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Vår uppsats är gjord utifrån kritisk diskursanalys (CDA) och syftar till att undersöka hur den 

kvinnliga identiteten skapas genom det språkbruk och de diskursiva praktiker som används av 

tidningen Egoboost Magazine. Det empiriska material som uppsatsen bygger på är 

ledarsidorna ur åtta nummer av tidningen. I uppsatsen så granskar vi hur tidningen på 

ledarsidan, via språkbruk och bilder, gestaltar kvinnan och hur de genom denna gestaltning 

bygger upp en kvinnlig identitet. Studien är grundad i Yvonne Hirdmans (2003) 

genuskontrakt och identitetssynen som vi funnit finns inom både diskursteori och genusteori.  
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1. Inledning 

Vi lever idag i något av en skriftkultur, dagligen möter vi olika typer av texter i vår vardag så 

som tidningar, reklamannonser, broschyrer och böcker. Texterna som vi tar del av ger oss 

kunskap och styr indirekt våra handlingar. Texterna i sig bidrar på många sätt till hur vi ser på 

vår verklighet och hur vi agerar i verkligheten (Hellspong och Ledin 1997, s.7). Vi kan alltså 

säga att tidningsmedier idag har en kapacitet att reproducera och föra vidare framställningar 

av olika subjektspositioner. När dessa blir till stereotypiska beskrivningar av hur kvinnan ska 

vara så kan det medföra att kvinnorna i samhället tar efter detta då de identifierar sig med 

dessa klichéartade modeller av kvinnan och bygger upp sin identitet utifrån dessa.  

 

De stereotypa beskrivningar som media på ett slentrianmässigt sätt förmedlar blir då en 

indikator för oss gällande hur vi borde vara och hur vi borde agera. Kvinnor ska ha 

egenskaper som omtänksam, vacker, vårdande och en aning passiva, medan männen ska vara 

muskulösa, starka, aktiva och beslutsfattande (Fagerström och Nilsson, 2008). De 

stereotypiska beskrivningar som visas påverkar också vilka roller som kvinnor respektive män 

får i media. Oftast får männen rollen som chef, politiker, ledare eller hjälte medan kvinnorna 

får rollen som mor, maka eller sexobjekt (Fagerström och Nilsson, 2008, s.71).  

 

Vi ser att det finns intresse av att undersöka hur identiteter skapas och konstrueras då hur 

samhället ser ut och hur identiteter ser ut hänger ihop och kommer därför i den här uppsatsen 

att undersöka den kvinnliga identiteten. När samhället förändras så förändras även den 

kvinnliga identiteten och vise versa. Så genom att undersöka språkets identitetsfunktion och 

hur identiteter i samhället konstrueras kan man se hur olika aspekter av samhället 

reproduceras och förändras (Fairclough, 1992, s.168). I de tidigare studierna på 

forskningsfältet har vi kunnat se hur forskarna har kommit fram till att det idag finns olika 

typer av diskurser för kvinnor i media vilket innebär en förändring av kvinnornas roll i 

samhället. För att komma fram till dessa resultat har den tidigare forskningen främst fokuserat 

på relationen mellan man och kvinna, hur kvinnans identitet påverkas av mannens och hur 

hon hålls tillbaka och blir tillskriven underdåniga egenskaper för att mannen ska kunna hålla 

kvar sin makt. I vår uppsats kommer vi, till skillnad från den tidigare forskningen, att fokusera 

på hur den kvinnliga identiteten skapas och konstrueras utan att utgå från att mannen har 

makten. 
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Vår uppsats kommer alltså att undersöka den kvinnliga identiteten, hur den skapas, hur den 

ser ut och hur en alternativ sådan kan se ut. Valet av material föll på ledarsidorna i Isabella 

Löwengrips tidning Egoboost Magazine som är en tidning som explicit gått ut med att de vill 

ge en annan representation av kvinnan än den stereotypiska. 

 

1.1 Bakgrund 

Isabella Löwengrip är 21 år och är sedan länge en av Sveriges största bloggerskor under 

namnet Blondinbella, med 300 000 unika bloggbesökare varje vecka, och en av Sveriges 

framgångsrika unga entreprenörer. Hon är en mycket offentlig person som ofta synts i media 

och har idag startat ett flertal företag (www.blondinbella.se). År 2011 startade Löwengrip en 

tidning, Egoboost Magazine, som skulle trotsa de tidigare, enligt henne, osunda idealen och 

ersätta dem med nya ideal och samtidigt bidra till ett jämställt samhälle. Egoboost Magazine 

skulle skrivas för kvinnor och ta upp saker så som utbildning, självkänsla, personlig 

utveckling och karriär, ämnen som hon ansåg att andra kvinnotidningar saknade 

(www.modernatidskrifter.se). Egoboost Magazine beskriver sig själva på följande sätt: 

 

Egoboost Magazine är ett magasin ensamt av sitt slag. Tidningen tar den unga kvinnan på 

allvar och har en tydlig nisch mot karriär och personlig utveckling och välbefinnande. 

[…]Självklart förespråkar tidningen endast sunda ideal och värderingar. 

(www.modernatidskrifter.se) 

 

Vi arbetar aktivt för ett mer jämställt samhälle genom att lyfta kvinnor inom områden där de 

annars sällan syns. Vi vill också främja ett sunt framtidstänk och en hållbar livsstil. 

(www.modernatidskrifter.se) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den kvinnliga identiteten skapas genom det språk 

och de bilder som används på ledarsidorna i tidningen Egoboost Magazine. 

 

Vi har brutit ner vårt syfte i tre frågeställningar 

 Hur använder Egoboost Magazine sig av språk och bilder på ledarsidorna för att 

konstruera en kvinnlig identitet? 

 Vilken identitet tillskriver Egoboost Magazine kvinnan på sina ledarsidor? 

http://www.blondinbella.se/
http://www.modernatidskrifter.se/
http://www.modernatidskrifter.se/
http://www.modernatidskrifter.se/
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 Hur förhåller sig den konstruktion av den kvinnliga identiteten som Egoboost 

Magazine ger på sina ledarsidor till Hirdmans genuskontrakt?  

 

1.3 Avgränsningar 

En uppsats eller en undersökning har ibland en benägenhet att bli hur stor som helst. Därför 

har vi valt att göra vissa avgränsningar gällande vårt arbete för att det ska vara genomförbart 

och samtidigt vara giltigt och reliabelt. Våra avgränsningar går att se genom hela arbetet, till 

exempel så har vi valt, gällande tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att bara ta 

med det allra viktigaste som vi ser att vi kan ha direkt nytta av. Men tydligast syns våra 

avgränsningar gällande vårt material. Föremålet för vår uppsats är Egoboost Magazine, och vi 

kommer att titta närmare på åtta av de nummer som finns utgivna till och med den 5 

november 2012. Vi har valt åtta nummer av den anledningen att det är lite drygt hälften av de 

existerande utgivna numren, vilka är 14 stycken. Inne i tidningen så kommer vi att fokusera 

på ledarsidan som är en sida i tidningen som återkommer i varje nummer där chefredaktören 

har ordet och nyttjar sidan till både text och bild. Varje val som gjorts gällande avgränsningar 

i det här arbetet kommer att motiveras under tillhörande rubrik. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats kommer till att börja med att presentera de utgångspunkter, gällande teorier 

och tidigare studier av liknande slag, som ligger till grund för uppsatsen. Det kommer även att 

redogöras för val av metod, fördelar och problem som vi kan se med den och vad den kommer 

att innebära för vårt arbete. Efter detta följer vår analys som genomförts efter de teoretiska 

utgångspunkter och den metod som vi presenterat innan i arbetet. Under metodavsnittet så 

presenterar vi och redogör för hur vi har gått till väga med och genomfört vår analys. I 

analysen kommer vi att presentera resultaten som vi har kommit fram till. Under 

analysavsnittet kommer svaret på våra frågeställningar att finnas tillgängliga. Vi för sedan en 

diskussion gällande vårt resultat som presenterats under analysdelen och vi kommer här att 

dra de slutsatser som vi ser att vår undersökning har lett fram till. Slutligen så presenteras en 

sammanfattning där vi går igenom de viktigaste dragen och resultaten av uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är menad att hjälpa oss i vårt arbete genom att förse oss med en bra 

grund att stå på. Vi har därför, för den här uppsatsen, valt ut tre stycken vetenskapliga artiklar 

som handlar om kvinnlig identitet, hur den skapas, hur den ser ut i ”vanliga” fall och hur en 

alternativ presentation av den kvinnliga identiteten kan se ut. De tre olika artiklarna vi valt är 

skrivna av Judith Baxter, Suzy D’Enbeau och Amy Aronsons och behandlar mellan sig två 

olika medier. Medan två stycken tar upp tidningsmediet, som är vad vi ämnar undersöka, så är 

det en av dem som undersöker TV-mediet, närmare bestämt en TV-serie.  

 

Den tidigare forskningen inom vårt område utgörs främst av undersökningar ur ett feminist- 

och genusperspektiv med kritisk diskursanalys som metod. Studierna handlar mycket om 

makt och ideologi och att det är mannen som styr språket i media. De främsta 

undersökningsobjekten är tv-serier med kvinnliga huvudpersoner och reklam, men även de 

övriga massmedierna så som tidningar undersöks. Forskarna använder sig oftast av 

textanalyser och ett kvalitativt perspektiv för att få fram sitt resultat, något vi också kommer 

att göra i vår studie. Detta tror vi är den mest lämpade metoden för att undersöka 

genusidentiteter i media då det ger forskaren möjlighet att gå in på djupet i sin analys. 

 

I sin artikel ”Constructions of Active Womanhood and New Femininities: From a Feminist 

Linguistic Perspective, is Sex and the City a Modernist or a Post-Modernist TV Text?” 

analyserar Judith Baxter TV-serien Sex and the city. Baxter använder sig av socialsemiotik 

och ett feministiskt post-strukturalistiskt perspektiv samt en form av diskursanalys (FPDA) 

för att göra en textanalys av en specifik scen i det sista avsnittet av serien. Baxter analyserar 

hur positionerna fastställs genom språket samt hur diskurserna används för att skapa 

identiteter. Analysen visar att Sex and the city kan ses som bakåtsträvande gällande sitt sätt att 

presentera kvinnliga identiteter enligt ett modernistiskt perspektiv samtidigt som det ses som 

framåtsträvande enligt ett post-modernistiskt perspektiv. Baxter anser att serien är 

framåtsträvande då den presenterar en ny typ av kvinnlighet (Baxter, 2009).  

 

Baxter presenterar två former av feminism, ”Den andra vågens” förståelse för 

identitetskonstruktionen och ”Den tredje vågens” som presenterar en post-feministisk 

förståelse för den identitetsskapande processen. Den andra vågens feminism ser på identiteter 

utifrån deras agerande för att få frihet från den dominerande ideologin. Den tredje vågen 
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fokuserar på hur identiteter sätts samman genom komplexa principer, erfarenheter, möten med 

andra människor samt agerandet i det moderna livet. Baxter menar att den nya kvinnliga 

identiteten som presenteras i serien ligger någonstans mellan, vad hon menar är, den 

stereotypiska kvinnligheten och den feministiska kvinnligheten. Det Baxter presenterar som 

den tredje vågens identitetssyn, stämmer i stor utsträckning överrens med den bild som vi 

kommer ha i det här arbetet. I vår undersökning ska vi alltså se hur identiteter skapas genom 

diskurser. Vi kan likna vårt undersökningsobjekt med Baxters, då de båda är/var ute efter att 

presentera en bild av kvinnan som är alternativ mot den stereotypiska framställningen som 

dominerar media. Baxter ser att det postmoderna perspektivet anser att serien ger kvinnan en 

stor identitetspotential i utformandet av identiteter till skillnad från det moderna perspektivet 

som menar att kvinnan hindras av diskurserna från den rådande ideologin, som utgår från 

mannen, och tvingas anpassa sin identitet till den (Baxter, 2009).  

 

En annan forskare förutom Baxter som också har intresserat sig för hur kvinnan har förändrats 

i media är Suzy D’Enbeau. I D’Enbeaus artikel Feminine and feminist transformation in 

popular culture: An application of Mary Daly’s radical philosophies to Bust magazine vill 

hon visa på hur tidningen Bust magazine, genom hur de positionerar kvinnan, bidrar till 

dagens feminina och feministiska förvandling/omvandling som sker inom populärkulturen. I 

denna studie kom D’Enbeau fram till tre saker angående Bust magazine, nämligen att den är 

positionerat i ett, för kvinnor, nytt kommunikativt utrymme vilket påverkar vilka ämnen som 

de skriver om och vilket språkbruk som används. Detta resultat kan vi relatera till det som 

Egoboost Magazine säger om sig själva då de påstår sig ta upp ämnen, som för 

kvinnomagasin, är alternativa. Författaren såg även att Bust, för att undvika feminisering och 

att läsarna får en känsla av främlingskap, använder sig av sarkastiskt humor. Slutligen såg 

D’Enbeau att Bust använder sig av språkets makt som en motåtgärd mot det som Mary Daly 

benämner som förgrundens sociala kontroll (D’Enbeau, 2009). 

 

Författaren har valt att undersöka tidningen Bust magazine, en damtidning som uttryckligen 

säger sig gå emot rådande patriarkala normer gällande femininitet. För att undersöka 

tidningen använder sig författaren av den radikala feministen Dalys filosofiska och retoriska 

tillvägagångssätt som undersöker språkets makt gällande kvinnans förtryck alternativt 

frigörelse. Daly menar att språk historiskt sätt alltid har utgått ifrån män och att kvinnan 

behöver skapa/ta över språket genom att de omvärderar ord och skapar nya kontexter. 

Frågeställningen som artiken utgår från är: How does the language in a popular feminist 
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magazine contribute to today’s feminist and feminine transformation? (D’Enbeau, 2009). 

D’Enbeaus frågeställningar och syfte kan vi likna med våra egna som vi har i vår 

undersökning. Vår undersökning kommer liksom D’Enbeaus, att bygga på den språkliga 

framställningen av kvinnan i en tidning som säger sig bryta mot den stereotypiska 

framställningen av kvinnan. Vi kommer dock inte ha som utgångspunkt, att det rådande 

språket och den stereotypiska framställningen utgår från mannen eller att det är mannen som 

äger språket. Istället för att använda Daly som teoretisk grund så kommer vi att utgå från de 

svenska forskarna Jarlbro och Hirdmans syn på genus.  Detta val har vi gjort då vi ser att 

deras respektive forskning i stor utsträckning är anpassad till en svensk kontext. 

 

Förutom Baxter och D’Enbeau har vi valt att ta upp en av Amy Aronsons studier som även 

den fokuserar på hur bilden av kvinnan byggs upp i media. Tillskillnad från de tidigare 

artiklarna som vi har tagit upp så analyserar Aronsson hur bilden av kvinnan har förändrats 

genom en lång tidsepok. I Aronsons vetenskapliga artikel ”Still Reading Women’s 

Magazines: Reconsidering the Tradition a Half Century after The Feminine Mystique” 

undersöks hur kvinnomagasin, och bilderna av kvinnan i tidningarna har förändrats. Artikeln 

baseras på ett historiskt sammanfattande schema över innehållet i de stora kvinnomagasinen 

sedan 200 år tillbaka i USA, för att se vilka diskurser och bilder som sänds ut från tidningen. 

Innehållet analyseras genom genus- och diskursteori samt fokuserar på kvinnors identiteter 

(Aronson, 2010).  

 

Aronson tar upp tre olika traditioner som är kritiska mot magasinen och deras framställning 

av kvinnan samt deras påverkan på kvinnor i samhället. Genom att analysera de tre tidigare 

traditionerna presenterar Aronson en ny syn på kvinnomagasin. Hon menar att vi i vårt 

samhälle idag har en marknad där det finns en dynamik av olika diskurser som innebär att det 

finns en möjlighet till flera olika (köns-) identiteter. Aronson ser möjligheter med de olika 

diskurserna och menar att det ger kvinnorna utrymme att ta till sig olika identiteter som 

individer (Aronson, 2010). Denna syn på identitet kan vi relatera till Baxters syn på identitet i 

den tredje vågen, det vill säga att identiteten skapas genom komplexa principer, som vi 

kommer att använda oss av i vår studie. Som vi såg i D’Enbeaus studie så är det inte en 

självklarhet att tidningen ger en helt sammanställd bild av kvinnan som är antingen 

stereotypisk eller alternativ utan den kan till viss del vara både och. Detta skulle kunna vara 

ett sätt för tidningen att, genom olika diskurser, presentera flera könsidentiteter för kvinnan. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har för den här uppsatsen använt oss av två syner på identitet som vi ser att man kan 

kombinera och som täcker två olika aspekter av identitet och identitetskonstruktion. Vi 

kommer dels att utgå från identitet ur diskurssynpunkt och dels ur genussynpunkt vilket vi 

valt då vi kommer att titta på diskurser ur ett genusperspektiv. För att undersöka den 

genusaspekt som vi är intresserade av har vi valt att ta hjälp av Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt som målar upp den traditionella och kulturella bilden av kvinnan och vilka 

egenskaper som anses höra henne till. 

 

3.1 Diskurs och identitet 

I vår uppsats ska vi bland annat använda oss av diskursbegreppet för att se hur identiteten 

skapas genom diskurserna i Egoboost Magazine. Diskurs är ett mångfacetterat begrepp som 

kan tolkas på olika sätt, antingen med en mer lingvistisk grund som inbegriper talat och 

skrivet språk eller utifrån en lite bredare betydelse som utöver talat och skrivet språk även 

innefattar andra sätt för kommunikation så som exempelvis bilder och den kontext som de hör 

till (Bergström och Boréus, 2012, s.365). I den här uppsatsen kommer vi att undersöka bilder 

och kommer alltså att räknar in bilderna på ledarsidan i diskursbegreppet. Inom Fairclougs 

syn på CDA så ses diskurser både som konstituerande och konstituerad, då den både 

reproducerar och förändrar aspekter i den sociala världen samtidigt som den formas av andra 

sociala praktiker (Jørgensen och Phillips, 2000, s.67). CDA ser diskurser som en språklig 

handling genom att språket används som social praktik eller att man talar utifrån ett särskilt 

perspektiv för att ge en viss betydelse åt upplevelser som blir till, till exempel, en feministisk 

diskurs. Den del vi i det här arbetet framförallt är intresserade av är diskursers 

identitetsfunktion då de bidrar till att bilda sociala identiteter (Jørgensen och Phillips, 2000, 

s.72-73) vilket för oss in på spåret diskurs och identitet. 

 

Enligt Fairclough (1992, s.64) så finns det tre aspekter gällande begreppet diskurs och dess 

konstruktiva effekter. Den aspekt som vi är intresserade av i den här uppsatsen är den att 

diskurser bidrar till att skapa sociala identiteter eller subjektspositioner och en bild av det som 

kan kallas ”jaget”. Fairclough refererar till detta som språkets identitetsfunktion och menar att 

det visar på den roll och på vilket sätt som sociala identiteter etableras inom en diskurs.  
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Inom diskursteori så ses identitet som något som skapas genom att man antar olika 

subjektspositioner så som karriärkvinna, hemmafru, blondin eller hockeymamma. Vi 

identifierar oss då med något från den sociala världen och får genom det ett sätt att se på oss 

själva och skapar då en identitet. Genom att identifiera oss med något så tar vi på oss en roll, 

en mängd egenskaper som förväntas av oss, som innehavare av den specifika 

subjektspositionen. Om en person till exempel svarar på tilltalet ”mamma” så har den 

personen därigenom accepterat en mängd uppfattningar som förknippas med den 

subjektspositionen. Olika diskurser och kontexter kan medföra att vi antar flera olika 

subjektspositioner, till exempel så kan vi på en arbetsplats vara både chef, kollega och 

familjemedlem. Enligt Lacan (1989) så är det genom att identifiera sig med ”något” som finns 

utanför sig själv, ett jobb, en stil, en klasstyp, som en person lär känna sig själv som individ, 

genom vad för ”något” de blir presenterade för genom socialisation (JØrgensen och Phillips, 

2000, s.48-50). 

 

Då tidningsmediet blir en del av denna socialisation så bidrar de till att forma våra identiteter 

och vad vi identifierar oss med. Om dessa då presenterar stereotypiska versioner av kvinnan 

så kan det bli till en form av identitet som sprids i samhället (JØrgensen och Phillips, 2000, 

s.50). Vi kan beskriva stereotyp som en klichéartad mall för hur något eller någon gestaltas. 

Kvinnor tillskrivs då egenskaper som anses vara feminina och innebär enorma 

generaliseringar. I media får kvinnan rollen som innebär att hon ska vara smal, vacker och 

inåtvänd (Fagerström och Nilsson, 2008, s.71).  Egoboost Magazine menar att de ska bryta 

mot den stereotypa bilden av kvinnan genom att knyta karriär, utbildning och självkänsla till 

den kvinnliga subjektspositionen (www.modernatidskrifter.se). 

 

3.2 Genus och identitet 

Då vi tänk granska kvinnan och hur hennes identitet skapas så blir genusteori av betydelse för 

oss då den bland annat tar upp hur kvinnors identiteter och uppfattningar om deras 

karaktäristiska egenskaper uppstår och upprätthålls. Vi kommer i den här uppsatsen att utgå 

från Gunilla Jarlbros (2006, s.12) definition av kön som innebär att ”kön” är det biologiska 

könet medan ”genus” är det sociala könet. Vi kommer att behandla och se på genus som en 

social och kulturell konstruktion som alla i samhället gemensamt har skapat och upprätthåller 

(Jarlbro, 2006, s.12).  

 

http://www.modernatidskrifter.se/
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Gällande genus och identitet så kommer vi i det här arbetet att utgå från den syn som framförs 

av Judith Butler (1990, s.18-19) och se på genusidentiteter som något som konstrueras socialt 

via språk och reproduceras och appliceras genom olika diskurser i samhället. Det här synsättet 

är en grund för oss då vi ska undersöka hur Egoboost Magazine, på ledarsidan, konstruerar 

den kvinnliga identiteten. Svedberg och Kronsell (2003, s.54) ser att könsordningen, som 

innebär att de olikheter som finns mellan könen bestämmer deras roll och beteende i 

samhället, reproduceras genom vardagliga praktiker och i relation till någon annan. Liksom 

dem så ser vi att den representation som ges i en tidning som läses av flera individer kan vara 

med och påverka den könsordningen. Att genom den representation som sker påverka vad 

som kopplas ihop med kvinnan. Egoboost Magazine går ut med att de kommer med en ny 

socialposition för kvinnan (www.modernatidskrifter.se) som då skulle kunna bidra till att 

förändra den etablerade könsordningen och den generella identitet som kvinnan tillskrivs då 

hon är just kvinna. Svedberg och Kronsell (2003, s.54) menar att samhällets könsordning inte 

tillkommer genom en ensam person, utan genom det stora kollektivet som är samhället som vi 

ser att en tidning skulle kunna nå ut till och påverka. 

 

3.2.1Genuskontraktet 

Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet och genuskontraktet är en grund för flera olika 

forskningsinriktningar inom genusfältet gällande de identiteter som respektive kön tillskrivs 

och hur genus fungerar i samhället. Det bygger i stort på att det sociala och kulturella i varje 

samhälle bygger upp och formar individens könsroll. Vi ser att den utgångspunkt som vi 

kommer att ha i genusteorin kan illustreras på ett bra sätt genom just genuskontraktet. 

 

I teorin om genuskontraktet så presenterar Hirdman (2003) synen om att identiteter byggs upp 

genom våra ramar och diskurser i samhället. Redan från födseln påverkas individen och 

placeras i olika ramar, så som flick- eller pojkramen. Flickor och pojkar uppmuntras att följa 

samhällets konstruerade ramar för vad som anses vara feminint respektive maskulint 

(Hirdman, 2003, s.7). Kontraktet är en kulturell överenskommelse som innehåller 

förpliktelser, rättigheter och skyldigheter som en kvinna respektive man har i samhället. 

Genuskontraktet blir en tyngd för båda könen och innebär en form av informellt tvång av 

förväntningar för hur ett kön bör vara och agera. Men Hirdman menar även att kontraktet, 

som i små grader har omformulerats genom århundraden, även ger en möjlighet till 

förhandling mellan kvinnor och män för att omformulera kontraktet (Hirdman, 2003, s.84). 

http://www.modernatidskrifter.se/
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Användningen vi ser av det här för vår undersökning är att vi ska undersöka om det här 

kontraktet följts eller förändrats genom det språk och de bilder som Egoboost Magazine 

använder sig av på sin ledarsida. Enligt kontraktets grundstenar förväntas mannen ta hand om 

sin kvinna, försörja henne och ge henne skydd, medan kvinnan ska ta hand om familjen, 

hemmet och inneha omtänksamma och omvårdade egenskaper (Hirdman, 2003, s.88). 

Ledorden för Egoboost Magazine är ”karriär”, ”utbildning” och ”självkänsla”, vilka är ord 

som konnoterar mer till dagens konventionella manliga identitet, därigenom blir dessa ord en 

förändrande faktor för genusdiskursen och i förlängningen för genuskontraktet om tidningen 

verkligen efterföljer detta. Vi kan säga att både kvinnor och män, tillsammans, upprätthåller 

könsramarna i samhället genom det som Jarlbro (2006, s.115) kallar för slentrianmässiga 

beskrivningar och genom att följa det traditionella genuskontraktet och de förväntningar som 

existerar i samhället. Därmed reproduceras våra idéer samt föreställningar om hur en 

flicka/kvinna och en pojke/man bör vara (Hirdman, 2003, s.94).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att grundsynen på identitet för den här uppsatsen är att den är 

socialt konstruerad och att allt som vi möts av hjälper till att forma våra identiteter. De 

förutfattade syner på könen är med och skapar våra genusidentiteter och genom de 

gestaltningar som vi möts av gällande vårt genus vilket påverkar oss. Då tidningar är något 

som många av oss möter ser vi att deras sätt att konstruera identiteter blir att reproducera en 

specifik kvinnlig identitet som kvinnor sedan kan ta efter.  

 

4. Material och metod 

För att kunna genomföra vår undersökning behövde vi dels välja material och dels göra ett 

urval ur det materialet. Den metod vi valde för att analysera vårt utvalda material är kritisk 

diskursanalys (CDA) vilken vi beskriver här nedan, det kommer att involvera Faircloughs 

tredimensionsmodell som vi ämnar använda oss av. För att vår uppsats ska vara giltig och 

tillförlitligt så behöver vi har en hög validitet och reliabilitet för vårt arbete, som vi anser att 

vi har, även om vi kan se vissa metodproblem.  

 

4.1 Urval och material 

För vår uppsats ska vi undersöka 8 nummer av papperstidningen Egoboost Magazine som är 

grundad av Isabella ”Blondinbella” Löwengrip. Valet av just den här tidningen gjordes därför 
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att det är en tidning som explicit går ut med att de vill trotsa de nuvarande idealen och 

stereotyperna för kvinnan. Numren som vi valt är nummer 4 och 5 från 2011 och nummer 1, 

2, 6,7,9 och 10 från 2012. Vi har inte tänkt undersöka hela tidningarna utan kommer sikta in 

oss på en specifik sida. Den sida vi tänkt undersöka ur varje exemplar av de utvalda nummer 

av Egoboost Magazine är ledarsidan där chefsredaktören har ordet. 

 

Valet av tidningsnummer utgjordes av ett bekvämlighetsurval, av de 14 nummer som finns 

utgivna av tidningen i skrivandets stund (2012-11-05). Vi valde att göra ett 

bekvämlighetsurval då vi inkluderade de tidningar vi hade möjlighet att komma åt (Bryman, 

2002, s.114) genom vänner och bekanta eftersom det inte finns möjlighet att köpa tidningen i 

efterhand. Vi bestämde att urvalet skulle bestå av 8 tidningar då vi, baserat på det antal 

nummer som finns av tidningen i dagsläget, såg det som ett tillräckligt stort antal tidningar för 

upplagan. Då ledarsidan är en sida där chefsredaktören har ordet ser vi att det kan vara en sida 

där tonen för tidningen sätts och även inriktningen som resten av tidningen präglas av. Vår 

tanke med detta är då att resten av tidningen kan vara upplagd så att den följer de ramarna 

som chefsredaktören sätter upp, särskilt då det är en sida som återkommer i varje nummer. 

Dock så är det ledarsidorna i våra tidningar som vi kommer kunna göra några direkta 

uttalanden om då det är dessa vi ska undersöka. Men vi kan som sagt se en möjlighet för att 

det är där som man sätter inriktningen för hela tidningen. 

 

4.2 Metod 

Vår metod är tänkt att hjälpa och förse oss med verktyg för att genomföra vår analys. Vi 

kommer i det här arbetet använda oss av kritisk diskursanalys (CDA). CDA har sin uppgift i 

att kartlägga vilken roll som den diskursiva praktiken spelar gällande att upprätthålla den 

sociala ordningen, så som de sociala relationer som medför ojämlika maktförhållanden, och 

social förändring. Syftet är att undersöka hur språk och sociala praktiker hör ihop och bidrar 

till en social förändring mot ett mer jämställt samhälle (Jørgensen och Phillips, 2000). 

 

Gällande det sociala fältet, som först uppmärksammades av Laclau och Mouffe (1985, s.4), så 

beter oss vi människor som om allt i samhället, till exempel våra grupptillhörigheter och 

identiteter, är hugget i sten och objektivt skapat. Men liksom språket så är inte samhället eller 

identiteten helt fastslagen och kan därför förändras. Därför är en analys utifrån diskurser inte 
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intresserad av att se den objektiva eller ”verkliga” verkligheten utan hur vi skapar 

verkligheten till en objektiv självklarhet (Jørgensen och Phillips, 2000, s.40). 

 

Språkbruk ses inom CDA som en kommunikativ händelse och för att analysera en sådan så 

har Fairclough kommit fram till att de kan delas in i tre dimensioner, vilka vi kommer att utgå 

ifrån i vår analys. Det innebär att man gör en analys av texten där man utgår från textens 

egenskaper så som vokabulär, grammatik och de sammanhang som finns mellan satser som 

konstruerar diskurser. Det görs även en analys av den diskursiva praktiken där fokus ligger på 

hur människor använder sig av de redan existerande diskurserna och genrerna för att skapa 

och tolka budskap. Textmottagarnas kännedom om den diskursiva praktiken formar hur de 

tolkar och för vidare budskap. Den tredje dimensionen som tittas på är den sociala praktiken 

som den kommunikativa händelsen är en del av. Man granskar då ifall den diskursiva 

praktiken reproducerar eller omstrukturerar den rådande diskursordningen och vad för 

konsekvenser det medför till just den sociala praktiken. Samtliga dessa tre dimensioner hålls 

ihop av, och är relaterade till, varandra (Fairclough, 1992). 

 

Vi kommer i den här uppsatsen utgå från ovannämnda angreppssätt gällande den kritiska 

diskursanalysen. För att undersöka dimensionerna om texten och den diskursiva praktiken 

kommer vi utgå från de kategorier som Fairclough (1992) tar upp, nämligen: (1) 

Interdiskursivitet som innebär att vi ser på vilka diskurser som används på ledarsidan i 

Egoboost Magazine. Vi kommer alltså att se hur chefredaktören har strukturerat sin text och 

se vilka urval hon har gjort gällande de diskurer som hon presenterar.  Vi kommer främst att 

titta på om diskurserna som presenteras, följer eller går emot det rådande genuskontraktet som 

Hirdman presenterar. (2) Diskurspraktikens villkor (egen översättning) innebär en analys av 

de ramar och villkor som finns för produktionen av texten, i det här fallet så blir det de ramar 

som Egoboost Magazine har satt upp gällande den nisch som tidningen har. (3) Koherens 

syftar till att undersöka det sätt som satser och meningar i texter hänger samman. (4) 

Transitivitet benämner Fariclough (1992) som ett verktyg för att analysera de val som gjorts i 

texten och då få fram vilken synvinkel producenten skrivit texten ur. (5) Ordbetydelse (egen 

översättning) menar att vi kommer att undersöka om det i texten finns vissa ord som kan ses 

som nyckelord och vad de har för betydelse i texten, hur de kan tolkas och vad menar 

producenten med användningen av dessa nyckelord. (6) Ethos använder Fairclough (1992) i 

en utvecklad form för att kunna kartlägga den/de identitet/identiteter som finns i en diskurs. 
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Inom begreppet analyserar man enligt honom hur alla olika drag som finns i texten hjälper till 

att skapa och forma olika sociala identiteter. 

 

Samtliga av dessa begrepp kommer hjälpa oss att, ur olika synvinklar, se hur Egoboost 

Magazines ledarsida konstruerar den kvinnliga identiteten. När vi genom interdiskursiviteten 

granskar de diskursiva perspektiv som används på ledarsidan ser vi vilka teman som tas upp i 

tidningen. Tar de upp karriär, friluftsliv eller hem och inredning? Vi kommer genom 

interdiskursiviteten att se vilka perspektiv som dominerar och vad de har för betydelse för 

skapandet av den kvinnliga identiteten. När vi kommer till diskurspraktikens villkor så ser vi 

att vi kan ha stor nytta av att analysera det faktiska innehållet och ställa det mot de ramar som 

tidningen har satt upp för sig själv (Fairclough, 1992). Detta därför att de ramar som satts upp 

är mycket alternativa och pekar på många sätt mot ett nytt perspektiv för kvinnan då det ska 

röra sig om karriär och sunt leverne istället för utseende och bantning. Om de följer dessa 

ramar eller inte kan i stor mån påverka hur de bygger upp sin kvinnliga identitet och om den 

är utmanande mot det traditionella genuskontraktet eller inte (Hirdman, 2003).   

 

Vi kommer i den här uppsatsen använda oss av koherens på det sätt som Fairclough (1992, 

s.235) beskriver, nämligen för att undersöka hur texten hänger samman. Inom begreppet 

kommer vi även, som Fairclough (1992) beskriver, att avgöra vilken retorisk form som 

texterna har då texttypen visar på hur, i det här fallet chefredaktören, agerar mot sina läsare. 

Använder de argument för att övertala läsaren i frågor, information för att upplysa eller 

använder hon sig av narrativa berättelser för att fånga och underhålla läsaren? Då båda de 

chefredaktörer som omfattas av den här uppsatsen är kvinnor blir även det sätt som de skriver 

på ett sätt att visa på hur kvinnan är samtidigt som det visar på hur de tror att de bäst når och 

intresserar sin kvinnliga publik. Tonfall, antaganden och slutsatser som dras i en text kan 

också det säga mycket om vad producenten av texten tycker och tänker om de mottagare som 

texten har och även vilken synvinkel som ett ämne beskrivs ur. Det är det som vi kommer att 

rikta in oss på när vi undersöker transitiviteten på ledarsidorna så att vi kan kartlägga vad 

chefredaktören drar för slutsatser gällande sin publik och vilken konstruktion av kvinnan och 

den kvinnliga identiteten som hon väljer att delge sina läsare. Och genom ordbetydelse kan vi 

gå ner på en mer ordbaserad nivå och se just vad för ord som används. Använder de ord som 

”skönhet” och ”utseende” eller ”karriär” och ”självständighet”, använder de kanske en 

blandning av samtliga dessa ord och vid användandet av orden, används de då i positiv 

mening eller negativ. Via ethos kan vi sen titta igenom alla drag som finns i texten som de 
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övriga begreppen för upp till ytan för att kunna sammanställa hur den kvinnliga identiteten ser 

ut i Egoboost Magazine. Begreppen blir till indikatorer för hur tidningen presenterar kvinnan 

och hur de ser på henne. Samtliga av dessa begrepp kommer att bli indikatorer för den 

kvinnliga identiteten som tillsammans kan ge oss en helhetsbild (Fairclough, 1992). Genom 

att ställa detta mot genuskontraktet så kan vi också se om den kvinnoidentitet som presenteras 

skiljer sig från den stereotypiska bilden av kvinnan och på så sätt erbjuder en ny identitet för 

kvinnan. 

 

4.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Validitet och reliabilitet som står för giltighet och tillförlitlighet är indikatorer som avgör om 

och hur vetenskaplig en studie är. Inom kvalitativ forskning bör vi ta hänsyn till att vår 

forskningskvalité inte kan mätas på samma sätt som inom den kvantitativa forskningen som är 

mer inriktad på naturvetenskapliga metoder. Ett argument är giltigt om det har med saken att 

göra (Ekström och Larsson, 2010, s.15). Tillförlitligheten i en undersökning bedöms utifrån 

huruvida uppgifterna som anges är riktiga. I vår undersökning kommer vi att använda oss av 

diskursanalys för att gå in på djupet av diskurserna om kvinnligt identitetsskapande som finns 

på Egoboost Magazines ledarsida. Med stöd i den tidigare forskningen, där vi har presenterat 

tidigare studier inom ämnet, kan vi säga att vår undersökning kommer att bedöma de riktiga 

och väsentliga uppgifterna för vårt valda ämne.  

 

Eftersom vår studie grundar sig på en diskursanalys så kommer vi att göra tolkningar för att 

skapa mening i vårt material. För att dessa tolkningar inte ska bli subjektiva, och då 

oväsentliga i forskningssammanhang, ska vi ta hänsyn till metodregler och kriterierna för att 

en studie ska bli giltig och tillförlitlig. Eftersom vi är två personer i vårt arbete kommer vi 

aktivt att arbeta med intersubjektivititeten, det vill säga att båda ska göra liknande tolkningar 

av samma material och ta hänsyn till vårt samhälles kollektiva tolkningar. Vi ska även vara 

öppna för att se andra tolkningar än de som först kommer till oss genom våra förutfattade 

meningar och fördomar. På så sätt ska vi stärka vår studies objektivitet och vetenskapliga 

grad, samtidigt som reliabiliteten blir hög då sannolikheten ökar för att andra ska kunna 

genomföra samma undersökning och då får samma resultat (Ekström och Larsson, 2010, s.16-

17).  
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Generaliserbarheten i en studie avgörs av i vilken utsträckning resultatet går att applicera på 

andra områden, och i vårt fall, andra liknande tidningar. När en undersökning är 

generaliserbar innebär det att den bidrar med ny kunskap (Ekström och Larsson, 2010, s.17). I 

vår studie strävar vi inte efter att resultatet ska kunna generaliseras till andra typer av 

kvinnomagasin. Men vi ser en möjlighet för att det resultat vi får fram kan komma att gälla 

för hela tidningen i stort. Vi har valt ut ledarsidan eftersom det är en återkommande sida där 

chefredaktören får ordet. Vi har gjort ett antagande att chefredaktören, som har ansvar för 

tidningen, kommer att följa tidningens ram och därmed visa en bild av diskurserna, den 

kvinnliga identiteten samt de ideal som tidningen står för. Dock så måste det till ytterligare 

studier som täcker hela tidningen innan man med säkerhet kan uttala sig om tidningen i stort. 

Detta då det bara är en person som uttrycker sig på ledarsidan medan det är flera i resten av 

tidningen. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

När vi hade bestämt ämne och inriktning för vår uppsats så började vi med att undersöka vårt 

valda område. Vi letade litteratur och vetenskapliga artiklar som vi kunde använda som 

grund. För att sedan kunna besvara vårt syfte så samlade vi ihop vårt material som vi tänkt att 

undersökningen skulle bygga på så att vi kunde skaffa oss en tydlig överblick inför analysen. 

Analysen genomförde vi via att först ta en övergripande titt på vårt material och se vad vi 

tyckte explicit följde genuskontraktet och sedan vad vi tyckte avvek från det. Efter detta så 

gick vi in på de begrepp som nämnts ovan, interdiskursivitet, diskurspraktikens villkor, 

koherens, ethos, transitivitet och ordbetydelse för att på ett närmre sätt se de olika indikatorer 

som finns i texten gällande identitetskonstruktion. Vi delade in begreppen i 

undersökningskategorierna ”Egoboost Magazines gestaltning av kvinnan”, ”Hur den 

kvinnliga identiteten byggs upp”, ”Reproducering av det rådande genuskontraktet” och 

”Avvikningar från det rådande genuskontraktet”. Under utförandet av analysen undersöker vi 

en ledarsida i taget, alltså att se på samtliga av dimensionerna i en tidning innan vi gick vidare 

till att analysera nästa. För att vår undersökning ska vara reliabel så delade vi upp vårt 

undersökningsmaterial och analyserade hälften, alltså fyra exemplar, av materialet var. När vi 

gjort detta gick vi igenom allt material tillsammans och kritiskt granskade varandras analyser. 

Efter detta sammanställde vi resultatet och analyserade det utifrån våra frågeställningar. 

Resultatet diskuterade vi slutligen i en diskussionsdel som mynnar ut i en slutsats.  
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4.5 Metodproblem 

Det finns alltid en risk för att vissa faktorer eller omständigheter gör att resultatet kan 

ifrågasättas, det viktiga då är att det inte finns för stora frågetecken som gör att 

undersökningens resultat kan tillintetgöras. Då vi enbart ska analysera ledarsidan med text och 

bilder så kommer det att finnas en risk för att vi missar vad hela tidningen visar för kvinnlig 

identitet. Dock så anser vi att en tydlig avgränsning måste göras för att vår analys ska bli djup 

och mer ingående om den kvinnliga identiteten och diskurserna kring den. Ledarsidan är en 

återkommande sida i alla nummer av Egoboost Magazine, och som nämnts innan så är det en 

sida som skrivs av chefsredaktören och därför kan vara en sida som sätter upp ramarna för 

resten av tidningen. 

 

Då CDA är en tolkande metod så kan det resultat vi kommer fram till ifrågasättas då vi för att 

förstå materialet redan innan vi ger oss i kast med analysen måste ha en förståelse för det vi 

undersöker vilket kan komma att påverka hur vi blir att tolka materialet. Tolkningar är inget 

som sker passivt och oberoende och det kan därför sägas vara subjektivt. Men då vi inte 

tänker utgå ifrån våra egna personliga upplevelser och erfarenheter så kommer vårt resultat 

inte bli subjektivt i den benämningen att det ogiltiggör vårt resultat (Ekström och Larsson, 

2010, s.16). 

 

5. Resultat och analys 

Vi har valt att strukturera upp vår analys via kategorier. Dessa kategorier har vi undersökt via 

våra begrepp interdiskursivitet, diskurspraktikens villkor, koherens, ethos, transitivitet och 

ordbetydelse. Våra valda kategorier är ”Överblick av material”, ”Egoboost Magazines 

gestaltning av kvinnan”, ”Hur den kvinnliga identiteten byggs upp”, ”Reproducering av det 

rådande genuskontraktet” och ”Avvikelser från det rådande genuskontraktet”. Vi kommer 

under dessa kategorier att titta på olika aspekter hos vårt empiriska material och besvara våra 

frågeställningar. Analysen kommer mynna ut i en slutledning. 

 

5.1 Överblick av material 

Överblicken tjänar som en övergripande sammanställning av vårt material. Vi gör denna 

överblick för att synliggöra alla vrår som finns i materialet så att vi får ett ordentligt grepp om 

materialet och de olika faktorer och indikatorer som är av vikt för våra övriga kategorier som 
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vi tagit fram för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi kommer i 

överblicken att undersöka fyra olika faktorer för att se hur materialet ser ut, och vad som är 

lika och vad som skiljer sig mellan numren som vi undersökt, nämligen ”Upplägg”, 

”Färgsättning”, ”Bilder och produkter” och ”Porträttbild”. Dessa faktorer och denna överblick 

är av betydelse för vår analys gällande hur tidningen konstruerar den kvinnliga identiteten och 

om den skiljer sig från genuskontraktet eller inte då de alla bidrar till att bygga upp kvinnan 

och den kvinnliga identiteten. 

 

5.1.1 Upplägg 

Upplägget på ledarsidan i våra 8 utvalda nummer av Egoboost Magazine kan vi se har skiftat 

på vissa punkter under den tid som våra utvalda nummer har gets ut (november 2011 – 

oktober 2012). Till att börja med så var det mycket luft i texten med många stycken som 

markerades med en blankrad. Rubriken var tydligt markerad med stor text, i dubbla rader, 

understruken och skriven i ett kantigt typsnitt. Texten ”ledaren” var tydligt markerad uppe i 

det övre vänstra hörnet och de produktbilder som läsaren tipsas om tog upp en liten yta i nedre 

högra delen av ledarsidan. I det nedre vänstra hörnet så fanns en stor porträttbild av 

chefredaktören. Detta är något som ändrats i form av att produktbilderna nu tar upp hela den 

högra halvan av ledarsidan och därmed medför mindre utrymme för själva texten. När vi 

kommer in på 2012 så blir det nytt år, nytt upplägg på Egoboost Magazine verkar det som. 

Den luftiga texten med många stycken har bytts ut till en tätare och mer sammanhängande 

text med styckesindelning i form av indrag istället för blanksteg. Rubrikerna har fått mindre 

plats och står längre ned i ledaren i ett tjockare typsnitt än tidigare och skiftar mellan att vara 

skriven i kursivt eller inte. 2012 blir texten ”ledaren” mindre markerad och i nummer 7 så 

byts den ut mot ”chefredaktören” vilket ledaren får heta ända tills nummer 10 då ”ledaren” är 

tillbaka och lite tydligare markerat än vad den har varit tidigare under 2012. Ett till tillskott i 

ledarens utseende för 2012 är att porträttbilden blivit mindre och flyttats från det nedre 

vänstra hörnet till att vara bakom/ovanför rubriken. Bilden återvänder dock till det nedre 

vänstra hörnet i mitten av 2012 års upplaga men bilden i sig är utbytt mot en ny bild av 

chefredaktören. I stort kan man säga att numren för 2011 liknar varandra medan numren för 

2012 liknar varandra med ett visst undantag för nummer 10, 2012. I nummer 10 så kan man 

säga att rubrikerna tar ett steg tillbaka mot hur den var 2011, den är nämligen större, relativt 

smal och kantig. Som sagts ovan så är texten ”ledaren” återigen mer markerad men ändå inte 

lika markerad som den var i 2011-numren. Tilläggas kan att nummer 10, 2012 har en ny 
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chefredaktör vilket innebär en ny porträttbild vilken är placerad på sidans nedre mitt, mellan 

texten och produktbilderna. 

 

När porträttbilden sitter nere i det vänstra hörnet i jämnhöjd med chefredaktörens 

signatur/namn så blir det att se ut som en del av signaturen, man upplyser läsaren om att det är 

den här personen som har skrivit detta. När bilden sedan flyttas till att vara placerad uppe vid, 

och delvis bakom, rubriken blir kvinna på bilden istället att stå bakom rubriken som om hon 

säger de orden som rubriken utgörs av. När bilden placeras till att vara i nedre mitten av sidan, 

mellan texten och produkterna blir porträttbilden varken att stå för rubriken eller texten utan 

den försvinner lite bredvid alla de andra bilderna på produkter. Det ger lite känslan av att de 

vill flytta fokus från vem det är som skriver texten vilket vi ser kan bero på att Isabella 

Löwengrip var känd och att man därför ville trycka på att hon skrev texten, medan hennes 

efterträdare Sanna Westin inte är det och då ser man inget behov av att lyfta fram henne. Om 

vi går vidare och istället tittar på produkterna som utökar sitt utrymme på sidan ganska rejält 

genom att uppta halva sidan så kan det tolkas som att antingen så är produkterna viktigare än 

texten eller så förväntas målgruppen för tidningen, alltså kvinnor, bry sig mer om 

produkterna.  

 

De olika utformningarna på rubrikerna signalerar olika saker. Den stora, kantiga understrukna 

rubriken andas kraft och seriositet. Texter som handlar om karriär känns föga förvånande 

under en sådan rubrik. Medan den mindre, tjockare, och ibland kursiva, rubriken känns 

rundare, mjukare och mer privat. Det är inga officiella saker som förväntas diskuteras under 

en sådan rubrik utan saker av mer privat karaktär så som hem, utseende och förhållanden som 

anses vara mer mjuka och kvinnliga ämnen(Jarlbro, 2006, s.69). Gällande, bland annat, 

rubrikerna så är färgsättningen värd att nämna vilket leder oss in på nästa punkt gällande vår 

materialöversikt.  

5.1.2 Färgsättning 

Den färgsättning som gjorts på ledarsidorna är dels rubriken och dels den figur, diamant eller 

cirkel, som är bakom den lilla rubriken för produktbilderna. Det rör sig om både ljusa färger, 

så som gammelrosa och mörka färger så som vinrött. Det de versioner av färgerna som 

tidningen valt har gemensamt är att de samtliga är i matta och dämpade toner. Ett undantag är 

nummer 2, 2012 där rubriken står i en skarp rosa färg. Ett mönster som vi sett gällande 

färgvalen är att det är mycket rosa, som traditionellt ses som en feminin färg, och även 
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modefärger så som till exempel mintgrönt var en modefärg under sommaren 2012, då 

nummer 7 gavs ut, vilket också det ofta ses som en kvinnlig domän. 

 

5.1.3 Ämnen 

Det varierar lite lätt från nummer till nummer vad för något som tas upp på ledarsidan, men vi 

har ändå hittat de huvudämnen som främst tas upp. Det rör sig mycket om förändring som 

leder till förbättring, det är förändring av livssituation, av karriär, och även en förändring av 

utseende om vi tar med produkterna i beräkningen. Ett ämne som angränsar till detta är det 

om mål och självförbättring, man ska sätta upp mål och förbättra sig själv. Som lite kontrast 

till detta är skönhetsideal och självkänsla ett vanligt ämne som tas upp, man inte ska gå efter 

andras skönhetsideal och försöka passa in i någon annans mall utan bara vara den man är. Sen 

så, liksom uttrycket karriärtidning som de använder för att beskriva sig själva antyder, är även 

ett av huvudämnena karriär, vad det innebär och hur man uppnår den. 

 

5.1.4 Produktbilder och personliga bilder 

Produkterna som finns med i varje ledare gestaltas genom bilder som föreställer produkterna. 

Vi kan se att det finns flera olika typer av produkter representerade och har därför 

kategoriserat dem på följande sätt för att få en bra överblick: ”Produkter för hemmet”, 

”inredning”, ”skönhet”, ”produkter för utomhusbruk”, ”praktiska produkter” och ”lyx”. Det 

finns produkter som vi ser kan falla in under fler än en av dessa kategorier, ett exempel på en 

sådan produkt är pläden från Svenskt tenn, som är med i nummer 4, 2011. Då det är en pläd så 

kan vi se att den kan ha en praktisk användning, samtidigt som den kostar 3500 kr och då blir 

att falla in under ”lyx”-kategorin och är därför förmodligen främst inhandlad som 

inredningsdetalj. Pläden kan alltså ses falla in under samtliga av kategorierna ”praktiska 

produkter”, ”lyx” och ”inredning”. Vissa produkter är lite mer ensamma i sitt slag som 

exempelvis skidorna ur nummer 1, 2012 då de är den enda sportattiraljen som presenteras. Vi 

ser dock att den kan passa in under kategorin ”produkter för utomhusbruk” då det är ett 

sportredskap för just utomhusbruk. En annan avvikelse gällande produkterna var i nummer 6, 

2012 då de var temabaserade och samtliga handlade om hundar vilket gör att dessa produkter 

inte på samma sätt går att likställa med de övriga produkterna.  

 

Men produkterna är inte de enda bilderna som finns på ledarna. I numren 7 och 9 från 2012 

finns det även andra bilder.  I nummer 7 är det en bild på Isabella Löwengrips hundvalp och i 
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nummer 9 är det bilder från hennes sommar. Bilden föreställandes Löwengrips valp Christian 

som ligger och sover på sin hundleksak blir att presentera valpen Christian som om han var 

Löwengrips son som hon vill visa upp och hon beskriver honom på ett likande sätt som en 

mamma beskriver ett barn:  

 

”När Christian inte busar så sover han. En hel del”. 

 

Bilden blir att ge Löwengrip, och då indirekt kvinnan, subjektspositionen mamma. Bilden 

finns i en kontext där Löwengrip berättar om sina framtidsplaner, att hon ska umgås med sin 

pojkvän och sin valp. Detta gör att texten och bilden tillsammans samverkar för att ge bilden 

av att kvinnan ska vara hemma och fokusera på att ta hand om sin familj. 

 

I nummer 9, 2012 presenterar Löwengrip fem bilder från sitt privatliv genom vilka hon vill 

lyfta upp sin lyckade sommar. Vi ser att de flesta av dessa bilder försätter kvinna, genom 

Löwengrip, i en väldigt traditionell position för kvinnan då de föreställer henne i 

sommarklänning, hållandes ett barn och sida vid sida med hennes pojkvän. Alla traditionella 

då klänningen är ett kvinnoplagg, hon tillskriver än en gång rollen som mamma genom barnet 

och förstärker bilden av att kvinnan ska vara vårdande och ta hand om barnen (Hirdman, 

2003, s.88) Kvinnan gestaltas även som en person som bör stå med en man vid sin sida för att 

vara lika lyckad som Löwengrip här beskriver sig själv. 

 

En av bilderna visar Löwengrip och hennes kvinnliga arbetskompanjon när de arbetar med sin 

bok som de ska ge ut. Denna bild visar två självständiga, framgångsrika och rika kvinnor som 

arbetar med sina exklusiva datorer. Bilden visar då egenskaper som traditionellt sätt tillskrivs 

mannen då det är han som ska arbeta och tjäna pengar men som Löwengrip och hennes 

kompanjon antar.  

 

Till sist så har vi en bild på Christian när han är ute på promenad. Denna bild förstärker 

idealbilden för hur den svensk familjebild bör se ut, det vill säga mamma, pappa och 

barn/hund. Den bilden förstärker också den svenska familjediskursen att man ska ha, villa, 

vovve och Volvo, för att vara en typisk svensk familj.  
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5.1.5 Porträttbild 

Förutom bilderna som vi tar upp under produktbilder och personliga bilder så finns det, som 

sagts tidigare, även en porträttbild i varje ledare. I de åtta nummer som omfattas av den här 

uppsatsen så finns det sammanlagt tre olika porträttbilder på chefsredaktören. De två första 

föreställer Isabella Löwengrip och den tredje föreställer hennes efterträdare Sanna Westin. 

Bild 1 föreställer Isabella Löwengrip från midjan och uppåt. Hon har en affärsmässig klädsel 

som utgörs av en svart kavaj och en vit blus, hon har stora guldfärgade smycken som kan 

associeras med antingen lyx eller med bijouterier. Oavsett om man tolkar smyckena som dyra 

eller billiga så är de kvinnliga vilket även de rosamålade naglarna är. Klockan hon har på sig 

ser lyxig ut och medför status och signalerar tillsammans med den seriösa klädseln om att hon 

är framgångsrik. Kroppsmässigt står hon med korsade armar som visar på bestämdhet, hon 

tittar rakt in i kameran och ler vilket visar på självsäkerhet. Bilden visar dels på kvinnlighet 

med de stora smyckena, rosa naglarna och tillfixade långa håret och dels på en mer 

affärsmässig sida med den bestämda, självsäkra hållningen, den seriösa klädseln och den dyra 

klockan. Bilden blir att visa en bestämd, framgångsrik affärskvinna. 

 

På bild 2 så är blicken fortfarande fast in i kameran vilket även här andas självsäkerhet medan 

kroppshållningen är mindre bestämd med en hand i sidan istället för korsade. Isabella 

Löwengrip har här bytt ut sin business suit mot en mer avslappnad, kvinnlig topp i orange 

som är urringad och framhäver de kvinnliga formerna. Klockan tjänar som en kontrast till den 

kvinnliga klädseln då den är av större modell och ser ut som en herrklocka. Hennes hår är 

utsläppt men inte så tillfixat vilket också det ger ett mer avslappnat intryck och hon känns 

som en tjej inte tar saker så allvarligt vilket gör denna bild mer diskret och mindre explicit 

med budskapet om karriär än vad bild 1 var. 

 

Bild 3 som finns i nr 10, 2012 går i svartvitt och är tillskillnad från de andra två bilderna inte 

tagen direkt framifrån. Detta medför att chefredaktören nästan blir att snegla på oss vilket gör 

att hon inte får en sådan fast och beslutsam blick som andas fullt så mycket självsäkerhet. Hon 

har en blus på sig med rysch vilket ger en kvinnlig känsla då spets och volanger är något som 

vi förknippar med kvinnan. Att bilden är svartvit, medan produktbilderna är i färg, gör att man 

dras mindre till chefredaktörsbilden vilket lite ger känslan av att de vill tona ner 

chefredaktörens roll och kanske lägga mer fokus på innehållet än på chefredaktören som 

person. Vi ser att detta skulle kunna ha att göra med att Isabella Löwengrip är något av en 

kändis i det svenska samhället, något hennes efterträdare inte är i dagsläget. 



22 
 

Sammanfattningsvis efter den här överblicken så kan vi säga att ledarsidan i början, av våra 

utvalda nummer, var mer hård och kantig och mer bestämd och affärsinriktad i sin form för att 

sedan bli mer mjuk och avslappnad. Under den tidsperiod som tidningen funnits så den blivit 

mindre direkt karriärinriktat och satt ett större fokus på hem och bekvämlighet. När 

produkterna går från att ha en relativt liten plats till att täcka halva sidan så sänder det 

signalerna att antingen så är produkterna lika viktiga som texten. Eller så har texten blivit mer 

ointressant/mindre viktig och därför behövs produkterna för att hålla liv i sidan eller så 

förväntas läsarna att vara mer intresserade av produkterna än vad som står i texten. Vi ser 

också hur det i form, gällande främst rubrikerna, i det sista av våra nummer går tillbaka mot 

det mer hårda och kanntiga som vi såg i början. 

 

5.2 Egoboost Magazines konstruktion av kvinnan 

För att se vilket språkbruk och vilka bilder som används på Egoboost Magazines ledarsidor 

och hur det används för att konstruera kvinnan ska vi titta på tre olika aspekter gällande 

ledarsidornas texter och bilder, nämligen koherensen, transitiviteten och ordens betydelse. 

Dessa tre kommer att ge oss en bra bild över det språkbruk som används för att gestalta 

kvinnan. Den kvinnliga identitet som analysen avser är den identitet som av tidningen, på 

ledarsidorna, med olika medel skapas och presenteras för läsaren. 

 

5.2.1 Den retoriska form som tidningen använder sig av 

När vi undersöker texterna utifrån koherensen så ser vi att den retoriska formen pendlar 

främst mellan att vara narrativ och argumenterande. Texterna är narrativa och personliga då 

den går in på chefredaktörens privatliv och personlighet. Chefredaktören visar sina personliga 

berättelser genom text och bild och sätter exempel på hur en kvinna ska vara. Ett exempel på 

en narrativ del finns i nummer 5, 2011 där Isabella Löwengrip berättar om sin jul och hur hon 

vill fira den: 

 

Just den dagen skulle jag bara vilja ha en stor lycklig familj där mina fyra 

föräldrar, fyra syskon och två hundar kunde fira tillsammans. 

 

Denna mening visar på hur en kvinna längtar efter att ha ett lyckat traditionsfirande och en 

stor lycklig familj oavsett familjesituation. Hon beskriver hur hon kämpat för att få till den 

perfekta julen och det blir då kvinnans uppdrag och ansvar att kämpa för att få ihop 
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idealbilden för hur en familj ska fira sin jul. Kvinnan måste alltså kämpa för att få uppleva 

sina drömmar samtidigt som hon ska vara familjens samordnare för att leva upp till vårt 

samhälles traditioner.  

 

De mer argumenterade karaktärsdragen i texterna lägger sin fokus på tidningens tre ledord; 

utbildning, karriär och självkänsla, och argumenterar då för varför detta är bra. De 

argumenterande delarna visar även exempel på hur de tre ledorden gestaltas, som i detta 

exempel:  

 

Här finns det inga skönhetsideal eller någon kroppsform som är bättre än 

den andra av den enkla anledningen att ingen är lik någon annan.(nr.2, 

2012) 

 

Detta exempel argumenterar för att det inte finns några skönhetsideal på en båtkryssning, som 

Löwengrip var på när hon skrev, eftersom alla människor var av skilda ursprung och då är 

olika till utseende och kroppsbyggnad. Detta argument utmanar vårt samhälles 

skönhetsdiskurs om hur en kvinna ska vara genom att påpeka att alla är olika (Nilsson, 

Fagerström, 2008). Löwengrips argument vill visa på hur alla kvinnor har sin egen form av 

skönhet oavsett om vi passar in i den skönhetsdiskurs som finns i vårt samhälle eller inte.  

Kvinnan presenteras som en vacker varelse som tar sig olika former.   

 

Genom argumenten i texterna presenterar Egoboost Magazine sin syn på kvinnan som den 

”rätta” kvinnan, hur hon ska vara, tycka och tänka: 

 

Vi tjejer ska inte behöva må dåligt över våra kroppar. Över 9 miljoner 

invånare i vårt land kan inte trängas in i ett ideal, det är dags att inse det 

och bara börja njuta av att just du är du istället.(nr.2, 2012) 

 

I det här argumentet berättar Egoboost Magazine hur en kvinna bör vara: hon bör njuta av att 

vara sig själv istället för att följa ett speciellt ideal och en kvinna ska må bra över sin kropp.  

 

Genom argumentationerna och de personliga narrativen blir chefredaktören en förebild för hur 

kvinnan i Egoboost Magazine och dess läsare bör vara. Att texterna är främst narrativa och 
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argumenterande ger intrycket av att kvinnan är en passionerad person som delar med sig av 

sig själv och har starka åsikter.  

 

Eftersom texterna inte är så informerande och inte innehåller mycket fakta ger det en bild av 

att kvinnan kanske inte har så mycket att stå på i sina argument. Hon har inte så mycket som 

hon grundar sina åsikter i, utan mer bara tycker. Det kan tolkas så när tidningen uttrycker 

åsikter men kanske inte alltid bakgrundsfakta till de åsikterna och ändå förväntar sig att 

kvinnor ska hålla med och ta efter de åsikterna. Genom att argumentera på detta sätt så ger 

texten ett sken av att kvinnan som läser det här inte ska ifrågasätta det som skrivs utan bara 

acceptera att någon berättar för henne ”att så är det” och då förväntas hon ta efter det utan att 

vara kritisk.  

 

Vi ser att narrativen och argumenten i texterna samverkar för att gestalta kvinnan. 

Argumenten lyfter fram vilken kvinna som tidningen förespråkar och narrativen tjänar som 

backup till argumenten då de visar på livet för den kvinna som de argumenterar för. 

 

5.2.2 Den ton som ledarsidorna tar sig och de slutsatser de drar för kvinnans del 

När vi analyserar transitiviteten i texten har vi kommit fram till att chefredaktören använder 

sig av främst två tonlägen i ledartexterna, personlig och professionell. Det personliga tonläget 

karaktäriseras av att det är mycket du-tilltal i texterna, vilket gör att chefredaktörerna riktar 

sig direkt till läsaren. Genom att chefredaktören använder sig av du-tilltalet till sin läsare så 

visar hon att kvinnan inte är en person som uttrycker sig generellt i största allmänhet, utan hon 

riktar sig direkt till den hon talar till. Exempelvis kan vi se detta i tidning nummer 2, 2012: 

 

Du lever bara en gång och därför måste du passa på att stå upp för dig 

själv. 

 

Den personliga tonen tar sig även uttryck i de personliga berättelserna där chefredaktören 

berättar sin personliga synvinkel på saker och ting och även personliga upplevelser. Att de 

berättar om sig själva och delar med sig av personliga upplevelser gör att de blir att presentera 

kvinnan som en person som delar med sig av sitt liv och sätter exempel för hur en kvinna ska 

leva. Exempel på detta kan ses i nummer 6, 2012 där Löwengrip berättar om sina 

sommarplaner: 
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Mina planer denna sommar är väldigt blandade, men en ny bok är på 

gång och så har jag bokat en resa till Italien med mina bästa vänner. 

 

Den personliga tonen gör även att det framstår som att kvinnan/chefredaktören kräver en form 

av bekräftelse för sitt liv och att hon vill ha uppmärksamhet. Detta i sin tur gör att de 

kvinnliga läsarna positioneras som att de är intresserade av att höra om andras liv/skvaller och 

vill veta hur andra lever, gör och tänker. Texterna är utformade så att läsaren framstår som att 

de vill ta efter chefredaktörernas liv då hon har tagit rollen som förebild. Det chefredaktören 

skriver om sitt liv blir det livet som läsarna bör uppnå. Läsaren bör utforma sitt egna liv, men 

bör göra det inom ramen för vad som krävs för att bli som den framgångsrika kvinnan som 

skrivit texten. På så vis begränsas den egna personligheten och de kvinnliga läsarna får en ny 

förebild för vad de tillsammans bör sträva efter att uppnå. Chefredaktören presenterar en 

förebild som de anser att kvinnor bör följa istället för de ideal som, de anser, är ohälsosamma. 

Vi kan likna den personliga aspekten och tonen i texterna med vad Jarlbro kallar för human-

touch-perspektivet. Det innebär att den som läser en tidning får lära känna personen bakom 

texterna och på så sätt uppstår det en indirekt nära kontakt med läsaren (Jarlbro, 2006, s. 103).  

 

Chefredaktören får en professionell ton när hon talar utifrån tidningen och redaktionens 

perspektiv och hon som person inte syns i texten. Till exempel så får texten en professionell 

karaktär när hon skriver: 

 

Nu är hösten här och förhoppningsvis kan Egoboost Magazine hjälpa dig 

att hitta höstpeppen.(nr.4, 2011) 

 

I den professionella tonen blir kvinnan presenterad som en offentlig person som distanserar 

sig från andra rent personligt och möter dem strikt genom sin yrkesroll. Chefredaktören agerar 

utifrån sin roll som just chefredaktör. Läsarna positioneras genom den professionella tonen, 

som att de är intresserade av allvarliga och seriösa texter som handlar om deras framtid och 

yrkes-/utbildningsroll.  

 

Vi har även analyserat hur orsak och verkan har använts i texten för att presentera kvinnan.  

Genom vår analys har vi kunnat göra en kategorisering av de orsaks- och verkansaspekter 

som vi funnit i texten och därmed utformat fem huvudkategorier som vi tycker representerar 
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dessa aspekter av texten; Karriär, Självkänsla (en egoboost för läsaren), Vänner, Familj/hem 

och Självbeskrivning av chefredaktören.  

 

Gällande karriär har vi kommit fram till att texterna handlar om att uppnå sina mål i livet. 

Kvinnan som presenteras i Egoboost Magazine vill uppnå sina mål, vilket visas genom 

textens fokus på att kvinnan ska göra karriär. Kvinnan ska uppnå sina egna mål och drömmar 

oavsett vad det är för drömmar. 

 

Att göra karriär handlar enligt oss om att du når dina personliga drömmar 

och mål. Sedan spelar det ingen roll om du arbetar som målare, frisör 

eller psykolog, bara du är lycklig och trivs.(nr.4, 2011) 

 

Kvinnan bör sträcka sig efter sina drömmar och inte vara rädd för om hon ska lyckas eller 

misslyckas. Rädslan håller tillbaka kvinnan och därmed hennes möjlighet till framgång.  

 

Kanske är det tryggheten som håller en kvar, och rädslan för att inte 

lyckas, men oftast ä det du själv som sätter stopp för drömmarna.(nr. 4, 

2011) 

 

Rädsla och trygghet ser vi passar in under Fagerström och Nilssons(2008, s.71) beskrivning 

av att kvinnan är passiv och därmed inte kämpar i lika stor utsträckning som mannen för att 

göra karriär. Gällande karriär så presenterar Egoboost Magazine en kvinna som måste vara 

orädd och villig att kämpa, hon får inte välja trygghet och lättja då det är hårt jobb som leder 

till en karriär och det är en karriär som gör att ens drömmar och mål blir förverkligande.  

 

Kvinnan presenteras även som en person som ska ha hög självkänsla och som inte ska vara 

andra till lags och försöka passa in i olika mallar och moden/trender, utan hon ska gå sin egen 

väg, göra vad hon vill och leva utifrån sina egna referensramar. Vi ser det som att Egoboost 

Magazine vill ge sina läsare just en egoboost och visa dem att de inte behöver följa till 

exempel trender och skönhetsideal för att vara bra. För att ge ut den här egoboosten till sina 

läsare använder tidningen sig av argument för att motivera sina läsare. Om de följer 

argumenten så får de ett bättre liv och blir starkare kvinnor. Vi har valt ut tre argument för att 

visa vår grund för det här: 
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När man förlorar sig själv i strävan efter att vara som alla andra blir man 

också mer mottaglig för skitsnack.(nr.2, 2012) 

 

Jag tror att man ska skippa alla höga förväntningar inför julafton och 

sluta tänka på hur alla andra ska fira. Julafton ska vara en dag då man 

umgås med dem man älskar och älskas av.(nr.5, 2011) 

 

Men i och med att jag har valt att gå min egen väg, leva mitt liv och 

strunta i att passa in har jag också blivit starkare i vem jag är och har 

också kunnat tuffa till mig och stå upp för mig själv.(nr.2, 2012) 

 

En kvinna som har en egen personlighet och inte bara efterhärmar andra är stark. Egoboost 

Magazine vill visa på att kvinnan ska vara stark och visa en styrka till att kämpa och därmed 

kunna göra karriär. Detta skiljer sig mot Fagerström och Nilssons (2008, s.71) teori om den 

passiva kvinnan som inte kan göra karriär.  

 

Vi kan också se vilken stor del vänner har i en kvinnas liv. Även en stark och självsäker kvinna ska 

lyssna på kloka vänner så att bekymmer och problem kan undvikas.  

 

[…] och lyssna på riktigt när mina vänner har åsikter om killen jag dejtar 

för att inte få ett krossat hjärta igen.(nr.1,2012) 

 

Man ska vara aktiv och umgås med sina vänner. I den här kategorin har vi även kommit fram 

till resultatet att en singelkvinna ska spendera mer tid med sina vänner, medan en kvinna i ett 

förhållande är mer med sin partner.  

 

Från att ha varit singel i nästan två år och haft somrar bestående av 

mycket häng med mina bästa vänner, utlandsresor och hel del sena nätter 

[…](nr.7, 2012) 

 

Självklart har livet ställts om sedan valpen kom. Det är lite mindre arbete 

på kontoret, färre restaurangbesök och mer tid hemma och utomhus.(nr.7, 

2012)   
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Gällande familj och hem ser vi att chefredaktören presenterar en traditionell familjebild. Ett 

par ska hålla ihop i nöd och lust, medan en splittrad familj ger osäkerhet och otrygghet i livet. 

Texterna talar för att en kvinna ska satsa på familjen så när hon börjar skaffa familj så ska hon 

dra ner på andra omkringliggande aktiviteter så som jobb och vänner.  Exempelvis i nummer 

9, 2012 berättar Isabella Löwengrip att hon och hennes pojkvän ska bli sambos, vilket gör att 

hon ”hemnet-knarkar” nu för att leta reda på ett gemensamt hem. I texterna presenteras även 

chefredaktörens syn på förhållande och syn på den traditionella familjebilden som vi nämnde 

ovan där vi kan se hur hon i till exempel nummer 5, 2011 drar slutsatsen om att skilda 

föräldrar leder till osäkerhet inför jul: 

 

Jag, som är uppvuxen med skilda föräldrar, är van att känna en stor 

klump i magen inför julen eftersom jag aldrig vet om jag ska fira med 

mamma eller pappa.(nr.5,2011) 

 

Istället för att resa runt, vara ute sent och göra massa spontana saker har 

jag denna sommar tillbringat större delen av tiden i Sverige och umgåtts 

med min pojkvän och min mops-valp Christian.(nr.7, 2012) 

 

Vi har kommit fram till att chefredaktören, när hon använder sig av beskrivningar av sig själv 

i texterna, på sätt och vis tar hon på sig rollen som en förebild. Detta kan ses genom de citat 

som vi tagit upp ovan gällande hur kvinnan presenteras då de flesta av dessa utgörs av 

självbeskrivningar från chefredaktörens sida. Beskrivningarna av chefredaktörens liv, i 

egenskap av kvinna, blir en del i hur de konstruerar den kvinnliga identiteten för läsarna.  

Det beskrivs bland annat hur chefredaktören är högpresterande och lyckad både på ett 

känslomässigt och på ett privat plan vilket kan ses prov på genom följande citat: 

 

Jag har, efter ett och ett halvt år på denna underbara arbetsplats med mina 

fina kollegor, valt att sluta och istället fokusera på ett av mina andra 

företag.(nr.9, 2012) 

 

Jag tror att för en högpresterande person som jag själv, som gärna har 

många bollar i luften och vill att saker ska hända hela tiden så passar en 

hund perfekt. Christian tvingar mig att komma ner i varv, det är ett riktigt 

bra sätt för mig att hela tiden påminnas om att ta det lugnt.(nr.7 2012) 
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5.2.3 Nyckelord som tidningen använder sig av för att konstruera kvinnan 

För att analysera presentationen av kvinnan i Egoboost Magazine har vi även analyserat 

ordens betydelse (egen översättning).  Vi har kommit fram till att nyckelorden varierar 

mycket från ledarna i respektive tidning, då varje tidning berör olika teman. Några 

återkommande nyckelord är ”karriär”, ”våga”, ”familj”, ”förväntningar”, ”ideal” och ”mål”. 

”Karriär” används för att beskrivna något du ska göra med ditt liv i yrkesväg. Det ses som ett 

positivt laddat ord som kvinnan bör sträva efter att uppnå. ”Våga” används som ett positivt 

ord genom att chefredaktören uttrycker ”att våga”. Ordet används även för att beskriva något 

negativt som att ”inte våga”.  Kvinnan uppmuntras till att följa den positiva aspekten av ”att 

våga” och i kontexten kopplas orden ”karriär” och ”våga” ihop för att uppmuntra kvinnor till 

att våga göra karriär samt att våga byta karriär. Dessa nyckelord används bland annat i 

nummer 4, 2011.  

 

Nyckelordet ”familj” används till stor del i nummer 5, 2011 som något negativt som ger oro 

för kvinnan som vill kunna tillfredsställa och vara med alla i sin omgivning. Här använder 

chefredaktören även en självbeskrivning för att beskriva hur hon tidigare har upplevt 

familjetraditioner. Hon vidgar familjebegreppet till att omfatta både släkt och vänner, vilket 

kan ses som en inte så fullt traditionell syn men som tyder på en kvinnas omvårdande 

egenskaper så som Jarlbro (2006) menar att den stereotypiska kvinnan innehar.  Nyckelordet 

”familj” används även i nummer 9, 2012, men då i en positiv benämning. Då beskriver 

Löwengrip hur hon och hennes pojkvän ska flytta ihop och har skaffat en hund tillsammans, 

då uttalar hon explicit att de ska bli en liten familj. Ordet används då i en mer positiv mening 

då detta är något som hon ser fram emot och som hon bedömer som ett spännande och bra 

inslag i hennes liv. 

 

Ordet ”förväntningar” används som något negativt för att beskriva hur förväntningar på en 

individ eller inför en specifik händelse enbart sätter press på kvinnan. Detta ord används även 

tillsammans med nyckelordet ”ideal” som beskrivs som något onödigt och dumt som en 

kvinna inte bör lägga energi på.  

 

Där är vi ju ändå nio miljoner människor med olika förutsättningar men 

ändå strävar de flesta efter samma ideal.(nr.2, 2012).  
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Kvinnan ska inte ödsla sin kraft på att försöka uppfylla idealen eftersom det inte 

nödvändigtvis innebär något bättre än verkligheten. Hon bör fokusera på sitt inre välmående 

och karriär istället för att leva upp till förväntningarna som presenteras i idealen. 

 

Nyckelordet ”mål” används i olika former så som grundordet eller ”nyårsmål” eller 

”personliga mål”. Ordet används för att presentera något positivt, kvinnan ska ha mål för att 

utvecklas som person och bli sitt bästa jag. ”Mål” används som en naturlig och självklar del i 

chefredaktörens liv, vilket hon tycker att det är. Hon menar att ett mål krävs för att nå 

framgång och uppmuntrar kvinnor till att ha mål: 

 

Fler mål som jag har är att bli bättre på att tacka nej, prioritera träningen 

mer och bli tydligare mot mig själv när det gäller att skilja på jobb och 

privatliv.(nr.1, 2012) 

 

Chefredaktörens språkbruk gällande mål blir till en paradox i texten. En kvinna ska ha mål 

och utvecklas/förändras som person, samtidigt som hon ska vara nöjd med den hon är. Detta 

blir tvetydligt gällande hur kvinnan ska vara, antingen en person som vill förändras och 

förbättras eller en person som ska vara nöjd med den hon är och vad hon har.   

 

5.2.4 Hur konstrueras då en kvinnlig identitet på ledarsidorna? 

För att svar på vår fråga ” Hur använder Egoboost Magazine sig av språk och bilder på 

ledarsidorna för att konstruera en kvinnlig identitet?” har vi kommit fram till att de 

presenterar en stark kvinna som ska gå sin egen väg, dock ska den egna vägen involvera att 

hon ska göra karriär. Kvinnan gestaltas som någon som har stora möjligheter och som bör 

använda all sin potential för att bli framgångsrik och göra sin egenkarriär, oavsett vilken 

karriärväg hon väljer. Tidningen presenterar även två typer av kvinnor. Från början var det 

enbart en karriärkvinna, men med tiden har karriärkvinnan fått inslag av hemmafru och den 

överarbetande kvinnan som har valt att fokusera mer på sin familj än på sina företag. Detta 

har vi grundat i den presentation som chefredaktören har gjort av sig själv. Vi ser även hur 

ämnena som tas upp i tidningen skiftar mellan olika typer av kvinnor samt att det ibland kan 

bli en motsägelse som presenteras, tidningen skriver explicit ”du är bra som du är” samtidigt 

som de lägger upp bilder och textstycken där som står för att kvinnan ska förbättras sig, både 

på insidan och på utsidan. Vi ser detta som genomgående bland ledarsidorna då det är något 
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som framgår både när chefredaktören beskriver sig själv, och när hon beskriver kvinnan i 

största allmänhet för läsarna för att konstruera en kvinnlig identitet. 

 

5.3 Hur den kvinnliga identiteten byggs upp 

Efter vår analys av materialet har vi kommit fram till att chefredaktören tar upp olika typer av 

diskurser som konstruerar olika typer av identiteter. Ett fenomen som vi har uppmärksammat 

gällande interdiskursiviteten i texterna är att det oftast finns en inledande diskurs som sedan 

ersätts med en huvuddiskurs för hela texten. Vi kan exempelvis se detta fenomen i nummer 2, 

2012. Där presenterar chefredaktören först en resediskurs där hon presenterar en lyxig resa 

som hon är på, innan hon går in på diskursen om skönhetsideal som sedan genomsyrar resen 

av texten.   

 

Chefredaktören presenterar ofta två motsatta perspektiv inom en diskurs, exempelvis i 

nummer 4, 2011, där hon tar upp två identitetsperspektiv inom yrkesdiskursen. Hon 

presenterar först en kvinna som är en orädd karriärkvinna som går in för sitt jobb och som inte 

tvekar att byta inriktning på sin karriär/utbildning i jakten på lyckan och det perfekta jobbet. I 

samma text presenterar hon sedan den osäkra arbetskvinnan som suckar sig genom 

arbetsdagen då hon inte är nöjd med sitt jobb men inte heller har modet att söka sig vidare för 

att hitta ett annat. Detta är ett fenomen som vi ser generellt på varje enskild ledarsida. Det 

presenteras motsatta perspektiv inom en och samma diskurs som konkurrerar med varandra. 

Dock så står det explicit vilken av diskurserna som Egoboost Magazine och chefredaktören 

förespråkar och det är den framgångrika/karriärinriktade kvinnan.   

 

Vi har även kommit fram till att vissa diskurser som presenteras i texterna krockar med 

diskurserna gällande identitet i bilderna. Exempelvis när texten befinner sig i en yrkesdiskurs 

så kan produkterna röra sig i diskurser om mode/skönhet/inredning och därmed inte ta upp 

något från yrkesdiskursen gällande identitet. Produktbilderna befinner sig ofta inom någon 

form av mode-, skönhets- eller inredningsdiskurs. Detta ser vi exempelvis i nummer 4, 2011, 

då texten fokuserar på karriär medan bilderna som visas är skönhetsinriktade 

(fransförlängning och shampoo) och inredning (doftljus och filt). Ett nummer som avviker 

från den här trenden är nummer 7, 2012 som har ett specifikt tema där både text och bilder rör 

sig under hundägardiskursen. Annars har vi sett fenomenet i samtliga tidningsnummer.  
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5.3.1 Innehållet i relation till tidningens egna ramverk 

När det kommer till diskurspraktikens villkor har vi kommit fram till att Egoboost Magazine i 

stor utsträckning följer sina egna villkor och diskurser gällande tidningens värderingar i de 

skrivna texterna. Ledarsidorna strävar efter att leva upp till sina egna riktlinjer gällande att 

presentera ett hälsosamt ideal istället för ett sizezero-ideal. De ser det som en självklarhet att 

alla människor är olika, har olika förutsättningar och att skönhet finns i olika former: 

 

Över nio miljoner invånare i vårt land kan inte trängas in i ett ideal. (nr.6, 

2012) 

 

De berör aldrig ämnen så som vikt eller bantning vilket visas genom att de har tagit bort 

sådana ämnen från sin egen medieagenda. Vi har kommit fram till att språket främst fokuseras 

på självkänsla och inre utveckling, men att de även tar upp och berör ämnet karriär. 

Exempelvis i nummer 7, 2012 beskriver Isabella Löwengrip hur det har skett en förändring i 

hennes liv när hon skaffade hund, att hon har fått prioritera om i sitt liv och har skaffat nya 

rutiner i livet. Detta blir en personlig utveckling då Löwengrip har valt att prioritera bort jobb 

för att få tid med sin hund.  

 

I nummer 9, 2012 presenteras den högpresterande kvinnan på ett nytt sätt. Här 

uppmärksammas att hon själv ska sätta gränser för sitt arbetsberoende och ta hand om sin inre 

hälsa. En kvinna ska göra val och en kvinna ska leva sitt liv så som hon vill utan att påverkas 

av andra.  

 

Vi kan dock uppmärksamma att Egoboost Magazine inte alltid följer sina uppsatta ramar 

gällande deras ståndpunkt för mode, skönhet, inredning och hälsa. De beskriver att dessa 

ämnen ska vinklas till förmån för kvinnan som vill få ut mest av livet. När det gäller 

produkterna så får vi tips om fransförlängning, nagellack, dricksglas och doftljus utan att det 

på något sätt förklaras varför detta ska hjälpa oss som läsare att få ut det mesta av livet. I text 

så är inte heller det här en tydlig vinkling. I exempelvis nummer 9, 2012, så säger 

chefredaktören följande på ämnet hem och inredning: 

 

Men den största händelsen under den här sommaren var att jag och min 

pojkvän Odd bestämde oss för att flytta ihop, så just nu Hemnet-knarkar 

jag och plöjer inredningstidningar och bloggar så fort jag får chansen! 
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Ingenstans står det hur detta är till hjälp för henne i hennes liv eller hur detta kommer att 

berika hennes liv. Man får mer en bild av hur de lever ett ”slit och släng liv” och därför inte 

kan behålla något från sina respektive gamla hem utan nu är det ut med det gamla och in med 

det nya som gäller. Ordvalet ”knarkar” är heller inget som för tankarna till något positivt för 

kvinnan som vill ha ut det mesta av livet. 

 

5.3.2 Hur ser då den kvinnliga identiteten ut på ledarsidorna? 

Efter att vi har analyserat allt vårt material har vi kunnat dra slutsatsen att Egoboost Magazine 

på sina ledarsidor konstruerat olika identiteter, genom det som Fairclough (1992, s.235) 

benämner som, ethos i text och bild på samma sätt som Butler (1990) presenterar i sin teori 

gällande genus och identitet. Alltså att genusidentiteter är något som konstrueras socialt och 

reproduceras via diskurser i samhället (1990, s. 18-19).  Egoboost Magazine ger en splittrad 

bild av den kvinnliga identiteten och presenterar flera olika identiteter för läsarna. När de 

presenterar olika identiteter i en och samma text, väljer de även ut vilka identiteter som är 

eftersträvansvärda. Ett exempel på detta finns i nummer 5, 2011 där ser vi kvinnan som oroar 

sig för familjen och högtider, som vill att allt ska vara perfekt och traditionsbundet, samtidigt 

som vi ser en annan typ av kvinna som är en spontan, oplanerad och inte så traditionsbunden 

och som är villig att prova på nya saker. När chefredaktören presenterar två olika motsatta 

identiteter så förespråkar hon alltid en av dem, det är en av identiteterna som kvinnan borde 

försöka eftersträva att vara. Detta anser vi bryter mot Egoboost Magazines egna koncept om 

att kvinnan ska vara sig själv och gå sin egen väg, då tidningen presenterar vägen som den 

moderna kvinnan bör gå.  

 

Egoboost Magazine presenterar en självsäker kvinna som tror på sig själv och som vågar vara 

den hon är oavsett vad andra säger. Samtidigt som kvinnan ska ta det som presenteras som rätt 

utan att tänka på vad hon själv tycker och vill göra eller hur hon själv vill vara. Läsaren 

positioneras alltså inte som kritisk utan ska följa den rollen som Egoboost Magazine säger att 

hon ska följa. Detta kan vi se i nummer 2, 2012 där chefredaktören talar om att en kvinna ska 

kämpa och stå upp för sig själv för då blir livet roligare i längden.  

 

En annan identitet som presenterats i texten är den hemmapysslande kvinnan, exempelvis i 

nummer 9, 2012, som tar hand om familjen, i det här fallet så är det Löwengrips pojkvän och 
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hund som blir hennes familj. Den identiteten är traditionsbunden och reproducerar den 

rådande stereotypiska identiteten.  

 

De visar också en kvinna som är en hårt arbetande entreprenör som sträcker sig efter sina 

drömmar i nummer 7, 2012. Affärskvinnans identitet är återkommande genom alla texter, 

men den var tydligare och var den ledande identiteten i de första numren i vår analys. I 

nummer 6, 2012 presenterar de den lyckliga, nöjda och tillfredställda kvinnan när Löwengrip 

beskriver vad hon ska göra i sommar: skriva en ny bok, resa till Italien med vänner och umgås 

med sin familj på deras landställe. Återigen ser vi två identiteter av kvinnan: de 

drivande/målmedvetna och aktiva kvinnan, och den mer passiva, familjekära och omvårdande 

kvinnan 

 

Den ”duktiga flickan” är en identitet som också visas ofta. En kvinna som är perfekt och som 

lever upp till förväntningar. En kvinna som jobbar massor, är framgångsrik men som även tar 

hand om hem och familj. Det är en kvinna som presterar, sätter upp mål och lever livet fullt 

ut. Kvinnan är en affärskvinna, i nummer 9, 2012, samtidigt som hon innehar egenskaper som 

en hemmafru har och är en flickvän.  

 

Efter analysen har vi kunnat kartlägga olika subjektspositioner för läsarna genom att vi har 

sett vilka roller hon har fått. Som vi tidigare har nämnt så är det rollen som yrkeskvinna som 

har varit ledande. Då har hon presenterats som en lyckad karriärkvinna som är framgångsrik, 

men även som den överarbetande och nästintill utslitna kvinnan som kämpar för att hålla uppe 

sin framgång. Kvinnan har fått rollen som entreprenör men hon har ändå varit osäker och 

hämmad då hennes mål har förändrats och hennes livssituation har förändrats.  

 

De privata subjektspositionerna som har presenterats ser till kvinnans privata egenskaper och 

hennes privatliv. Kvinnan i Egoboost Magazine har fått både rollen som storstadsbo och 

”lantis” genom att den karriärinriktade kvinna är i storstaden och är framgångsrik, medan den 

utarbetade kvinnan behöver åka till landet för att koppla av. Kvinnan presenteras också som 

en partyprinsessa som är ute och roar sig och som dansar sent på nätterna ute på krogen och 

som roar sig med sina vänner. Kvinnan har sedan fått rollen som familjekvinna, en kvinna 

som väljer myskvällar, romantik och parmiddagar framför det som var tidigare. Hon 

prioriterar om, umgås mer med sin pojkvän och börjar roa sig på nya sätt.  
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Kvinnan har även rollen som shoppoholic (shoppingberoende) genom de bilder som 

presenteras i tidningen. Kvinnan vill ha och köper dyra saker för att förbättra sig själv och 

livet runt omkring sig exempelvis i nummer 1, 2012 där chefredaktören presenterar en 

balsamspray från märket REF och en kalender från Ordning och reda för att hon ska vara 

vacker och för att hon ska kunna planera sitt liv. Även i texten ser vi en lyxkvinna som njuter 

av sin framgång som hon har arbetat till sig. I nummer 5, 2011 ser vi hur kvinnan åker på en 

exklusiv exotisk kryssning för att hon har pengarna till att göra det.  

 

För att sammanfatta vår analys av hur den kvinnliga identiteten byggs upp och besvara vår 

fråga ”Vilken identitet tillskriver Egoboost Magazine kvinnan på sina ledarsidor?” så kan vi 

säga att Egoboost Magazine presenterar många olika identiteter av kvinnan genom text och 

bild. Många gånger presenterar de två olika identiteter som är varandras motsatser inom 

samma diskurs. Och då talar tidningen om vilken av identiteterna som är att föredra. När de 

presenterar karriärkvinnan samtidigt som de presenterar kvinnan som inte rör sig framåt i 

jobbvärlden så säger de att det är karriärkvinnan du ska sträva efter att vara. De erbjuder två 

val och pekar sedan explicit eller implicit, beroende på nummer, ut vilken av dem du ska 

välja.  

 

Det två huvudidentiteterna som vi ser presenteras är dels en som främst framkommer genom 

texten och dels en som främst framkommer genom bilder och produktbilder. Texten tillskriver 

den kvinnliga identiteten kraft, självsäkerhet och karriär. Kvinnan är ingen velig person utan 

hon vet vad hon vill och hon ser till att uppnå det. Hon är karriärinriktad som vill nå sina 

drömmar och mål gällande yrkeslivet. Produkterna som upptar halva ledarsidan i alla 

nummer, utom i nummer 4, 2011, ger en annan bild av den kvinnliga identiteten. Att 

produkterna tar upp halva sidan ger bilden av att kvinnan tillskriver materiella saker högt 

värde och ser dem som lika viktiga som budskapen om självkänsla och karriär. Genom de 

produkter som det tipsas om så kan vi se att tidningen positionerar läsarna som måna om sitt 

utseende och om hur hennes hem ser ut. Det är hon som inreder, fixar och donar så att allt ser 

snyggt och presentabelt ut. Det tillskriver kvinnan egenskaper om att vara väldigt mån om 

skönhet, både hon och hemmet ska se bra ut vilket ger en fasadkänsla, det ska se bra ut utåt. 

 

Vi kan även se andra identiteter som presenteras så som att kvinna är den som tar hand om 

familjen och ser till att alla har det bra, ibland på bekostnad av hennes egen lycka och 
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välmående. Kvinnan i Egoboost Magazine ska vara en form av superkvinna, hon ska ha en 

karriär, ta hand om sig själv och sitt utseende, bry sig om andra, jobba mindre när hon skaffar 

pojkvän och hon ska hela tiden utvecklas och bli lite bättre. 

 

5.4 Förhållningen till genuskontraktet 

Under vår analys av Egoboost Magazine så har vi sett att det finns punkter på vilka ledarnas 

identitetskonstruktioner stämmer överens med och reproducerar det rådande genuskontraktet 

gällande kvinnans identitet och de subjektspositioner hon tar och tilldelas. Hon är den 

omtänksamma som ska vara tillags och den utseendemedvetna skönhetsfantasten. Samtidigt 

som vi sett detta så har vi även sett drag på ledarsidorna som visat på en mer avvikande bild 

av genuskontraktet då de tillskriver kvinnan mer traditionellt mannliga egenskaper och 

domäner. 

 

5.4.1 Reproduceringar av det rådande genuskontraktet 

Någonting som vi ser som en reproducering av Hirdmans genuskontrakt är de prestationskrav 

vi kan se i ledartexterna, framförallt när chefredaktören berättar om sig själv. 

 

Bli en lite bättre Isabella.(nr.1, 2012) 

 

Isabella, Yrsa, Cecilia och Hanna la så mycket tid och kärlek i denna 

tidning så nu är det upp till bevis för mig och alla andra medarbetare att 

föra facklan vidare.(nr.10, 2012) 

 

Det för vidare synen om att kvinnan ständigt måste leva upp till andras förväntningar och krav 

men också att hon själv har höga krav på sig som hon vill uppfylla. Det visar på att kvinnan 

inte är fullständig utan kan och ska förbättra sig (Hirdman, 2003, s.55). Till detta kan vi även 

se något som spinner vidare på samma spår nämligen att kvinnan ska ta råd och stöd av andra. 

Vilket kan tyda på att kvinnan är en velig person utan kraft och kunskap för att fatta sina 

beslut själv som behöver tas om hand. Det kan också visa på den omtänksamma 

mammapersonen som tar sig tid till att höra vad alla har att säga vilket stämmer överens med 

de omtänksamma och omvårdade egenskaper som kvinnan ska ha enligt Hirdmans 

genuskontrakt (Hirdman, 2003, s.88).  
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En annan koppling som vi kan göra till genuskontraktet är familjen, hur den i tidningen 

beskrivs som något viktigt och hur chefredaktören, som är kvinna, ser sig som den person som 

ska hålla ihop familjen och se till att allting funkar och att alla blir nöjda och glada. Man sätter 

här kvinnan i en subjektsposition som något av en husmor som ser till att familjelivet flyter på 

bra och som tar hand om allt. Isabella Löwengrip beskriver hur hennes liv förändras när hon 

skaffar valp, flyttar ihop med pojkvän och bildar tillsammans med dessa två en familj. När 

hon dessutom, till fördel för den här familjen beskriver hur hon ska dra ner på jobbet och även 

börja jobba mer hemifrån så faller hon också in i den del av kontraktet som säger att kvinnan 

är den som rår om familjen (Hirdman, 2003, s.88). 

 

Det är lite mindre arbete på kontoret, färre restaurangbesök och mer tid 

hemma och utomhus.(nr.7, 2012) 

 

Detta visas även då Löwengrip beskriver hur hon gått från att vara en spontan person som var 

uppe sent med vännerna till att nu vara mer hemma, och blir då den hemmabundna kvinnan 

som tar hand om sitt hem och sin familj (Hirdman, 2003, s.88). 

 

Något som vi sett som följer genuskontraktet gällande kvinnan är ämnen så som hem och 

inredning. Inredningsämnet finns med både i text och i produktbilderna och visas som något 

som kvinnan ska ha både intresse av och koll på då det rör hemmet (Hirdman, 2003, s.88). 

Till exempel så är det Löwengrip som tagit på sig ansvaret för hem och inredning när det är 

dags att flytta ihop med pojkvännen: 

 

[…] jag och min pojkvän Odd bestämde oss för att flytta ihop, så just nu 

Hemnet-knarkar jag och plöjer inredningstidningar […]. (nr.9, 2012) 

 

Att det också är mycket inredningsprodukter och produkter för hemmet som finns med på 

tidningens ledarsida indikerar att även läsarkretsen, som ska bestå av kvinnor, anses ha ett 

intresse för hem och inredning då det ska vara av vikt för dem att få tips och råd om olika 

inredningsdetaljer och prylar. Här kan vi igen dra kopplingen om att chefredaktören i rollen 

som kvinna blir till ett exempel för hur en kvinna ska vara och agera. Om hon berättar om att 

hon ägnar sig åt inredning så tipsar hon även om inredningsprodukter så att kvinnan som läser 

ska se att inredning är av vikt för kvinnan att bry sig om och så kan hon börja inreda själv 

med hjälp av de produkttips som ges. 
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Att produkterna får ett så pass stort utrymme och att de främst representerar områden så som 

hem, inredning och skönhet antyder att det är dessa typer av materiella föremål som kvinnan 

är intresserad av och dessutom att hon har ett stort intresse för materiella föremål vilket är en 

bild som vi traditionellt förknippar med kvinnan. När produkterna ofta är skönhetsprodukter 

så förstärker det synen om att kvinnan bryr sig mycket om sitt utseende och även att det är 

viktigt hur en kvinna ser ut. En stereotypisk bild av kvinnan visar henne sminkad, vilket 

Egoboost Magazine, genom dessa produkter, också blir att visa. Också att de färger som 

förekommer domineras av rosa och tillfälliga modefärger spelar på det traditionellt kvinnliga 

då rosa är en färg som börjar prägla en kvinnas liv och som hon tidigt får lära sig är en färg 

som hör henne till och även mode liksom de materiella föremålen är saker av intresse på 

kvinnans radar (Hirdman, 2003, s.74). 

 

Vi ser även att det finns drag hos ledarsidorna som följer genuskontraktet men samtidigt 

bryter det. När Isabella Löwengrip i nummer 4, 2011 beskriver att hon nog skulle öppna ett 

konditori om hon skulle sadla om och byta karriär är ett sådant exempel. Att hon vill syssla 

med bakning är en typisk kvinnlig aktivitet då hemmet och därigenom köket är en kvinnlig 

domän enligt genuskontraktet. Dock så är karriär och arbete traditionellt manligt då det är han 

som ska vara familjeförsörjaren som tar hand om sin kvinna. Det blir alltså att följa 

genuskontraktet samtidigt som det går emot det (Hirdman, 2003, s.86). 

 

Efter vår analys så kan vi se att det oftast, när text och genuskontrakt stämmer överens, är så 

att chefredaktören själv berättar om sig själv och något som händer i hennes liv. Man kan 

alltså dra en parallell till att så som chefredaktören berättar om sitt liv till stor del stämmer 

överens med genuskontraktets framställning av hur en kvinna är och vad hon har för 

egenskaper och intressen. Medan vi har kommit fram till att texten stundtals reproducerar 

genuskontraktet så har vi också kommit fram till att produkterna är det som gör det till störst 

del. En majoritet av de produkter som visas på tidningens ledarsida berör områden som är 

traditionellt kvinnliga vilket då blir att reproducera genuskontraktet genom att detta ses som 

produkter som ska vara både passande för den kvinnliga läsarkåren och också vara av intresse 

för dem. 
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5.4.2 Avvikelser från det rådande genuskontraktet 

Ledorden för tidningen, utbildning, karriär och självkänsla, som tas upp i texterna på 

ledarsidan ser vi bryter mot Hirdmans genuskontrakt då detta är aspekter i livet som främst 

förknippas med mannen. Det är mannen som gör karriär, tjänar pengar och genom det tar 

hand om kvinnan (Hirdman, 2003, s.86). Men Egoobost Magazine applicerar detta till 

kvinnan istället genom att uppmuntra till att gå hela vägen gällande sina drömmar om yrke 

och karriär och att kvinnan ska vara så pass självsäker att hon kan vara nöjd med sitt utseende. 

Kvinnan ska inse att hon är bra som hon är och inte följa alla andras åsikter om vad som är 

vackert: 

 

[…] en verklighet där utsidan inte spelar lika stor roll […].(nr.6, 2012) 

 

Det är inte bara gällande karriär som chefredaktören tar upp vikten av att förverkliga saker, 

utan det är något som tas upp i allmänhet gällande livet, dina planer för framtiden ska tas tag i 

och förverkligas. Man ska inte bara nöja sig med hur livet är och stå stilla och trampa på ett 

ställe utan om det är något man vill ska hända eller som man vill göra så ska man se till att det 

blir av: 

 

Det är just vid sådana här stunder som man laddar med energi för att 

kunna förverkliga allt man vill göra i höst!(nr.7, 2012) 

 

Detta blir att gå emot genuskontraktet då kvinnan där inte gestaltas som en handlingskraftig 

person som tar tag i saker och ser till att det man vill ska hända blir av. Kvinnan ska förlita sig 

på andra, män, gällande att få saker att hända (Hirdman, 2003, s.50). 

 

Något som hör ihop med samtliga av dessa avvikande aspekter är att den kvinnliga 

chefredaktören placeras i subjektspositionen som ledare av Egoboost Magazine. Hon ska göra 

karriär och då eventuellt ha personer som hon bestämmer över och ansvarar för. Man ska vara 

självsäker och tro på sig själv så att man kan leda andra. Ledaren är enligt det traditionella 

genuskontraktet en roll som tillfaller mannen då kvinnan ska vara den timida och undergivna 

(Hirdman, 2003, s.86). 

 

Sedan har vi även sett att det finns aspekter som avviker från genuskontraktet ibland för att 

sedan följa genuskontraktet istället. En sådan aspekt är att kvinnan ska gå sin egen väg och 
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göra vad hon själv vill. Hon ska utgå från sig själv när det kommer till att utforma sitt liv och 

vara ganska så självcentrerad vilket inte följer genuskontraktet. 

 

 Att göra karriär handlar enligt oss om att du når dina personliga drömmar 

och mål.(nr.4, 2011) 

 

Men kvinnan presenteras samtidigt som någon som bör rådfråga sina vänner eller andra i sin 

närhet när det kommer till viktiga beslut i livet, vilket blir att måla upp en mer traditionell bild 

av kvinnan där hon inte är så viljestark eller har vad det krävs för att fatta viktiga beslut på 

egenhand utan behöver någon som talar om för henne hur hon bör handla (Hirdman, 2003, 

s.50). 

 

 Jag kommer ta hjälp för att bli en bättre ledare, be om råd när det gäller 

företagandet och lyssna på riktigt när mina vänner har åsikter om killen 

jag dejtar för att inte få ett krossat hjärta igen.(nr.1, 2012) 

 

Detta blir motsägelsefullt då kvinnan dels blir handlingskraftig och självsäker och dels osäker 

och i behov av hjälp. Det skickar ut mixade signaler om hur kvinnan är eller ska vara.  

 

5.4.3 Följande eller avvikande, hur ser ledarsidorna ut? 

Som svar på vår fråga ”Hur förhåller sig den presentation av kvinnan som Egoboost Magazine 

ger på sina ledarsidor till Hirdmans genuskontrakt?” så har vi kommit fram till att de har ett 

tvetydligt förhållningssätt och då vi sett att Egoboost Magazine följer, och därmed 

reproducerar genuskontraktet, samtidigt som de avviker från det. Detta kan vi koppla ihop till 

vårt resultat ovan i analysen då vi sett att de presenterar flera olika identiteter för kvinnan. Vi 

kan exempelvis se att Egoboost Magazine följer genuskontraktet genom sitt sätt att presentera 

familjen och kvinnans roll som samordnare och som den som rår om hemmet. Lika så kan vi 

se att de avviker från genuskontraktet exempelvis genom deras ledord, karriär, utbildning och 

självkänsla, som ständigt återkommer i texterna. Efter vår analys har vi kommit fram till att 

Egoboost Magazine sänder ut dubbla signaler till sina läsare hur huruvida deras läsare bör 

eller inte bör följa genuskontraktet. Vi tycker att texten främst bryter mot genuskontraktet då 

de fokuserar på att karriär och självkänsla. Att sedan produkter och ibland andra bilder tar upp 

halva ledarsidan ser vi som förstärkande av genuskontraktet, särskild då de till stor del visar 

skönhetsprodukter och familjebilder.    
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6. Slutsats och diskussion 

Här kommer vi att föra en diskussion utifrån våra egna tankebanor, tidigare forskning och 

våra teoretiska utgångspunkter gällande de resultat som vi fick fram i analysen. Vi kommer att 

diskutera de identiteter som vi sett att Egoboost Magazine konstruerar och vad vi tror att de 

kan medföra och innebära för de kvinnor som läser tidningen och därför tar del av de 

identiteter som ledarsidorna presenterar. 

 

Ett citat, gällande kvinnan, som vi tycker passar mycket bra in på Egoboost Magazines 

konstruktion av kvinnan är den som tas upp i JÄMFO (1991, s.87): 

 

Look like a lady. Act like a man. Work like a dog. 

 

Vi tycker att detta är en passande beskrivning av den kvinna vi läst om i tidningen då hon ska 

se bra ut, det tipsas om smink och chefredaktören själv syns på bild som en väldigt 

välsminkad kvinna vilket ger oss ”Look like a lady”. Sedan ska hon vara självsäker, orädd, ta 

för sig, ha kontroll och vara en ledare, som vi kan koppla till ”Act like a man”. Tillsist så har 

vi även sett under vår analys av tidningen att kvinnan måste jobba hårt och uppnå karriär, 

bland annat skriver Löwengrip mycket om alla de projekt och allt det jobb som hon själv utför 

och har utfört för att nå och behålla sin karriär och sin plats i samhället. Detta visar på en stor 

arbetsbörda för kvinnan och leder till att vi i texten kan se ”Work like a dog”. Kvinna ska 

alltså vara en vacker person som driver in på mannens domän och som får jobba hårt för att ta 

sig uppåt och för att behålla den plats som hon skaffat sig i samhället. 

 

Tidningen trycker hårt på att man inte ska försöka att passa in i någon annans påhittade mall 

gällande hur man ska vara och se ut, dock tycker vi att vi kan se något av en motsägelse i det 

då vi tycker att tidningen själv skapar en ny mall. Det skrivs om att man ska lyssna på sig 

själv, inte följa andras skönhetsideal samtidigt som det skrivs om vad man ska göra istället. 

Det ger känslan av att du ska inte försöka passa in i någon annans mall utan vara den du är, 

och jag talar nu om för dig hur du är. Man ska som sagt ”Look like a lady. Act lika a man.” 

och ”Work like a dog.”. Det är den mallen man ska följa istället för den traditionella som ges 

av genuskontraktet. Även om detta är en motsägelse, var dig själv – du är så som jag 

beskriver, så kan vi se en förklaring i att de kallar sig för en karriärtidning och därför kan anta 

att karriär, och genom det ”act like a man” och ”work like a dog”, är något som läsarkretsen 

redan är av sig själva och att de därför beskriver hur de antar att den kvinna som läser 
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tidningen är. Vi kan också koppla det här till att, även om de i tidningen på ledarsidorna säger 

att man ska vara sig själv, så säger de om sig själva att de vill ersätta de osunda idealen med 

nya ideal (www.modernatidskrifter.se). De säger då istället att de inte alls vill att alla ska vara 

sig själva på samma sätt som de vill påskina på ledarsidorna utan att de vill ge en, enligt dem, 

mer hälsosam mall för kvinnan att följa istället för den som redan finns. Man kan säga att de 

då implicit blir att följa de ramar som de satt upp för sig själva medan de explicit vinklar det 

hela på ett lite annorlunda sätt. 

 

Vi ser att Egoboost Magazine ger en splittrad bild av den kvinnliga identiteten och presenterar 

flera olika identiteter för kvinnan. När de presenterar olika identiteter i en och samma text, 

väljer de även ut vilken identitet som är eftersträvansvärd. De förespråkar en identitet för 

kvinnan som innebär att hon är karriärfokuserad och målmedveten med sitt liv. Detta är 

egenskaper som bland annat Hirdman (2003) menar anses som manliga och därför tillskrivs 

de oftast mannens identitet. I texterna presenterar de även en identitet för kvinnan som 

innebär att hon ska vara skönhetsmedveten, ta hand om sig själv och om hemmet samtidigt 

som hon ska vara en karriärkvinna. Alltså är kvinnan en högpresterande person som ska vara 

delaktig och kunna allt om alla områden, både de som tidigare ansågs tillhöra mannen och de 

traditionella områdena som tillhör kvinnan.  Det blir en motsägelse i sig när Egoboost 

Magazine sänder ut en helt splittrad bild av kvinnan och vilken/vilka identiteter hon bör ha.  

 

Ett exempel på de här olika och motsättande identiteterna som presenteras är att kvinna 

beskrivs som en person som ska vara nöjd med sig själv och inte försöka passa in i andras 

mallar och skönhetsideal. Hon är en vacker person …som behöver smink? För det tipsas 

nämligen, som nämnts tidigare, om flera skönhetsprodukter vilket snarare ger bilden av att 

kvinnan behöver jobba på sitt utseende än att hon är bra som hon är och inte behöver passa in 

i någon annans skönhetsmall. Vi ser dock att man kan ha tre olika användningsområden för 

smink och därför tre olika motiv för att tipsa om sminkprodukter. För det första så kan smink 

användas för att passa in gällande skönhetsidealen. Vi ser även att det kan användas bara för 

att man själv vill, man behöver inte ha som mål att passa in och se ut som alla andra utan helt 

enkelt använda det för att man vill, man tycker det är roligt eller man tycker att man blir finare 

med det. Frågan är då om man inte undermedvetet är påverkad av genuskontraktet och 

skönhetsideal gällande just vad som är vackert. Den tredje anledningen vi kan se för att 

använda smink är att man till motsats mot den första anledningen vill sticka ut och skilja sig 

från mängden. Att man medvetet, när man använder sminket, sminkar sig på ett sätt som får 

http://www.modernatidskrifter.se/
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en att se annorlunda ut jämfört med skönhetsidealen. Då texterna pratar om att kvinnan inte 

ska följa skönhetsidealen så sluter vi oss till att man tycker att man ska använda smink som i 

exempel nummer två, för att man själv vill. Men som vi sa så återstår frågan då, är man 

undermedvetet påverkad av genuskontraktet, är chefredaktören påverkad som tipsar om dessa 

sminkprodukter, och som dessutom själv är sminkad på porträttbilden och genom detta sänder 

ut bilden av att kvinnan bör vara sminkad? 

 

Vi har även genom motsättningar så som den vi nyss nämnt, liksom D’Enbeaus (2009) studie, 

sett att den/de identitet/-er som presenteras inte nödvändigtvis behöver vara enbart avvikande 

eller enbart reproducerande av genuskontraktet utan den kan, som både D’Enbeau och 

Aronson (2010) argumenterar för i sina respektive studier ge kvinnan möjlighet att ta till sig 

flera olika identiteter. Detta kan vi också säga att vi ser en möjlighet för då kvinnan blir att 

erbjudas olika identitetsmöjligheter och därför kan utveckla sin person åt olika håll. Vi kan se 

en möjlighet för kvinnan att ta drag från de olika identiteterna och bilda sig en egen tolkning 

eller variation då vi liksom Baxter (2009) och Jarlbro (2006) ser att identiteter skapas genom 

flera olika komplexa principer. Aronson (2010) argumenterade i sin forskning för att detta gav 

kvinnan möjlighet att ta till sig flera identiteter. Vi kan också tänka oss att man som kvinna 

kan ta intryck från de olika identiteterna som presenteras och anpassa dem till olika 

situationer i sitt liv, till exempel så kan man utnyttja den orädda affärskvinnan när man ska på 

just ett affärsmöte. Dock så ser vi att det bara är vissa av identiteterna som presenteras som 

man faktiskt har en valmöjlighet emellan. Detta då, som sagts ovan, identiteter som är 

varandras motsatser inom samma diskurs presenteras så förespråkas en av dem i tidningen. 

Detta gör att kvinna får en identitet tilldelad sig inom varje diskurs som presenteras, men att 

man kan ha eller anta olika identiteter mellan diskurserna.  

 

Att bryta mot genuskontraktet ser vi kan vara en väldigt svår uppgift då det är något som är en 

stor del av samhället och hur vi ser på saker och ting. Vi ser då att om tidningen skulle gå helt 

emot genuskontraktet och den bild som finns av kvinnan idag genom det så skulle de kunna få 

svårt att nå en publik. Detta då det skulle ta bort allt som kvinnan innan sett som sin domän 

och det som hon har utvecklat ett intresse inom. Men genom att, som de gjort, blanda upp det 

banbrytande gällande karriär, självkänsla och dylikt med mer traditionellt kvinnliga saker så 

som skönhet, hem och inredning så kan publiken bli mer mottaglig för det alternativa budskap 

de vill få fram då det vävs ihop med saker som målgruppen känner igen. Vi kan se en 

möjlighet att Egoboost Magazine, för att inte vara allt för traditionellt feminin och följa 
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genuskontraktet för nära, använder sig av ord och ämnen så som karriär och självkänsla. 

Vilket är något vi kan se skiljer sig från den studie av Bust Magazine som D’Enbeau (2009) 

gjorde där hon sa att det språkliga som tidningen använde sig av för att skilja sig från det 

stereotypiskt feminina var sarkastisk humor, något vi inte sett alls i Egoboost Magazine.  

 

Vi har i analysen även kommit fram till att chefredaktören, som i samtliga av våra nummer 

utgörs av en kvinna, blir till en modell eller förebild för hur kvinnan ska vara. De beskriver 

mycket om hur de är, vad de tycker och vad de gör. Då tidningen riktar sig till kvinnor, 

handlar om kvinnor och vad man som kvinna ska göra i livet blir deras narrativ till ett 

modelliv. Narrativen i texten beskriver hur en kvinna ska vara och porträttbilden visar hur en 

kvinna ska se ut, sedan argumenterar chefredaktören för det livsideal som hon förespråkar. 

Överhuvudtaget så ser vi att chefredaktörerna behandlar ledarsidorna lite som en personlig 

blogg och därför främst utgörs av deras liv och vad de tycker, tänker och är med om. 

Tidningen blir lite till ett forum för chefredaktören att berätta om sitt liv och få andra att 

sträva efter att uppnå ett likadant liv själva. Chefredaktören vill alltså att läsarna ska bli som 

henne.  

 

Vi ser att en tidning så som Egoboost Magazine kan få en påverkan på den kvinnliga 

identiteten i stort då vi har som uppfattning att könsordningen och därigenom genuskontraktet 

är en kollektiv skapelse som tillkommer genom oss alla. Vi ser att en tidning har möjligheten 

att nå ut till folk inom det kollektivet som då kan nå ut till andra inom vårt kollektiva samhälle 

och sprida den syn de tagit del av i tidningen. De identiteter som just Egoboost Magazine är 

med och sprider genom sina ledarsidor är att kvinnan ska slå sig in på mannens spelplan 

samtidigt som hon ska bemästra sin egen planhalva. Kvinnan ska ha kontroll på allt och vara 

med överallt, kanske för att man inte förväntar sig att mannen ska vilja ta del av kvinnans 

planhalva då det är något som kvinnan själv förväntas vilja undkomma till viss del. Men för 

att kvinnan ska kunna ta sig vidare från vad som är traditionellt hennes så kan hon inte bara 

lämna det gamla utan hon måste expandera sina vyer och göra allt. Detta är den 

verklighetsbild som vi ser att Egoboost Magazines ledarsidor målar upp genom sin gestaltning 

av kvinnan och den identitet som de tillskriver henne. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 
Då hur samhället ser ut och hur den kvinnliga identiteten ser ut hänger ihop och påverkar 

varandra är det av stor vikt att ta reda på hur den kvinnliga identiteten gestaltas, hur det 

påverkar kvinnan och hur det i sin tur är med och formar samhället. Vi ser att man skulle 

kunna göra flera textbaserade undersökningar där man undersöker andra och kanske även 

flera stycken kvinnomagasin. Vi ser att det kan vara av vikt att undersöka både sådana 

tidningar, som Egoboost Magazine, som explicit går ut med att de vill gå emot de rådande 

förhållandena för kvinnan och sådana som inte går ut med liknande uttalanden för att se båda 

sidor, och även att jämföra dessa för att se om det är någon skillnad innehållsmässigt och på 

så sätt få en bredare bild av fältet. 

 

Förutom textstudier så kan även olika intervjumetodiker och enkätmetoder användas då vi 

också ser att vidare studier på det här ämnet kan göras där man går in mer på hur kvinnor ser 

på och upplever denna typ av magasin som riktar sig direkt till dem och se hur de upplever 

hur de blir gestaltade. Också hur texter av detta slag påverkar kvinnor och hur de ser på sig 

själva. Studier av redaktionsarbetet på dessa tidningar är av intresse att studera då man kan se 

och analysera de val som redaktionen gör gällande allt de sätter in i tidningarna och sättet de 

skriver det på. 

 

Men vi ser också att kvinnomagasin inte är den enda vägen att gå gällande den kvinnliga 

identiteten, hur den skapas och hur den tar sig form. Vi ser att, för att få grepp om den 

kvinnliga identiteten, så kan studier av hur kvinnor själva känner inför sin identitet och hur 

medier i stort i samhället påverkar dem. Något vi sett i vår studie är att det finns en viss 

motsägelsefull delning av den kvinnliga identiteten och att då undersöka vidare om kvinnor 

upplever en splittring i den moderna kvinnans identitet och om de ser att detta är något som 

påverkar dem, och i sådana fall hur det påverkar dem. Som ni ser så finns det många vägar att 

gå härifrån, vi har skrapat, nu är det bara att börja gräva. 

7. Sammanfattning 

Detta är en uppsats som behandlar skapandet och presenterandet av den kvinnliga identiteten i 

kvinnomagasinet Egoboost Magazine. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den 

kvinnliga identiteten skapas genom det språkbruk och de diskursiva praktiker som används av 

tidningen Egoboost Magazine på deras ledarsidor. För att åstadkomma detta så hade vi vissa 
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saker i arbetet som vi utgick ifrån. Den syn vi har använt oss av gällande både genus och 

identitet är att de är socialt konstruerade och påverkas av det som vi kommer i kontakt med 

socialt. Hur genusidentiteten skapas och upprätthålls har vi förklarat genom Yvonne 

Hirdmans (2003) genuskontrakt som säger just att det är en social kreation som upprätthålls 

av alla i ett samhälle. Det säger också, vilket var av intresse för oss gällande identiteten i vår 

valda tidning, att genuskontraktet kan i viss mån ändras, vilket det har gjort genom tiderna. 

Tidningen kan alltså vara en förändrande faktor som går emot genuskontraktet och försöker 

förändra det men det kan också följa och reproducera det. Som metod för att undersöka detta 

använde vi oss av den kritiska diskursanalysen (CDA). Vi valde en modell av CDA som 

utvecklats av Norman Fairclough (1992) vilket innebär att man genom olika begrepp tittar på 

tre dimensioner av det material man ämnar undersöka. Man tittar på textnivån, 

diskurspraktikens nivå och den sociala praktikens nivå. Den tidigare forskning som använts 

som grund för den här uppsatsen handlar, liksom vår uppsats, om kvinnans identitet i media. 

Det rör sig om tre olika studier som berör tidnings- och TV-mediet. Utgångspunkter och 

slutsatser för dessa studier har i stor mån handlat om mannen och hur han är det styrande 

könet och hur kvinnan utvecklats utifrån dessa förhållanden. I vår uppsats har vi inte tagit 

med dessa jämförelser med mannen. Vi har inte utgått från mannen gällande vår syn på 

kvinnan dock så har vi, när vi jämför med genuskontraktet, naturligtvis sett om vissa saker 

som presenterats av tidningen har varit traditionellt kvinnliga eller traditionellt manliga. 

 

De slutsatser vi kunnat dra från det här arbetet gällande den presentation av den kvinnliga 

identiteten som görs av Egoboost Magazine på ledarsidorna har varit att de gestaltar kvinnan 

både på ett, enligt genuskontraktet, stereotypiskt sätt och på ett avvikande sätt. Texterna som 

vi undersökt berör ofta ämnen så som självkänsla och karriär vilket enligt genuskontraktet inte 

anses som kvinnligt. Samtidigt så är det mycket produktbilder, som finns vid sidan av texten, 

som berör mycket som är traditionellt kvinnligt. Det pratas mycket om att kvinnan inte ska 

låta sig arkiveras in i någon mall gällande skönhet och dylikt av andra utan gå sin egen väg. 

Vi har istället funnit att man i tidningen målar upp en ersättningsmall som man tycker är 

bättre än den som genuskontraktet erbjuder och försöker få kvinnan att passa in i denna mall 

istället. Något som de explicit säger när de beskriver sig själva (www.modernatidskrifter.se) 

men som de indirekt säger emot i texterna där de explicit säger åt kvinnan att vara sig själv 

och implicit talar om hur hon bör vara. 

 

http://www.modernatidskrifter.se/
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Det presenteras ett flertal identiteter för kvinnan, dock så när flera identiteter presenteras inom 

samma diskurs så lyfts alltid en identitet fram som bättre och mer eftersträvansvärd. Mellan 

diskurserna så ser vi att det finns möjlighet för kvinnan att kunna anta olika identiteter och 

subjektspositioner beroende på vad för diskurs man befinner sig inom för tillfället. 
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