigm 

där det är naturligt för både män och kvinnor att ha rollen som initiativtagare. 

4.1.3.2. Bild och bildtext motsäger varandra 
Bilden i artikeln ”Kom igen, nu tar vi tag i sexlivet!” (VR 5/2010:38-40) (bilaga 9) var särskilt 

svår att tolka på grund av det finns en motsägelse mellan bild och bildtext. En man, till synes utan 

kläder, ligger över en kvinna som endast är iförd en BH. Mannens armar vilar på bägge sidor om 

kvinnan och han tittar rakt ned i hennes ansikte så att man ser hans profil. Kvinnan håller upp högra 

armen så att handen vilar mot halsen och tittar åt sidan, bort från mannenes ansikte, med sitt eget 

ansikte vänt mot tittaren. Hon har dock inte ögonkontakt med tittaren utan sneglar uppåt. En svart 

cirkel bredvid bilden har texten: 93 % av Veckorevyns läsare tycker att det är viktigt med ett bra 

sexliv. 

Bilden i sig uttrycker mycket stereotypa könsroller. Hela mannens kropp utgör en vektor som riktas 

snett nedåt mot kvinnan, vilket gör att hon uppfattas som målet för handlingen och han som 

aktören. Kvinnans kropp utgör också ett stopp för hans rörelse framåt, ett intrycks om förstärks av 
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att hon håller sin hand över bröstet så att den bildar en barriär mot honom. Mannens spatiala 

position över kvinnan konstruerar honom också som dominant i situationen. Kvinnans 

ansiktsuttryck visar på oro och inte njutning, och hennes bortvända blick antyder att hon inte är 

närvarande i situationen. 

De narrativa strukturerna och kvinnans frånvarande, oroliga blick konnoterar till myten om det 

heterosexuella förhållandet där kvinnan är mindre sexuell än mannen och kanske känner sig 

tvungen ”att ställa upp” för hans skull, eftersom hans sexdrift är så mycket större. Konnotatorerna 

aktualiserar också den bredare patriarkala ideologin där mannen är självklart överordnad kvinnan, 

såväl i samhället som i sexuella relationer. Dock utgör dessa tecken semiotiska resurser, vilket 

innebär att de kan ha flera olika betydelser inom ramen för vissa kulturella konventioner. Den som 

nämnts ovan är kanske den som är mest uppenbar, på grund av att ett mönster av manlig dominans 

så länge har varit en del av vårt kulturella medvetande. Dock kan andra betydelser läsas in, särskilt i 

kombination med bildtexten. 

Bildtexten säger att 93 % av Veckorevyns läsare tycker att det är viktigt med ett bra sexliv. I 

kombination med detta får kvinnans oroliga ansiktsuttryck en ny betydelse; nu konnoterar den 

snarare till missnöje. Bildtexten konstruerar kvinnor som sexuella och medvetna om sig själva, och 

inte som offer som bara ”ställer upp” för en man. Dessa kvinnor bryr sig om sin egen sexualitet. I 

ljuset av denna kunskap ändras också betydelsen av mannens uppenbarelse; han framstår snarare 

som otillräcklig än dominant och idéer om ”en kris för maskuliniteten” aktualiseras. Sådana idéer 

fanns närvarande i Veckorevyn 1975, då kvinnor framställdes som evolverade och oproblematiska, 

medan män var efter i den känslomässiga utvecklingen och i behov av kvinnlig vägledning 

(Hirdman 2001:161-2). När kvinnor har börjat engagera sig i sin egen sexualitet, vad blir det då av 

mansrollen? I kombination med bildtexten framträder därmed en modern feministisk ideologi och 

konkurrerar med de gamla patriarkala idéerna. 
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4.2. Subjektspositioner 
I detta kapitel diskuterar jag vilka subjektspositioner Veckorevyn erbjuder sina läsare genom   

representationer av kärleksrelationer i bild. Med konkreta exempel illustrerar jag hur bilderna 

konstruerar olika subjektspositioner, och relaterar diskussionen till tidigare teorier och forskning 

förr att motivera om det rör sig om en traditionell eller alternativ subjektsposition. Jag kommer att 

fokusera på en jämförelse med Hirdman (2001) och de resultat hon får fram från sin analys av 

Veckorevyn 1965, 1970, 1975 och 1995. Integrerat med analysen av subjektspositioner finns därför 

kortare presentationer av relevanta resultat från Hirdmans studie. 

4.2.1. Traditionella subjektspositioner 
Veckorevyn 2010 bidrar visserligen med alternativa subjektspositioner, men fortfarande är det de 

traditionella rollerna som dominerar, om än med en mycket liten marginal. Här nedan presenterar 

jag de traditionella subjektspositioner som kvarstår i tidningen och diskuterar deras innebörd. 

4.2.1.1. Du bör vara i ett par med en maskulin man! 
I Veckorevyn 1965 hyllas mannen enligt Hirdman (2001) som ”det primära subjektet” vars 

önskningar ska styra kvinnans beteende, och vars uppskattning är en kvinnas högsta mål (Hirdman 

2001:78-9). Kärlek utmålas som en kvinnas ”kall” och ”uppdrag” i livet, och hon bör förbereda sig 

på kärleken genom att sköta om sig själv och sitt utseende på bästa sätt. Och om en kvinna har ett 

jobb så är det för att hon hoppas hitta en man där  (Hirdman 2001:66-70). Idealet 1970 är enligt 

Hirdman paret, att ”vara tillsammans”. Fokus har flyttats från att få en man till vara i ett par. 

”Lojalitet, gemenskap och enighet” är ledorden. Den ideala tvåsamheten uttrycks i bilder av  leende 

par, ”där alla problem slätas över” (Hirdman 2001:121). Kvinnan bör inte heller lämna hemmet för 

långa stunder för då kan hon tappa fokus från det viktigaste – ”gemenskapen med Honom” 

(Hirdman 2001:120-121).1995 menar Hirdman att målet återigen är att få en man eftersom 

femininitet definieras i förhållande till det maskulina. Det gäller att bli föremål för en uppskattande, 

manlig blick (Hirdman 2001:209-211). 

Detta resonemang stöds av Holloway (1984) som menar att diskurserna kring manlig och kvinnlig 

sexualitet skapar synen att ett förhållande med en man är vad som gör en kvinna ”gender 

appropriate” (Holloway 1984:91). 

I analysen ovan har jag konstaterat att artikeln ”Hur bra känner ni varandra egentligen?” (Bilaga 

3), framställer tvåsamheten som ett ideal för kvinnor. Den skapar därmed en subjektsposition där 

kvinnor förväntas ha en man, och om de inte har det bör de lägga ned ett stort mått energi på att 

skaffa en. Bilden visar också tydligt att det inte duger med vilken man som helst, utan det ska vara 

en maskulin sådan. Detta visar att ju manligare man en kvinna får tag på, desto femininare blir hon. 
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Att förstärka sådana subjektspositioner för kvinnor gör för det första att det blir svårare för dem att 

värdera sig själva utifrån just sig själva. Värdet konstrueras som att det består i vilken man en 

kvinna har vid sin sida. För det andra gör det kvinnor mer fokuserade på jakten efter kärlek, och tar 

fokus från andra saker i livet som till exempel karriär. För att jämställdhet ska uppstå i ett samhälle 

krävs det att kvinnor också tar plats i offentligheten och hävdar sina egna intressen. 

Att det blir så viktigt för en kvinna att hitta och behålla en man kan också vara förklaringen till 

artiklar som ”Varför är han rädd för att binda sig?” (Bilaga 8). I denna bild framstår det tydligt 

att kvinnan ser det som ett misslyckande att hon ännu inte har ”blivit friad till”. Detta misslyckande 

signaleras, liksom i Veckorevyn 1995, av mannens bortvända blick (Hirdman 2001:199). Hon är inte 

längre hans primära blickfång och det gör henne orolig, och hon längtar efter den bekräftelse som 

ett frieri skulle innebära. Därför skapar även denna bild en subjektsposition som förklarar för 

kvinnor hur viktigt det är att ha ett förhållande med en man.   

Också artiklarna ”Kommer han någonsin att fria” (Bilaga 7) och ”Vill du gifta dig med mig?” 

(Bilaga 4) bidrar eftersom de båda fokuserar på äktenskapet som ett mål. Tvåsamheten kan därmed 

sägas vara ett viktigt tema i Veckorevyn och denna subjektsposition blir framträdande. 

4.2.1.2. Du ska inte ta några initiativ! 
1965 konstrueras enligt Hirdman (2001) en bild där kvinnor förväntas vänta på att den rätte ska 

dyka upp och fria. Att ta initiativ förklaras vara icke önskvärt hos en kvinna, då det kan skapa 

impotens hos en man: 

Var ljuv och snygg och lukta gott [...] snubbla på tröskeln och smälta i hans famn. Sköter Du det rätt kommer han att 

känna sig som en he-man [...] Låt du honom leka befälhavare så gott han kan... (Veckorevyn 3/1965, citerat ur Hirdman 

2001:62) 

Denna syn beskrivs också hos Holland m.fl. (1992) som skriver att den kvinnliga sexualiteten i 

västerländska kulturer konstrueras som underordnad den manliga, och att det är kvinnans 

underordning som gör mannen manlig. En kvinna som demonstrerar sin makt i en sexuell relation 

anses okvinnlig och ett hot mot män (Holland m.fl. 1992:251). 

I artikeln ”Kommer han någonsin att fria” (Bilaga 7) återigen, konstrueras detta väntande ideal 

med tydlighet. Jag har i kapitel 4.1.3.1. diskuterat huruvida budskapet i denna bild bör tolkas som 

ironiskt eller som en faktisk representation, och kommit fram till att även om bilden är konstruerad 

så att den ska föra tankarna till svunna tider så utgör den fortfarande en representation av det som 

bilden visar, nämligen en kvinna som passivt väntar på att hennes man ska fria. De tecken som ska 

skapa den ironiska referensen till Askungen bidrar i själva verket till att aktualisera den tidens ideal 

i dagens samhälle, men utgör samtidigt ett skydd mot kritik då upphovsmakarna kan peka på att det 
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är menat att vara humoristiskt (se Gill 2007:267). Det faktum att artikeln består av ett test som 

kvinnor kan göra för att se om deras pojkvänner kommer att fria snart, om än humoristiskt menat, 

skapar en subjektsposition där kvinnan bör invänta att mannen  ska bli redo att fria. Bildtexten  88 

% av Veckorevyns läsare vill gifta sig förtydligar hur viktigt det är för tidningens (till största delen 

kvinnliga) läsare att gifta sig, samtidigt som artikelns innehåll och bildens konstruktion starkt 

signalerar hur viktigt det är att mannen är den som tar initiativet. 

Holland m.fl. (1992) menar alltså att den kvinnliga underordningen är vad som gör mannen manlig, 

men enligt denna bild kan man se att den också gör kvinnan kvinnlig. I och med att bilden 

konstruerar kvinnan som tydligt feminin genom attribut som klänning, hår och smink, förstår vi att 

det scenario som utspelar sig på bilden är det önskvärda för en feminin kvinna. Om du inte vill 

förlora din femininitet bör du inte ta saken i egna händer utan vänta lite till och se om han inte friar 

snart  ändå! 

4.2.1.3. Det är du som har ansvar för att din relation fungerar! 
Veckorevyn har länge konstruerat andra kvinnor som rivaler i jakten på kärlek. 1965 målas de enligt 

Hirdman (2001) ut som ett hot: 

 Många män är ombytliga och lättpåverkade. I samma stund som de fått en ring på fingret börjar de [...] titta efter andra 

kvinnors välsvarvade ben – sägs det. Det är nu ert verkliga jobb börjar – om ni vill behålla honom och uppfostra 

honom! (Veckorevyn nr 18 1965, s.17, citerat i Hirdman 2001:73). 

1995 likställs framgång enligt Hirdman med förmågan att bli föremål för en mans uppskattande 

blick. Detta illustreras av bilder där en man tittar beundrande på en kvinna, medan hon tittar in i 

kameran som för att säga ”att hon har fått honom”. Att inte längre vara attraktiv för en man 

illustreras med att hans blick vänds bort, kanske mot en annan kvinna, och detta blir ”det ultimata 

beviset för hennes misslyckande” (Hirdman 2001:198-9). Andra kvinnor framställs som 

”avundsvärda” för sin skönhet (Hirdman 2001:212). 

Dessa tidigare representationer har gjort allt för att skapa svartsjuka hos kvinnor. Samtidigt finns en 

tydlig diskurs om att kvinnor inte får tjata på sina män eller försöka kontrollera dem, för då kanske 

man blir lämnad. 1965  förväntas kvinnor enligt Hirdman (2001) göra allt för att göra mannen glad, 

men utan att vänta sig någonting tillbaka. Man får inte ställa obehagliga krav på en man i ett 

förhållande. Problemen framställs som att de ligger hos kvinnan och ansvaret är hennes att lösa dem 

(Hirdman 2001:74-5). 1995 är tongångarna desamma; att tjata på en man kan leda till att förlora 

hans uppskattning, och det är kvinnans ansvar att se till att han är nöjd så att relationen fungerar 

(Hirdman 2001:199.201). Även andra damtidningar har avslöjats med samma instruktioner; Gupta 

m.fl. (2008) kommer fram till att tidningens kärleksråd till stor del går ut på att kvinnor är ensamt 

ansvariga för sin relation, och att de måste kompromissa och offra sig tillsammans med en man. 
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Artikeln ”Hjälp, svartsjukan förstör mitt förhållande” (Bilaga 2) handlar om hur man kan 

komma över sin svartsjuka. Som titeln antyder är detta något man bör göra för att rädda sitt 

förhållande. Återigen ser vi hur ansvaret för en lyckad relation ligger på kvinnans axlar. Hon måste 

lära sig att tygla sin svartsjuka för att inte skrämma iväg sin man. Detta budskap frikopplar mannen 

från ansvar och tillåter honom att agera som han vill. Enligt Hasinoff (2009) är det vanligt att 

damtidningar konstruerar mäns beteende som biologiskt betingat och något som kvinnor måste ha 

överseende med. 

Den här subjektspositionen gör allt för att skapa dåligt samvete hos kvinnor och få dem att lägga 

ned all sin energi på förhållandet, medan män utan något hinder kan bete sig lite hur som helst. Man 

kan därför se den som sprungen ur en patriarkal ideologi som syftar till att hålla fast kvinnor i det 

privata medan män frigörs att agera i det offentliga. 

4.2.1.4 Du bör tillfredsställa din man sexuellt! 
I Veckorevyn 1965 förminskades enligt Hirdman (2001) betydelsen av kvinnans sexualliv, bland 

annat genom följande citat: 

Hur skall man till exempel mäta den psykiska orgasm som många kvinnor berättar att de upplever i samband 

med mannens utlösning? (Veckorevyn 35/1965, citat ur Hirdman 2001:65). 

I sin analys av Veckorevyn 1995 menar Hirdman  (2001) att det (efter kvinnorörelsen) enbart är 

kroppen som finns kvar att problematisera: ”Ju mer hon framställs som oberoende och frigjord (i 

texter) desto mer framställs hon som en visuellt lockande anblick.” Kvinnors makt framställs som 

baserad på förförelse och en välskött kropp, och de bör använda sig av sin sexualitet för att vinna en 

man  (Hirdman 2001:209-211). 

Sexuella subjektspositioner för kvinnor definieras enligt Holloway (1984) utifrån männens olika 

behov. Den sexuellt passiva kvinnan är hustrun eller madonnan som ska ta hand om honom och 

hans barn och inte utgöra något hot med sin sexualitet, och den sexuellt aktiva kvinnan är 

älskarinnan eller horan som ska tillfredsställa hans djuriska begär (Holloway 1984:85-6). 

Den sexuellt vågade subjektspositionen uttrycks som en stereotyp i artikeln ”40 killar avslöjar: 

Det här tänder vi på” (Bilaga 5). Kvinnan framstår vid en första blick som dominerande, men 

mannens nöjda ansiktsuttryck tillsammans med bildtexten och det faktum att artikeln handlar om 

vad män tycker om, fastställer att det rör sig om en subjektsposition som är anpassad efter mäns 

önskemål. Det aktualiserar synen att kvinnor bör lära sig om män och anpassa sig för att vinna 

uppskattning (se bland annat Hirdman 2001:78 och 211). 

Gill (2007) menar att detta är vanligt förekommande i damtidningar: när det handlar om män så 

handlar det ofta om vad de gillar. Den information som framkommer skapar en manual för vad som 
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är åtråvärd femininitet, och tar samtidigt för givet att det är männen som äger det sociala kapitalet, 

och att kvinnor ständigt söker anpassa sig efter vad män vill för att få bekräftelse (Gill 2007:185-6). 

En sådan subjektsposition hindrar kvinnor från att bejaka sin egen sexualitet eftersom allt fokus 

hamnar på mannens önskemål. Även här finns en diskurs om att kvinnor måste anstränga sig och 

offra sig för att kunna behålla en man. Det gäller att tillfredsställa hans många önskemål och behov, 

även om det går på bekostnad av ens eget välbefinnande. Även denna subjektsposition härstammar 

ur en patriarkal ideologi och syftar till att säkra att män ska få som de vill utan att behöva anstränga 

sig för kvinnans skull. Det kan även ses som ett sätt att fjättra den kvinnliga sexualiteten, som i 

många kulturer ses som farlig och något som måste kontrolleras (Holloway 1984:87). 

4.2.2. Alternativa subjektspositioner 

4.2.2.1. Det är okej att vara naturlig! 
Som Gill (2007) konstaterar finns det ingenting naturligt med den version av femininitet som 

härskar i medier. Kvinnokroppen presenteras som nyckeln till femininitet, och det är en mycket 

kontrollerad kropp som visas upp (Gill 2007:228-9). 

För att vara ”naturligt vacker” enligt rådande skönhetsideal behöver de flesta kvinnor arbeta hårt 

med sin kropp och dölja många naturligt förekommande ”fel”. De kvinnliga subjektspositionerna 

kan därför i många fall vara begränsande. I Veckorevyn 2010 finner jag dock tendenser till att vilja 

vidga definitionen av vad som är kvinnligt genom att göra en alternativ subjektsposition tillgänglig. 

I artikeln ”Mitt mest pinsamma sex” (Bilaga 1) avbildas en kvinna som visserligen visar alla 

tecken på traditionell kvinnlighet på ytan; långt hår, vältränad kropp och rosa spetsunderkläder, men 

som enligt bildtexten precis har fisit. 

Enligt Kuruc (2008) är mode ett teckensystem som kan användas som ett analysverktyg. Mode 

definierar individer, och kan förstärka genusstereotyper och kategorisera kvinnor utifrån deras 

utseende. På den konnotativa nivån får klädesplagg nämligen mening utifrån kulturella 

konventioner. I den här bilden konnoterar kvinnans underkläder extrem kvinnlighet och sexuell 

tillgänglighet, och samtidigt berättar bildtexten att hon har fisit. 

Det rör sig med andra ord om en represenation av kvinnlighet där ett helt naturligt (och kulturellt 

tabubelagt) beteende inkluderas. Resultatet blir en ny definiering av vad som anses tillåtet inom 

ramen för femininitet. Enligt Lawler (2008) knyts människor till specifika identiteter som görs 

tillgängliga inom en viss struktur av kunskap och makt. Med hjälp av diskurser konstrueras normer 

och regler för den specifika identiteten, vilket skapar en subjektsposition. Om nya diskurser och 

representationer tillförs, så tillförs också ny kunskap om en specifik identitet, vilket bidrar till att 

modifiera subjektspositionen genom att ändra på reglerna. 
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Bilden visar en kvinna som enligt alla visuella tecken är feminin. Till denna representation läggs 

vetskapen om att hon har fisit, vilket skapar en problematisk motsägelse. Ordet ”pruttlukten” skapar 

dock en humoristisk ton som hjälper till att överbrygga problematiken och naturalisera händelsen. 

Den här bilden ändrar därför reglerna för en feminin subjektsposition, och breddar ramarna för vad 

som är tillåtet. 

4.2.2.2. Det är okej att fokusera på din egen sexualitet! 
Fokus för den kvinnliga sexualiteten har traditionellt sett varit att tillfredställa män. Holloway 

(1984) menar att de sexuella subjektspositioner som finns tillgängliga för kvinnor är konstruerade 

för att tillgodose manliga behov, oavsett om det är hustru/älskarinna eller madonna/hora (Holloway 

1984:85-6). I damtidningar har det länge varit en trend att lära kvinnor hur de kan använda sin 

sexualitet för att tillfredsställa män (Gill 2007:192). 1965 hävdade Veckorevyn att en kvinna inte 

behöver få orgasm själv eftersom hon njuter psykiskt av mannens reaktion (Hirdman 2001:65). 

Men i artikeln ”Testa dig själv: Hur är du i sängen?” (Bilaga 6) skapas en subjektsposition som 

tillåter en kvinna att agera sexuellt för att tillfredsställa sig själv oavsett mannens önskemål. Att 

detta är fallet signifieras genom mannens förvånade, oroliga blick på tjejen som har klätt ut sig till 

Batwoman, och hans tankebubbla som säger Sen när blev jag hennes sexslav?. Även om det är små 

tecken så skapar de en viss betydelse; nämligen att detta tilltag inte är hans initiativ eller önskemål 

utan hennes. 

Den här subjektspositionen förminskar mannens betydelse i förhållandet och möjliggör för kvinnor 

att fundera mer över vad de själva tycker om och vill. Därmed kan kvinnor få en chans att ”komma 

ikapp” männen som i alla tider har fått lära sig att fokusera på sina önskemål. Mer jämlikhet kan 

uppnås i kärleksrelationer mellan män och kvinnor. 

4.2.2.3. Du kan VISST ta initiativet! 
Veckorevyn 2010 erbjuder en subjektsposition som utgör ett mycket potent alternativ  till den 

traditionella uppdelningen av narrativa strukturer där män är aktiva och kvinnor passiva (se bl.a. 

Jackson 1978:63). I artikeln ”Vill du gifta dig med mig?” (Bilaga 4) ser vi nämligen en kvinna 

som friar till en man. Att han tar emot frieriet med en synbart ironisk pose antyder att detta kraftiga 

normbrott är problematiskt för honom, men hennes säkra leende säger oss att för en kvinna är det 

inget problem att ta steget över till att vara den aktiva och initiativtagande i ett förhållande. 

Kuruc (2008) finner bevis i sin studie för att kvinnor som ska porträtteras som till exempel  

handlingskraftiga ofta får maskulina attribut (kort hår, kostym) för att signifiera denna egenskap. 

Detta för att egenskaper som handlingskraft traditionellt associeras med maskulinitet. Men i den här 

bilden konnoterar den handlingskraftiga kvinnan enbart femininitet; Iförd en klänning, långt hår och 

högklackade skor. Därmed signifieras tydligt att även det mest feminina subjekt kan vara 
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initiativtagande och handlingskraftig. 

Denna alternativa subjektsposition ger kvinnor makt att själva definiera sin relation och sitt 

egenvärde och är därför en av de viktigaste som framkommit under analysen. 

4.2.2.4. Det är faktiskt två som har ansvar för att en relation ska fungera 
Holloway (1984) hävdar att det finns en särskild diskurs om den manliga sexdriften, som säger att 

män ”måste ha sex”, att de är ”sexuellt inkontinenta” och ”bortom kontroll” (Holloway 1984:86). I 

tjejtidningar konstrueras unga män som ytliga, översexuella och dåliga på att uttrycka känslor, 

vilket leder till att kvinnor framställs som ansvariga för det känslomässiga arbetet i en relation 

(Firminger 2006). Som tidigare har diskuterats finns samma budskap att finna i Veckorevyn  (se bl.a. 

Hirdman 2001:74-5 och 199-201). 

Därför bidrar Veckorevyn 2010 med alternativa subjektspositioner för både män och kvinnor i 

artikeln ”Kom igen, nu tar vi tag i sexlivet” (Bilaga  10). Paret på den andra bilden i artikeln 

avbildas under en seriös konversation. 

Kvinnan är klädd i leopardmönstrade underkläder. Enligt Kuruc (2008) bidrar kulturella 

associationer till att skapa en viss betydelse hos ett klädesplagg, och i det här fallet associeras 

leopardmönster till sexuell tillgänglighet. Men trots att kvinnan konnoterar sexualitet och 

tillgänglighet är mannens fokus på vad hon säger och inte på hennes kropp. En alternativ manlig 

subjektsposition framträder; en man som inte är förblindad av sin sexdrift utan värderar 

kommunikation och social närhet över sex. 

Av bildtexten framgår att paret har ett problem i sin relation och att de tillsammans jobbar för att 

lösa det, och  därmed signifieras tydligt att ansvaret för deras förhållande delas lika. Här konstrueras 

alltså även alternativa subjektspositioner för en kärleksrelation, där kvinnan inte behöver ta på sig 

allt ansvar för att relationen ska fungera. Detta innebär att dels att hon kan fokusera på annat, men 

också att hon inte behöver vända ut och in på sig själv för att vara honom till lags. En mer jämlik 

bild av förhållandet träder fram. 
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5. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuterar jag de resultat jag kommit fram till i analysen, utifrån teorier och tidigare 

forskning. Jag gör särskilt en jämförelse med Hirdmans studie från 2001. Kapitlet struktureras så att 

studiens frågeställningar i tur och ordning besvaras. 

5.1. Vilka teman framträder? 
Veckorevyn 2010 visar på en tydlig ambition att förändra representationerna i tidningen vad gäller 

kärleksrelationer, samtidigt som det fortfarande finns tydliga strukturer av traditionellt patriarkal 

ideologi och dess representationer av män, kvinnor och förhållandet dem emellan. Detta visar den 

skarpa ambivalensen i tidningen på. Å ena sidan ser vi alternativa teman träda fram i bilder där 

kvinnor intar aktiva, dominerande positioner där männen inte ställs i första rummet. Vi ser kvinnor 

som tar kommandot över sin relation genom att fria till sina pojkvänner och kvinnor som tar 

kommandot över sexuallivet genom att ta ett initiativ som inte har med mannens preferenser att 

göra. Vi ser ramen för kvinnlighet breddas något i en bild där en ”kvinnlig” kvinna agerar på ett 

”okvinnligt sätt” och vi ser en man och en kvinna som synbarligen tar ett delat ansvar för sitt 

kärleksliv. 

Å andra sidan visar Veckorevyn också upp bilder som aktualiserar mer traditionella teman där mer 

stereotypiska genusroller dominerar. Där finns bilder som antyder att kvinnor måste förbättra sig för 

att rädda sin relation, och därmed att det är kvinnan som har ansvaret för att en relation ska fungera.   

Ett annat traditionellt tema som är övergripande i Veckorevyn 2010 är vikten för en kvinna att ha en 

man. Det manifesteras i att kvinnor är desperata efter att ”binda sig”. Att detta tema finns 

närvarande i Veckorevyn 2010 illustreras av bilden där en kvinna tänker att hon ska slå sönder sin 

pojkväns X-box om han inte friar till henne. Frieriets betydelse aktualiseras också, i samband med 

den traditionella synen att det helst ska vara mannen som friar till kvinnan, i bilden där en man 

knäböjer framför en kvinna för att trä en sko på hennes fot. Tvåsamheten upphöjs som ett ideal för 

kvinnor och sexuellt uppmuntras kvinnor att anpassa sig efter mannens önskemål. 

Min studie visar att ett och samma fenomen kan representeras både på ett nytt och på ett 

traditionellt sätt. Det är inte så att vissa områden har förändrats helt medan andra förblir 

oförändrade. Om så var fallet skulle man kunna dra slutsatsen att de områden som förändrats av 

någon anledning var ”mindre betydelsefulla” för den patriarkala ideologin, medan de områden som 

varit mest betydelsefulla skulle vara mer motståndskraftiga mot en förändring. Men resultaten av 

min analys tyder snarare på att det på alla områden pågår en diskursiv kamp mellan det nya, 

alternativa och det gamla, traditionella. Områden som sexuella förhållanden och äktenskap borde i 

alla tider ha varit centralt för den patriarkala ideologin då de är starka verktyg för att kväsa den 

feminina sexualiteten och få kvinnor att fokusera på hem och relationer snarare än politik och makt. 

Trots detta finns det starka indikationer på att nya ideal för kvinnor är på intåg, men de måste slåss 
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mot föreställningar som har rotats i kulturen under en mycket lång tid, så det vore bara naivt att tro 

att förändring kan ske utan motstånd. 

5.2. Vilka subjektspositioner erbjuder bilderna för kvinnor? 
Då det utan tvekan är ambivalenta teman som framträder i Veckorevyn blir resultatet när det gäller 

tillgängliga subjektspositioner lika ambivalent det. För kvinnor som läser Veckorevyn 2010 finns 

alternativa subjektspositioner tillgängliga, där kvinnor tillåts ta kommandot över sin relation, vara 

aktiva, prioritera sin egen sexuella tillfredsställelse och vara ”naturliga” (det vill säga okvinnliga, 

enligt traditionella uppfattningar).  Lawler (2008) skriver att makt kan vara makten att kategorisera 

människor på sådana sätt att de förstår sig själva utifrån dessa kategorier (Lawler 2008:61-2). På  

det sättet blir människor begränsade av sin egen uppfattning om hur de bör vara. Men om de 

kategorier, det vill säga subjektspositioner, som görs tillgängliga inom en viss diskurs (i det här 

fallet Veckorevyns representationer av kärleksrelationer) går emot dominerande ideologier i 

samhället (i det här fallet patriarkala ideologier) så öppnar de istället upp för att gå emot tidigare 

begränsningar. Dessa subjektspositioner, om de inkorporeras av tidningens kvinnliga läsare, skapar 

utrymme för kvinnor att leva mer jämställt med män och breddar ramen för vad som är ”tillåtet”. 

I kontrast till detta står de mer traditionella subjektspositioner som tidningen fortfarande gör 

tillgängliga för sina läsare. I dessa positioner är kvinnorna passiva, inväntar männens initiativ och är 

samtidigt helt inställda på att ett stabilt förhållande med en man är något mycket viktigt att uppnå. 

Kvinnor prioriterar också mannens sexuella tillfredsställelse före sin egen. I det här fallet kan vi 

tydligare se hur dominerande (patriarkala) ideologier finns närvarande och skapar 

subjektspositioner som begränsar. De binder subjekt till en uppsättning regler och normer som 

skapas av den kunskap man har om en viss kategori (Lawler 2008:61-2). Om dessa 

subjektspositioner inkorporeras av Veckorevyns läsare skapar de inte något utrymme för kvinnor att 

styra över sin egna liv, och de vidmakthåller normen att en kvinnas värde definieras i förhållande 

till en man. 

Att det i stor utsträckning förekommer ambivalenta budskap i damtidningar är något som har 

framkommit i ett flertal studier. Gill (2007) tar upp frågan kring hur det kan komma sig att en sådan 

ambivalens förblir oproblematisk för läsarna. Hon säger att en teori är att  eftersom kvinnors 

faktiska liv i sig är motsägelsefulla så uppfattas tidningarna snarast som att de ser och reflekterar 

detta faktum (Gill 2007:193). 

Detta tror jag faktiskt kan vara en riktig uppfattning. Kvinnor möter samma ambivalens kring sina 

kärleksliv ute i verkliga livet som de gör i Veckorevyn. Budskap om att man bör fokusera på sin 

karriär, vara självständig och aldrig sätta en man först krockar med budskap om det perfekta 

giftermålet, idealisering av kärnfamiljen och upphöjandet av jakten på kärlek. Att vara kvinna idag 
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är att balansera mellan traditionen och det moderna, mellan känsla och förnuft och mellan familj 

och karriär. Att det fortfarande finns diskurser som säger att kvinnor måste välja antingen det ena 

eller andra, eller i alla fall ta lika ansvar för båda delarna, medan det inte finns någon problematik 

för män att vara karriärister samtidigt som en familj väntar hemma, bidrar med stor säkerhet till 

detta faktum. 

5.3 Hur skiljer sig resultatet från Hirdmans studie? 
Så hur står sig Veckorevyn 2010 i jämförelse med Hirdmans studie från 1965 till 1995? Jag skulle 

vilja säga att det finns drag från såväl 1965, 1970, 1975 och 1995 i dagens tidning. 1965 

konstruerades ett väntande ideal som avspeglas i ”Kommer han någonsin att fria?” (Bilaga 7). 1970 

återfinns idealiseringen av tvåsamheten som kommer till uttryck i många bilder 2010, bland annat 

”Hur bra känner ni varandra egentligen?” (Bilaga 3). 1975 ser vi en politisering av privatlivet. I 

”Vill du gifta dig med mig?” (Bilaga 4) tycker jag mig se en sådan politisering, då kvinnan mycket 

tydligt konstrueras enligt en traditionell mansroll som enligt mig medför att hon tar makten över 

relationen vilket försätter mannen i den underordnade roll som traditionellt associeras med kvinnor.  

1995 har den politiska medvetenheten försvunnit, och frågor som rör kvinnor och män erotiseras 

och förflyttas till det privata. Även denna trend finns motsägelsefullt nog närvarande i Veckorevyn 

2010, till exempel i ”40 killar avslöjar: Det här tänder vi på” (Bilaga 5). I denna bild presenteras en 

lösning på eventuella relationsproblem med följande: ta reda på vad din kille gillar sexuellt, och gör 

det. 

Att delar från alla de tidigare undersökningarna finns närvarande i Veckorevyn 2010 ser jag som en 

effekt av det postmoderna samhället. Vi har följt utvecklingen under decennier, och nu när allting 

har sagts (från gamla värderingar till en progressiv politiserad diskussion kring förhållanden till en 

kraftig erotisering) blir resultatet en salig blandning av nya idéer och återanvända bilder från 

tidigare epoker. 1995 menar Hirdman att relationerna mellan män och kvinnor redan har 

problematiserats under kvinnorörelsen, och att det enda som nu finns kvar att problematisera är 

kroppen (Hirdman 2001:211). 2010 har även kroppen problematiserats in i minsta detalj, så att 

återanvända diskurser från tidigare decennier i sann postmodernistisk anda blir det enda som 

återstår. 

Dock ser jag en påtaglig utveckling sedan 1995 års upplaga av Veckorevyn. Då centrerade det mesta 

kring den perfekta kvinnokroppen och att bli föremål för en mans uppskattande blick. Kvinnors 

makt framställs som baserad på förförelse och en välskött kropp (Hirdman 2001:209-213). Även 

om spår av dessa diskurser finns kvar 2010 så finns det också alternativa diskurser där kvinnor 

tillåts ta initiativet, vara aktiva  och starka. Dessa diskurser verkar vara medvetet skapade för att 

uppnå en mer feministisk ton i tidningen. Om denna utveckling fortsätter tror jag att Veckorevyn har 

potential att erbjuda jämlika representationer av kvinnor, män och kärleksförhållanden. 



 38 

Sammanfattning 
Den här uppsatsen undersöker hur kärleksrelationer framställs i den svenska damtidningen 

Veckorevyn. Med hjälp av en semiotisk analys demonstreras vilka teman och mönster som 

framkommer i tidningens bildmaterial vad gäller sådana relationer. Studien utgår från teorier om 

genus och subjektspositioner, varför fokus främst hamnar på hur genusroller framställs och vilka 

positioner som görs tillgängliga för kvinnliga läsare. Analysen ställs slutligen gentemot en 

undersökning som gjorts av tidningen åren 1965, 1970, 1975 och 1995, med syftet att undersöka 

vilka förändringar som eventuellt har skett. 

Resultatet visar att Veckorevyn 2010 erbjuder såväl traditionella teman och subjektspositioner som 

mer alternativa och normbrytande sådana. Bland traditionella teman märks passivitet hos kvinnor i 

relationer, idealisering av tvåsamhet för kvinnor, framhävande av kvinnors ansvar för en parrelation 

samt fokus på att tillfredställa mannen i sexuella relationer. Samtidigt som dessa teman är 

närvarande i tidningen finns exempel på deras raka motsatser: kvinnor som avbildas som aktiva och 

kvinnor som fokuserar på sina egna behov i sexuella relationer, även om de inte stämmer överens 

med mannens. Bland dessa alternativa teman bör också nämnas att män och kvinnor framställs som 

likvärdigt ansvariga för att  relationen ska fungera samt att den kvinnliga subjektspositionen 

breddas genom att beteenden som traditionellt anses ”okvinnliga” normaliseras i tidningen. 

Därmed kan man se både en utveckling och en stagnation jämfört med Veckorevyn 1995. En större 

vilja att inkludera alternativa diskurser kring kvinnorollen märks tydligt. Slutsatsen är att om 

utvecklingen fortsätter åt samma håll så har Veckorevyn potential att förändra det diskursiva 

klimatet kring kärleksrelationer i damtidningar och på så sätt bidra till jämställdhetsutvecklingen i 

Sverige. Dock finns det fortfarande mycket kvar att arbeta på innan detta mål uppnås eftersom 

traditionella genus- och relationsstereotyper kvarstår. 
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