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Abstract 

The purpose of this paper is to show how the magazine Veckorevyn represent women and 

construct femininity in relation to their own campaign Size hero, in a total of 12 articles from 

six issues in 2014. This is done through a semiotic analysis of the articles and appurtenant 

pictures, together with gender theory and previous research results. The analysis shows that 

the messages often are contradictory in relation to the campaign Size hero and that women 

repeatedly are portrayed in a stereotypical way. Furthermore, the results shows that 

Veckorevyn reproduce heteronormative notions, and advocate relationships and beauty as the 

way to reach happiness. 
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1. Inledning 
Varje dag omges vi konstant av olika medier, när vi lyssnar på radio, läser tidningar och 

magasin, ser på TV eller använder internet. Överallt möts vi av budskap som berättar för oss 

hur vi borde se ut, dofta, äta och konsumera. Enligt Mediebarometern (2013) använder varje 

svensk medier under mer än sex timmar per dag. Med tanke på detta är det inte förvånande att 

medierna har ett stort inflytande på oss och påverkar våra åsikter och värderingar, och våra 

uppfattningar om maskulinitet och femininitet (Fagerström & Nilson 2008, s. 25). 

 

I samhället existerar olika föreställningar som berättar för oss hur män och kvinnor bör se ut 

och bete sig för att passa in i könsnormen. I modemagasin, annonser och romaner speglas den 

ideala kvinnan, och mediernas framställningar av vad som anses vara modernt, snyggt och 

åtråvärt är något som sätter spår hos publiken (Jarlbro 2006, s. 109). Det är inte ovanligt att 

kvinnorna som förekommer i magasin avbildas passivt poserande och leende med blicken 

riktad mot kameran (Tolvhed 2008). Uppmärksamheten riktas mot kvinnans utseende och 

bilderna är gång på gång tagna rakt framifrån i syfte att visa upp kroppen för betraktaren 

(ibid). Det hör inte till ovanligheten att de kvinnor som finns representerade framställs 

stereotypt, exempelvis som hemmafruar, sexobjekt eller mödrar, medan männen framställs 

som dominerande i relation till kvinnorna (Lindgren 2009, s. 171). Vita, smala och unga 

kvinnor förekommer oftare än exempelvis mörkhyade, handikappade eller äldre kvinnor 

(Byerly & Ross 2006, s. 29 & 49). Hur kvinnor representeras i livsstilsmagasin har varit 

påfallande oförändrat under de senaste 30 åren (Byerly & Ross 2006, s. 50). Populärpressens 

innehåll kan bidra till att upprätthålla normer i samhället, men har också möjligheten att 

utmana de olika föreställningarna om vad som anses vara traditionellt manligt eller kvinnligt. 

 

Något som i stor utsträckning sker inom medierna är att det enbart presenteras ett ideal, vilket 

skapar en homogeniserad bild av det perfekta utseendet, den perfekta kroppen eller perfekta 

kroppsposeringen (Sturken & Cartwright 2009, ss. 110-111). Detta bidrar till att skapa normer 

för vad skönhet är och påverkar självbilden (Sturken & Cartwright 2009, s. 111). Det är ingen 

ovanlighet i dagens samhälle att bilder i magasin bearbetas i efterhand med hjälp av olika 

bildhanteringsprogram. Med retuscheringens hjälp är det enkelt att manipulera bilder så de 

gestaltas på ett specifikt vis (Fagerström 2008, s. 55). Detta är något som kan ge ett felaktig 

och snedvriden syn på världen. Det brukar sägas att en bild aldrig ljuger, detta är något som i 

dagens moderna samhälle inte längre stämmer (Fagerström 2008, s. 54). 
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Livsstilsmagasin innehåller idag huvudsakligen ämnen som mode, relationer, sex och karriär 

(Jarlbro 2006, s. 106). Magasinen ser det som sin uppgift att uppmuntra läsarna att identifiera 

sig med innehållet, bland annat genom att ge råd i problem som läsarna skickat in, tipsa om 

smink, eller hur läsaren hittar den perfekta mannen (Byerly & Ross 2006, s. 51). Med 

anledning av hur kvinnor historiskt sett har porträtterats i medierna i allmänhet, och i magasin 

och på bilder i synnerhet är det av intresse att undersöka hur kvinnor utifrån temana mode, 

relationer och karriär framställs i ett av de största svenska livsstilsmagasinen, Veckorevyn. 

Sedan 2009 driver tidningen Veckorevyn kampanjen Size Hero, som grundar sig i att 

magasinet motsätter sig de sjuka skönhetsideal som idag existerar i modebranschen. 

Kampanjen innebär att Veckorevyn utger sig för att använda modeller i varierande storlekar, 

uppmärksamma skönhetsideal i reportage och inte manipulera någons kropp. Tidningen gör 

dock ett undantag när det gäller catwalk-bilder där misstanke om ätstörning finns. Kvinnorna 

på dessa bilder retuscheras större, och märks med en speciell symbol för kampanjen 

(Veckorevyn 2012). 

 

Vår utgångspunkt är att medierna har möjligheten att påverka människors uppfattningar, och 

att medierna är delaktiga i att gynna vissa intressen framför andra. Därför är det viktigt att ta 

reda på vad medierna egentligen påstår, och på vilket sätt de gör det. Om medierna enbart 

visar en viss typ av kvinnor och framställer kvinnor på ett stereotypt sätt, kan det påverka 

människors bild av den ideala kvinnan, vilket leder till att vi jämför och värderar oss själva 

och andra kvinnor utifrån den bilden (Byerly & Ross 2006, s. 40; Williams 2003, s. 131). 

Unga kvinnor påverkas av mediernas skönhetsideal vilket kan leda till exempelvis 

ätstörningar eller hetsbantning som följd. Kvinnor påverkas av bilderna och budskapen och 

vill uppnå dessa konstruerade ideal till varje pris. Genuskonstruktionerna och vad som anses 

manligt och kvinnligt är något som är skapat av samhällets normer (Jarlbro 2006, s. 12). Det 

är därför viktigt att medierna visar olika typer av människor, för att försöka undvika att 

upprätthålla ouppnåeliga ideal. Men medierna har också möjlighet att bryta mot normerna. 

Med tanke på Veckorevyns kampanj Size Hero är vårt mål att ta reda på och visa om 

magasinet följer sin egen kampanj, eller om artiklarnas budskap blir motsägelsefulla i relation 

till kampanjen. 
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1.1 Syfte 
Syftet med vår studie är att ur ett genusperspektiv identifiera och diskutera hur 

livsstilsmagasinet Veckorevyn i text och bild representerar och framställer kvinnor. I relation 

till kampanjen Size Hero vill vi visa hur tidningen genom utvalda artiklar från de sex senaste 

utgåvorna konstruerar genus, samt om och i så fall hur normativa föreställningar om genus 

upprätthålls och/eller utmanas. Eftersom Veckorevyn vänder sig till en kvinnlig målgrupp 

producerar de föreställningar om vad det innebär att vara kvinna och man, vilket också är 

avgörande för innehållet och formen i magasinet. 

1.2 Frågeställningar 
För att besvara syftet utgår analysen från nedanstående frågor. 

1. Vilka föreställningar om kvinnors kärleksliv, utseende och karriärer konstrueras i text 

och bild? 

2. Hur samspelar innebörder i text och bild med varandra? 

3. Vilka budskap lyfts fram i rubriker och citat? 

4. Hur framträder artiklarnas budskap i relation till Veckorevyns kampanj Size Hero? 

1.3 Bakgrund 
Under 1920- och 1930-talet växer en stark svensk veckopress fram, tidningarna ökar sina 

upplagor markant och blir fler till både antalet och typer, och även den läsande publiken 

expanderar (Larsson 1990, s. 115). Flerfärgstrycket etableras och blir allt mer vanligt. Under 

denna tid får också bilderna och människorna ett större utrymme i tidningarna som fylls av 

porträtt och reportage om exempelvis unga vackra skådespelerskor (ibid). Under 

efterkrigstiden börjar bildmaterialet uppta ännu större utrymme i veckopressen, fotografier tar 

över allt mer samtidigt som illustrationer minskar successivt för att under 1980-talet vara så 

gott som helt borta (Larsson 1990, s. 138-139). Personporträtten ökar, och bilder av ansikten 

och varor hamnar i fokus (ibid). Sättet att skildra människor utvecklas, dramatiseras och blir 

mer intimt (Larsson 1990, s. 141). Under mellankrigstiden börjar veckopressen också rikta in 

sig allt mer till en kvinnlig respektive manlig publik, och under 1960-talet är utbudet i stort 

sett helt uppdelat efter kön och ålder (Larsson 1990, s. 143). I damtidningarna är det 

kändismaterialet som tar störst plats, berättelser om kungligheter eller skådespelare ökar 

medan materialet om vanliga människor minskar påtagligt under 1970-talet (Larsson 1990, s. 

141). Lisbeth Larsson (1990, s. 223) skriver i boken En annan historia, om kvinnors läsning 

och svensk veckopress om veckopressens hundraåriga historia, och menar att trots att kvinnors 
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liv har förändrats radikalt har veckopressens representationer av kvinnor knappt förändrats 

alls. 

 

Veckorevyn grundades 1935 som en familjetidning, men har genom åren riktat in sig på en 

kvinnlig och mer ungdomlig målgrupp. Tidningen är idag en av Sveriges största och mest 

populära tidskrifter. Den utkommer med tolv nummer per år i 44 200 upplagor och med en 

räckvidd på 120 000 personer (TS Mediefakta AB 2014; Bonnier tidskrifter 2014). I linje med 

andra tidningar med kvinnlig målgrupp är relationer och sexualitet återkommande teman 

(Hirdman 2001, s. 9). Veckorevyns mål är att med sitt innehåll att “inspirera, engagera, beröra 

och underhålla” läsarna (Bonnier tidskrifter 2014). Kvinnor ska köpa Veckorevyn i syfte att 

unna sig något extra, som en belöning eller tröst för att sätta guldkant på sin vardag (ibid). 

1.4 Avgränsningar 
Det vi avser undersöka i vår analys är vilka budskap tidningen Veckorevyn bygger upp och 

förmedlar genom utvalda artiklar ur numren 06-11 år 2014. Analysmaterialet är avgränsat till 

två artiklar från vartdera magasinet för att kunna göra djupgående analyser. Vi vill undersöka 

hur genus konstrueras i både text och bild, och vad Veckorevyn säger om hur kvinnor bör se 

ut, klä sig, bete sig och vilka karriärer som förespråkas. Eftersom vi vill undersöka vad 

Veckorevyns redaktion själva säger, och hur de gör det, begränsas materialet genom att 

exkludera reklamannonser, noveller och insändare som finns med i tidningen. Eftersom 

Veckorevyns representationer av genus står i fokus för vår analys jämförs inte magasinet med 

andra tidskrifter. Dessa avgränsningar har gjorts med hänvisning till syftet med uppsatsen 

samt tidsramen. 

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar val av ämne, syfte, frågeställningar, bakgrund 

samt uppsatsens avgränsningar. Här presenteras och motiveras ämnet och 

forskningsproblemet i stort. I nästkommande kapitel behandlas tidigare forskning inom 

ämnet, och avslutas med en sammanfattning och diskussion. I det tredje kapitlet presenteras 

det teoretiska ramverket tillsammans med förklaring av olika begrepp som är av vikt för 

uppsatsen. I fjärde kapitlet presenteras materialet som ligger till grund för uppsatsen samt hur 

urvalsprocessen genomförts. I nästkommande kapitel förklaras och motiveras valet av den 

semiotiska analysen som metod tillsammans med viktiga metodologiska begrepp. Här 

presenteras även de olika metodfrågor som väglett analysen tillsammans med en kritisk 
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diskussion av den valda metoden med hjälp av begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

generaliserbarhet. I det sjätte kapitlet äger studiens analys rum uppdelat efter tre teman. Varje 

artikel presenteras med en denotativ nivå och en konnotativ analys, samt med en avslutande 

diskussion utifrån vartdera temat. I kapitel sju avhandlas studiens slutsatser utifrån de tre 

temana, samt avslutas med en diskussion av analysens resultat. Slutligen sammanfattas 

studien i sin helhet, efterföljt av en käll- och litteraturförteckning samt bilagor. 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras först en grov översikt av forskningsområdet. Efter detta presenteras 

exempel och resultat från forskning som studerat hur kvinnor representeras och framställs i 

magasin med både kvinnlig eller manlig målgrupp. Avslutningsvis sammanfattas resultaten 

tillsammans med en diskussion gällande vad den här studien kan bidra med i relation till 

tidigare forskning. 

2.1 Forskningsöversikt 
Den mest återkommande analysmetoden inom området tycks vara kvantitativ innehållsanalys, 

där det ofta finns både frågeställningar och hypoteser samt att resultaten redovisas i 

tabellform. Resultaten visar genomgående att det finns skillnader i hur män och kvinnor 

porträtteras i magasin, och även att de kvinnliga representationerna är ensidiga och stereotypa, 

ofta med fokus på utseende (Johnson & Sivek 2009; Tolvhed 2008). 

 

Det har genomförts många studier om hur kvinnor framställs i olika typer av medier, här tas 

sådan forskning upp som likt vår egen studie gjorts på magasin. Genomgående för de artiklar 

som undersökts närmre är att samtliga forskare utgår från teorin att mediernas berättelser 

formar olika sätt att se på och förstå samhället, oss själva och andra, samt vad som utgör 

“kvinnligt” respektive “manligt”. De tidigare studier som genomförts på området är främst 

genomförda i andra länder än Sverige, som Storbritannien och USA. Forskarna har studerat 

olika tidningar och haft olika infallsvinklar gällande hur kvinnor och kvinnlighet framställs på 

framsidor, i artiklar eller reklamannonser. Forskning har bedrivits gällande exempelvis hur 

kärleksrelationer och karriärer framställs, eller om det finns motsägelsefulla budskap i 

magasinens innehåll. Återkommande är att undersökningarna baseras på material från 

magasinen Cosmopolitan och Seventeen. De flesta studier har således genomförts på 

amerikanska magasin. Det finns betydligt färre studier genomförda i Sverige. Två av de 

undersökningar som studerats närmre och är relevanta för vår studie är dock svenska; Helena 
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Tolvheds avhandling Nationen på spel från 2008 och Anja Hirdmans avhandling Tilltalande 

bilder från 2001. Tolvhed (2008) undersöker i sin avhandling hur olika magasin, bland annat 

Veckorevyn, rapporterat kring och iscensatt de olympiska spelen under perioden 1948-1972. 

Hirdman (2001) genomför i sin avhandling en jämförande undersökning av magasinen 

Veckorevyn och Fib aktuellt i syfte att besvara frågan hur män, kvinnor och par framställs 

beroende på om tidningens målgrupp är män eller kvinnor, och även om det skett förändringar 

över tid. 

2.2 Exempel och resultat från tidigare forskning 
Exempel på kvantitativa innehållsanalyser som gjorts inom området är undersökningar gjorda 

av Johnson och Sivek (2009) och Joshi, Peter och Valkenburg (2010). Johnson och Sivek 

(2009) studerade och jämförde framsidor från magasinen Cosmopolitan som har kvinnlig 

målgrupp samt Maxim som har manlig målgrupp, i syfte att ta reda på om det finns skillnader 

i hur kvinnor och kvinnlig sexualitet framställs beroende på vilken tidningens målgrupp är. 

Joshi, Peter och Valkenburg (2010) undersökte istället innehållet i tidningen Seventeen, och 

analyserade artiklar och bilder i syfte att visa om det fanns motsägelsefulla budskap gällande 

hur sex, förhållanden och femininitet framställdes. De jämförde också publikationer från 1997 

och 2007 för att ta reda på om det skett någon förändring över tid. Resultaten från Johnson 

och Siveks (2009, s. 8) undersökning visade att kvinnorna på samtliga av Maxims framsidor 

hade på sig sexiga kläder och poserade sexigt, vilket inte var fallet gällande Cosmopolitan. 

Kvinnorna på Maxims framsidor var delvis nakna eller hade minimalt med kläder, medan 

kvinnorna på Cosmopolitans framsidor bar mer traditionella, dock sexiga kläder accepterade 

att bära offentligt (ibid). På samtliga framsidor gällande båda tidningarna visade kvinnorna 

sitt dekolletage (Johnson & Sivek 2009, s. 9). Även Joshi, Peter och Valkenburgs (2010, ss. 

10-12) resultat pekade åt samma håll och visade att kläderna som kvinnorna bar i magasinen 

har blivit mer utmanande och sexiga över tid. Undersökningen visade också att 

framställningen av kvinnor som aktiva har ökat över tid och att de mer sällan porträtteras som 

passiva (ibid). 

 

En annan studie har genomförts av Carter, Eikhof och Summers (2013) på artikelserien 

Women doing their own thing i det brittiska magasinet Eve i syfte att visa hur representationen 

av kvinnliga entreprenörer såg ut och vilken påverkan dessa representationer kan ha på 

kvinnors ambitioner. Analysen visade att kvinnligt entreprenörskap framställdes som 

eftersträvansvärt (Carter, Eikhof & Summers 2013, s. 553). De fann också att entreprenörskap 
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porträtterades som åtkomligt för läsarna; det krävdes inte något större ekonomiskt kapital, 

risker och hinder bagatelliserades och läsarna försäkrades om att det inte krävdes några 

specifika kvalifikationer (Carter, Eikhof & Summers 2013, s. 555). Kvinnligt entreprenörskap 

framställdes som en trevlig och behaglig aktivitet, och samtliga kvinnor i artikelserien hade 

företag som riktade sig till vit kvinnlig medelklass, exempelvis att designa handväskor, laga 

hälsosam mat eller planera bröllop (Carter, Eikhof & Summers 2013, ss. 557-558). 

 

Även Conradie (2011) har likt Johnson och Sivek (2009) studerat magasinet Cosmopolitan. 

Conradie genomförde dock en kvalitativ studie med hjälp av metoden kritisk diskursanalys i 

syfte att visa hur genus representeras och ideologier upprätthålls i magasinet. Undersökningen 

visade att Cosmopolitan framhåller sig själva som experter på vad kvinnor är intresserade av 

och hur de påverkas (Conradie 2011, s. 410). Magasinet ger olika råd för att varna läsaren för 

påtryckningar och farliga förväntningar och framhäver sig som en vän att vända sig till. 

Denne vän förstår den press, de hinder och utmaningar som finns för framgångsrika kvinnor. 

Läsaren tilltalas ofta som “du” eller inkluderas i “vår” för att skapa en känsla av samhörighet 

och kamratskap (ibid). 

 

Gällande svenska studier inom ämnesområdet är de som tidigare nämnt färre. Relevant att ta 

upp är dock Anja Hirdmans avhandling från 2001 då denna, likt vår egen studie, baseras på 

material från Veckorevyn. Hirdman har genomfört en jämförande studie likt Johnson och 

Sivek (2009) av tidningarna Veckorevyn och Fib aktuellt i syfte att besvara frågan hur genus 

produceras och förmedlas beroende på om tidningens målgrupp är män eller kvinnor. Hela 

magasinens framsidor och innehåll analyserades. Resultatet visade bland annat att Veckorevyn 

representerade kvinnokroppen sexuellt, och den kvinnliga kroppen fylldes av begär vars syfte 

var kopplat till att lära andra kvinnor om varor och inköp genom att locka med skönhet och en 

förbättrad kropp (Hirdman 2001, s. 244). Resultatet från studien av 1995 års upplagor visade 

att texterna uppmanade läsaren till att exempelvis hålla vikten eller lyfta stjärten (Hirdman 

2001, s. 191). Målet var ett bättre sexliv, en vackrare kropp och ett ökat självförtroende 

(Hirdman 2001, s. 192). Analysen visade också att kända personer fick större utrymme och 

betydelse i magasinens innehåll under 1995 där de tipsar om smink, visar sina kläder och 

vårdar sitt hår (Hirdman 2001, ss. 192-193). 

 

En annan svensk studie har genomförts av Helena Tolvhed (2008) som i sin avhandling 

undersökte hur populärpressen under perioden 1948-1972 rapporterade kring och iscensatte 
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de olympiska spelen. I avhandlingen har Tolvhed bland annat undersökt tidningen Veckorevyn 

och där upptäckt mönster, exempelvis att det ofta rapporterades om kvinnors utseende istället 

för deras idrottsliga prestationer, och att de ofta avbildades passivt poserande och leende. 

Istället för att fokusera på de olympiska spelen som idrottsevenemang skrevs artiklar om 

kläder och mode där den kvinnliga idrotten snarare framställdes som lek än ansträngande 

arbete (Tolvhed 2010, s. 191-194). 

2.3 Sammanfattning och diskussion 
Den tidigare forskningen visar att magasin som riktar sig till kvinnor ofta fokuserar på 

utseende, och att kvinnornas kläder blivit mer utmanade och sexiga över tid. Magasinen 

påstår att genom att förbättra sitt utseende får kvinnor också större självförtroende. Detta blir 

tydligt i exempelvis Conradies (2011) undersökning som pekade på att Cosmopolitan 

framhäver sig som experter på området, och som en vän läsaren kan vända sig till när de 

behöver råd och hjälp. Även Hirdmans (2001), Johnson och Siveks (2009) och Joshi, Peter 

och Valkenburgs (2010) studie pekade åt samma håll och visade att den kvinnliga kroppen 

framställdes sexuellt där läsaren uppmanades att förbättra sitt utseende på olika vis. Hirdmans 

studie visade också att tidningarna ofta tar olika kända personer till hjälp för att tipsa om olika 

skönhetsprodukter. 

 

Tolvheds (2008) undersökning visade att de kvinnliga atleternas idrottsliga prestationer 

hamnade i skymundan till förmån för deras utseenden, och att karriären snarare var en lek än 

fysiskt och psykiskt ansträngande. De kvinnliga idrottarna avbildades passivt poserande och 

leende. Även undersökningen som genomfördes av Carter, Eikhof och Summers (2013) 

visade att kvinnors karriärer framställdes som en trevlig aktivitet utan krav på prestation eller 

ansträngning. Joshi, Peter och Valkenburgs studie från 2010 pekade dock på att det ska ha 

skett en förbättring, och att kvinnor numer framställs mer aktiva. Det går därmed att 

konstatera att undersökningarnas resultat pekar åt olika håll. 

 

Den tidigare forskningen pekar också på att det tycks vanligt med motsägelser i magasinens 

innehåll. Kvinnor ska förbättra sig utseende och får tips om skönhetsprodukter, men ska 

samtidigt vara nöjda med sig själva oavsett hur de ser ut. Kvinnor får tips om hur de ska 

förbättra sina kärleksrelationer, samtidigt som det rapporteras om tillfälliga sexuella 

relationer. Magasinen skriver om karriär, men utan krav på ansträngning eller ekonomiskt 

kapital. 
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Den här undersökningen har för avsikt att studera hur kvinnlig skönhet, karriärer och 

kärleksrelationer representeras i Veckorevyn. Hirdmans studerade magasinet från 1965, 1970, 

1975 och 1995, medan Tolvheds undersökning baserades från utgåvor från perioden 1948-

1972. Med tanke på att Veckorevyn sedan 2009 driver kampanjen Size Hero, och därigenom 

vill skapa ett bredare och sundare ideal, är det intressant att genomföra ny mer aktuell 

forskning av magasinet för att se om det skett några förbättringar och förändringar gällande 

hur kvinnor porträtteras. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I vår analys har vi valt att utgå från ett genusperspektiv. Vi anser att ett genusperspektiv är 

relevant för vår analys då vi vill undersöka mediernas representationer av hur kvinnor och 

femininitet framställs i ett av de största svenska magasinen, Veckorevyn. Genusforskningen 

handlar om att studera hur maktordningar och kulturella normer är kopplat till kön (Jarlbro 

2006, s. 12). I dagens samhälle är medierna och deras ständiga flöde av information om bilder 

en av de viktigaste källorna till hur människor uppfattar världen och människorna i den 

(Williams 2003, s. 123). Nedan förklarar vi ett antal begrepp och teorier vi anser viktiga för 

vår analys, och som kan hjälpa oss förstå vårt material när vi genomför vår undersökning. 

3.1 Genusteori 
Två centrala begrepp inom genusforskningen är genus och kön. Med kön menas det 

biologiska könet. Genus står i sin tur för det sociala könet, det vill säga att föreställningarna 

om vad som anses manligt eller kvinnligt är socialt och kulturellt konstruerade (Jarlbro 2006, 

s. 12; Fagerström & Nilson 2008, s. 7). Genus utgörs inte av de biologiska skillnaderna 

mellan kvinnor och män, utan av de kulturella tolkningarna av dessa (Jarlbro 2006, s.14). 

Traditionellt sett ses förhållandet mellan genus och kön som att det biologiska könet kommer 

före och bestämmer genus (Jarlbro 2006, s. 13). Detta innebär med andra ord att ett manligt 

biologiskt kön ger ett manligt genus, och att ett kvinnligt biologiskt kön ger ett kvinnligt 

genus. 

 

Begreppet genus utvecklades för att kunna skapa en mer grundlig förståelse av 

maktförhållandena mellan män och kvinnor (Hirdman 2001, s. 13). Enligt detta är vi alla 

födda med ett biologiskt kön, man eller kvinna och detta betraktas som en grundläggande och 

primär kärna (Mortensen 2007, s. 7). Det började sedan utvecklas en annan syn på kön, en 
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sekundär genuskonstruktion bestående av maskulinitet och femininitet (ibid). Begreppen 

maskulinitet och femininitet syftar till det som anses vara typiska egenskaper hos män och 

kvinnor (Fagerström & Nilson 2008, s. 7). Typiska egenskaper för kvinnor är exempelvis att 

vara eleganta och intresserad av smink, medan typiskt för män skulle vara intresset för sport. 

Dessa egenskaper är något som oftast uppstått socialt och kulturellt snarare än kopplat till 

biologiska gener (ibid). Alla män är inte intresserade av sport likt att alla kvinnor inte har 

intresse av smink, dock blir sådana intressen uppmuntrande av det sociala samhället och 

förmedlas vidare till pojkar och flickor, bland annat genom medierna. I samma ögonblick som 

vi identifieras som flicka eller pojke, blir vi lärda att agera vårt kön (Fagerström & Nilson 

2008, s. 16). Vi blir lärda samhällets definitioner och regler om vad innebörden är att vara 

man och kvinna, och sedan tar vi efter och imiterar dessa handlingsmönster (ibid). 

 

Enligt olika teoretiker är begreppen genus och kön inte oproblematiska, historikern och 

genusforskaren Yvonne Hirdman är en av dessa. Hon menar att begreppet genus är mer 

komplext än socialt kön, då det också innefattar maktrelationer mellan män och kvinnor 

(Jarlbro 2006, s. 13). Yvonne Hirdman menar att det finns ett genuskontrakt vilket innefattar 

relationen mellan män och kvinnor, och att detta kontrakt inte är jämlikt (ibid). Det är ingen 

tillfällighet att pojkar och flickor uppfostras på olika sätt, vilket är ett fundamentalt uttryck för 

könsmaktsordningen i samhället (Fagerström & Nilsson 2008, s. 7). Genuskontraktet formar 

enligt Hirdman män och kvinnors olika roller i samhället, och bygger på att männen är 

normen och kvinnor avvikande (Fagerström & Nilsson 2008, s. 9). Både män och kvinnor har 

del i att upprätthålla detta kontrakt, men det är ändå männen som drar nytta av kontraktet som 

har ingåtts på ojämlika villkor (ibid). 

 

Judith Butler är en genusteoretiker som utmanat människors sätt att tänka kring begreppen 

kön och genus (Fagerström & Nilsson 2008, s. 16). Butler motsätter sig tanken på att det 

biologiska könet kommer först och bestämmer hur vi ska bygga vår identitet (Butler 1990). 

Hon menar att kön är performativt, vilket innebär att genus inte bestäms av någon primär 

kärna utan endast existerar på grund av organiserade och upprepade handlingar (Butler 1990, 

ss. 136-137). Istället för att se våra handlingar som en konsekvens av könstillhörighet menar 

Butler att vår identitet som man eller kvinna är ett resultat av våra handlingar (ibid). 
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3.2 Representation av kön i medierna 
Representationer är en del av vår verklighet som inte bara återger föreställningar om kön, utan 

som också är med och skapar dem (Hirdman 2001, s. 14). Representation är ett begrepp som 

står för att skapa mening genom språk, diskurser och bilder (Lindgren 2009, s. 57). Begreppet 

sammankopplar mening och språk med kultur, det handlar om att beskriva och att symbolisera 

(ibid). Representation är enbart en konstruerad utformning av det som framställs, och inte 

något som fullständigt återspeglar framställningen av ett objekt (Fagerström & Nilson 2008, s. 

30). Både nyhets- och underhållningsmedier medverkar till att skapa, reproducera, förstärka 

och normalisera könsroller och könsmaktsordningar i samhället, men de har också möjlighet 

att utmana och förändra föreställningarna (Byerly & Ross 2006, s. 40; Jarlbro 2006, s. 99). 

Mediernas representationer av femininitet och maskulinitet kan anta olika uttryck beroende på 

om målgruppen antas vara kvinnor eller män (Hirdman 2001, s. 14). Mediernas tolkningar av 

målgruppen och deras behov är en stor del av hur innehållet formas (ibid). 

3.3 Mediernas roll i samhället 
Det finns många olika teorier gällande mediernas effekter, men uppfattningen hos många är 

att medierna har ett starkt inflytande på människors åsikter och beteende (Williams 2003, s. 

165). Tidigt trodde många teoretiker att alla människor var lättpåverkade av mediernas 

budskap, teorin om injektionsnålsmodellen antog att medierna påverkade människors 

medvetande, åsikter och handlande direkt (Williams 2003, s. 166). Idag ses dock denna teori 

som alltför enkel och naiv eftersom den bortser från människors åsikter och ståndpunkter 

(Williams 2003, s. 172). Under 1960 och 1970-talet dominerade istället teorier om att 

mediernas makt inte var lika stor. Teorin om tvåstegsmodellen utvecklades av Katz och 

Lazarsfeld under 1950-talet, vilken innebar att medierna inte hade en lika stor direkt effekt på 

sin publik som forskare tidigare trott (Williams 2003, s. 175). Tvåstegsmodellen menar att 

medierna påverkar vissa människor, opinionsledare, som sedan för sina åsikter vidare till 

exempelvis familjemedlemmar, vänner eller kollegor (Williams 2003, s. 166). Efterföljande 

teoretiker flyttade fokus från hur medierna påverkar människor till vad människor gör med 

medierna, och teorier som exempelvis Uses and gratifications utvecklades. De menade att 

publiken använder medierna för att tillfredsställa sina egna behov och begär, vilket också 

påverkar hur mediernas budskap tolkas och tas emot (Williams 2003, s. 177). Uses and 

gratifications antar att alla människor har ett syfte med användandet av medier, att de vet vad 

syftet är och kan förklara det, samt att trots att medieanvändningen varierar bland människor 

är det möjligt att identifiera grundläggande mönster (ibid). Teorin har dock fått kritik bland 
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annat för att vara alltför inriktad på individen, och detta bidrog till att andra teorier om 

kulturens effekter växte fram (Williams 2003, ss. 178-179). Dessa teorier riktade sitt fokus 

mot mediernas effekter i en bredare social kontext. Teoretikerna accepterade att medierna 

hade en effekt på människor, men menade att effekten inte var omedelbar utan snarare byggs 

upp som kollektiva övertygelser och värderingar över tid (Williams 2003, s. 179). Medierna 

spelar en homogeniserande roll som för människors uppfattningar om verkligheten närmre 

varandra. I vår studie utgår vi från det senare perspektivet. Att medierna skulle ha en direkt 

påverkan på sin publik är svårt, nästan omöjligt att empiriskt bevisa (Jarlbro 2006, s.109). 

Naturligtvis sätter mediernas bilder spår hos läsaren och påverkar vad vi finner snyggt, 

modernt och åtråvärt, även om det inte är detsamma som att påstå att dessa bilder är den enda 

orsaken till hur människor ser på kvinnoidealet (ibid). 

3.4 Textens betydelse 
Vi interagerar och förhåller oss till olika texter konstant i vår vardag. Vi läser tidningar, fyller 

i blanketter, skickar mejl, bloggar, och googlar. Att konstruera världen genom skriven text är 

en aktiv handling, det är ett sätt att ta ställning och göra vissa påståenden istället för andra 

(Ledin & Moberg 2010, s. 153). Den som producerar en text gör detta i en specifik kontext 

med en särskild inramning och från ett visst perspektiv, vilket avspeglas i uttrycket. Texter 

möter oss alltid i bestämda sammanhang där vi skapar oss en bild av innehållet utifrån våra 

referensramar (ibid). De betydelser som en text skapar avgörs utifrån hur något representeras, 

utifrån vilka tecken, ord och former producenten valt. Därför är varken producenten eller 

mottagaren av en text neutrala eller passiva (ibid). Genom att analysera texter kan vi förstå 

mer om samhället och hur det fungerar. Framställningen av kvinnor, män och deras relationer 

till varandra och sig själva har en central roll i magasinen genom ämnen som sexualitet, 

samliv och otrohet, och tar även en fysisk dimension genom de personer som förekommer i 

tidningarna (Hirdman 2001, s. 17). Föreställningar om genus kommer till uttryck genom 

tidningarnas innehåll, men också genom hur de tilltalar och skapar en relation till sina tänkta 

läsare. Magasinen skapar genom det personliga perspektivet en kontakt med mottagaren, där 

läsaren kan identifiera sig med texterna. 

3.5 Bildens betydelse och blickar 
De visuella representationerna spelar en viktig roll i hur människor uppfattar omvärlden och 

sig själva, och det går därför inte att bortse från bildens betydelse och samspelet mellan text 

och bild (Hirdman 2001, s. 18). Fotografier hjälper till att tydliggöra händelser och berättelser 
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och kan ta med läsaren till olika platser och möten med människor, och bidrar till att forma 

sättet människor ser på världen. Men fotografier kan inte betraktas som en exakt återgivning 

av verkligheten, utan åskådaren är hänvisad till kamerans position (Tolvhed 2008, s. 63). 

Fotografiet beskärs och redigeras och arrangeras sedan i tidningen innehåll. Genom att se på 

fotografier ur detta perspektiv anser vi att alla bilder bär på ett budskap, där syftet kan vara att 

exempelvis skapa en mer personlig ton då det går att se personen vi läser om. 

 

Fotografier i magasin är något som vi möter dagligen eftersom de existerar i det offentliga 

rummet. De har dessutom ett tydligt syfte att tilltala betraktaren, att nå och att övertyga 

betraktaren om ett specifikt budskap (Fagerström 2008, s. 52). Dessa bilder presenterar och 

marknadsför strukturer, maktordningar, hierarkier och identiteter och kommer successivt att 

läggas till i de samhälleliga och kulturella normsystemen (ibid). Det är dessa bilder som 

skapar referenser och associationer om världen, de medverkar till att skapa en uppfattning om 

hur verkligheten ser ut och människorna i den (ibid). Det kan exempelvis vara hur vi ser på 

män, kvinnor, hetero- eller homosexuella, svarta och vita. 

 

Blicken i ett fotografi bidrar till att etablera relationer av makt. Personen som avbildas på 

fotografiet är den som beskådas, och därmed erhåller betraktaren mer makt än den som är 

objektet för blicken (Sturken & Cartwright 2009, s. 111). Genom blicken får den betraktade 

kontakt med betraktaren som möter blicken (Sturken & Cartwright 2009, s. 124). Positionerna 

som betraktaren kan anamma diskuteras ofta i två termer, voyeurism och narcissism. En 

voyeuristisk seendeposition för med sig en distans, vilket innebär att bildens subjekt 

konstrueras som ett objekt som är till för att granskas (Hirdman 2001, s. 51). En narcissistisk 

seendeposition däremot anses bygga på en känsla av närhet som innebär identifikation eller 

igenkännande (ibid). I medier är ett ömsesidigt betraktande och utbyte av blickar inte möjligt, 

vilket innebär att allt tittande kan anses ha en voyeuristisk seendeposition (ibid). Därför måste 

hänsyn tas till de olika typer av blickar som kan uppfattas; den som tittar på bilden, 

personen/personernas blick på betraktaren och de olika blickar mellan personerna i bilden 

(ibid). Den direkta ögonkontakten är mycket omdiskuterad i bild- och filmteorier. Vissa 

menar att den indikerar ett jämställt förhållande mellan betraktaren och den betraktade, 

eftersom personen i bilden tittar tillbaka på betraktaren (Hirdman 2001, s. 52). Andra anser 

istället att den som avbildas blir mer utlämnad åt granskande blickar, trots att 

tillbakablickandet erkänner betraktaren så medför det en mer öppen voyeurism där personen 

ger sitt samtycke till att bli betraktad (ibid). De olika blickarna som utgörs i en bild medför 
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antigen erbjudanden eller krav för betraktaren (Kress & Van Leeuwen 1996, s. 124). Med en 

icke-mötande blick erbjuds betraktaren att inta rollen som den osynliga åskådaren och därmed 

utlämnas den betraktade för granskande blickar (ibid). Den direkta blicken skapar en relation 

mellan betraktare och den betraktade, och den betraktades ansiktsuttryck avgör vilken typ av 

förhållande som bildas (ibid). 

3.6 Stereotyper 
I massmedier förenklas ofta framställningen av olika förhållanden, företeelser och skeenden 

för att de ska bli begripliga (Wallin Wictorin 2009, s. 125). Men samtidigt riskeras då att 

representationerna blir allt för förenklade att de då blir stereotypa. Med stereotyper menas att 

föreställningar om en person eller grupp baseras på fördomar (ibid). Stereotyper kan både 

vara positiva eller negativa, och de kan förminska eller förstora ett beteende eller 

karaktärsdrag. Det kan exempelvis handla om att medierna framställer kvinnor, gamla eller 

homosexuella på ett alltför förenklat och nedsättande vis. Begreppet kan användas för att 

förstå och förklara om och på vilket sätt medierna manipulerar sina representationer av 

världen och människor i den (Williams 2003, s. 130). Stereotyper bygger på att människor har 

förutfattade uppfattningar om vad exempelvis en man och kvinna är. Genom att använda sig 

av stereotypa karaktärer görs det enorma generaliseringar och leder oftast till en orättvis 

uppfattning av verkligheten (ibid). 

 

Stereotyper i medierna kan komma till uttryck på olika sätt. Det kan handla om att en viss 

grupp underrepresenteras eller överrepresenteras, exempelvis att det finns fler män än kvinnor 

i tv eller att mörkhyade personer oftare förekommer i brottsrapportering (Williams 2003, s. 

131). Det kan också komma till uttryck genom att medierna representerar en hel grupp 

människor på ett begränsat och fixerat vis, exempelvis att kvinnor framställs som 

hemmafruar, mödrar eller sexobjekt. Ett tredje sätt stereotyper i medierna kan komma till 

uttryck på är att jämföra människor med den idealiserade bilden av hur människor borde bete 

sig (ibid). Det kan i förlängningen medverka till människors uppfattningar om kvinnor, vad de 

kan göra och inte och hur de kan vara och inte (Williams 2003, s. 132). 

3.7 Sammanfattning av teorier 
Genusteorin och uppfattningen om att föreställningarna om manligt och kvinnligt är socialt 

konstruerade är vår viktigaste teoretiska utgångspunkt när vi genomför analysen. Begreppen 

genus och kön hjälper oss att kunna se sådant vi inte sett tidigare och visa hur den sociala 
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konstruktionen kvinna och femininitet skapas i de undersökta magasinens artiklar, samt på 

vilket sätt artiklarna ger uttryck för könsmaktsordningar. I fortsättningen kommer begreppet 

kön att användas som definition av biologiskt kön. Begreppet genus kommer att användas i 

syfte att definiera de kulturella tolkningarna och skillnaderna som görs mellan maskulinitet 

och femininitet. Genusteorin genomsyrar också de övriga teoretiska utgångspunkter och 

begreppen som tas upp i detta kapitel. Vi utgår från att mediernas representationer påverkar 

över tid och bygger upp kollektiva värderingar och åsikter, även om detta inte är den enda 

orsaken till hur människor uppfattar kvinnoidealet. Därför är det viktigt att visa på vilket sätt 

medierna väljer att representera genus. Vår utgångspunkt är också att medierna gör aktiva val 

gällande hur kvinnor framställs och representeras genom texter och bilder, att exempelvis 

ordval och blickar påverkar budskapet. Genom detta kan medierna välja att antingen 

reproducera eller utmana normativa föreställningar om genus och kön. 

4. Material och metod 
I detta avsnitt presenteras det material som ligger till grund för analysen tillsammans med en 

motivering och redogörelse av urvalet och urvalsprocessen. Därefter presenteras studiens 

forskningsmetod efterföljt av metodfrågor. Avslutningsvis förs en diskussion kring 

metodproblem utifrån begreppen tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet. 

4.1 Material och urval 
Det finns flera anledningar till varför analysmaterialet är Veckorevyn. I första hand beror det 

på att tidningen sedan 2009 driver kampanjen Size Hero i syfte att motverka sjuka 

skönhetsideal och skapa ett sundare ideal, samt har unga kvinnor som målgrupp. Dessutom 

finns det ingen tidigare forskning som riktar in sig på ett magasin som aktivt försöker 

motverka skönhetsideal. I detta avseende är det intressant att analysera och visa på vilket sätt 

magasinet representerar och framställer kvinnor. Veckorevyn är dessutom störst i sin genre 

och varje upplaga läses av 120 000 personer (Bonnier tidskrifter 2014). Magasinet har funnits 

sedan 1935 och är därmed en etablerad aktör på marknaden. På grund av detta är Veckorevyn 

högst troligen en bidragande faktor till att skapa och reproducera normativa föreställningar 

om kvinnor. 

 

För att välja ut artiklarna har vi använt oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett 

icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att forskaren inte har i syfte att välja material på 

slumpmässig grund (Bryman 2011, s. 392). Vi har valt vårt material på ett strategiskt sätt för 
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att inkludera sådant som är relevant för vår studies syfte och forskningsfrågor. Det material 

som ligger till grund för vår undersökning består av de vid datainsamlingen sex senast 

utkomna numren av tidningen Veckorevyn. Dessa är nummer 06-11 2014. Syftet med att välja 

de sex senast utkomna numren är att vår analys ska vara så aktuell som möjligt. Att basera 

analysen på sex nummer i följd bidrar också till att ge en mer samlad bild. Eftersom 

undersökningens mål är att visa på vilket sätt Veckorevyn representerar och framställer 

kvinnor har vi valt ut artiklar och tillhörande bilder som Veckorevyns egen redaktion skrivit, 

och exkluderat annonser och reklambilder i vår analys. 

 

Två artiklar från vartdera numret har valts ut, vilket utgör totalt 12 artiklar och 35 sidor. Vi 

menar att dessa artiklar utgör ett tillräckligt antal för att kunna bilda en uppfattning om hur 

magasinet konstruerar och representerar genus och kön. Urvalet av artiklar har gjorts baserat 

på tre olika teman; Kärlek och relationer, Mode och skönhet samt Karriär och utbildning. 

Anledningen till dessa teman är för att de är återkommande teman i samtliga tidningar samt 

intressanta för att visa hur Veckorevyn utifrån ett genusperspektiv väljer att framställa kvinnor 

i relation till kampanjen Size Hero. Dessa teman är också centrala i den tidigare forskningen 

på området. Temat Kärlek och relationer utgörs av tre artiklar, Mode och skönhet fem artiklar 

samt Karriär och utbildning fyra artiklar. Vi har valt ut olika antal artiklar till temana 

eftersom vi menar att temat Mode och skönhet är av störst vikt i relation till kampanjen Size 

Hero. Antalet artiklar på de olika ämnena varierar också mellan numren vilket bidragit till det 

ojämna antalet. För att välja ut artiklarna har vi tillsammans gått igenom varje nummer av 

tidningen och valt artiklar som är intressanta och relevanta för vårt syfte och frågeställningar. 

I Bilaga 2 presenteras de artiklar som valts ut i kronologisk ordning, samt med information 

om vilket av våra teman de tillhör. 

 

Veckorevyn jämförs i denna studie inte med andra magasin, dock finns möjligheten att 

jämföra med tidigare forskningsresultat. Anledningen till detta är till störst del på grund av att 

vi är intresserade av Veckorevyn och hur deras kampanj för att motverka sjuka skönhetsideal 

påverkar det redaktionella innehållet. Eftersom att inget annat magasin aktivt driver en sådan 

kampanj kan det också bli problematiskt att genomföra en komparativ analys. Det kan vara 

problematiskt att inkludera olika medier av samma typ, eftersom de är kan skilja sig i 

väsentliga avseenden som publikprofil, arbetsorganisation, ekonomiska förutsättningar, 

format eller utgivningsfrekvens (Nilsson 2010, s. 129). Anledningen till att vi inte jämför med 

andra magasin beror också på tidsbrist. Det hade dock kunnat vara intressant att genomföra 
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jämförande studier med exempelvis ett magasin riktat till män, likt Hirdmans studie från 

2001. 

4.2 Metod 
Denna studie utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt för att analysera text och bild och 

samspelet däremellan i Veckorevyns redaktionella material. I studien kommer vi använda oss 

av en semiotisk analysmetod. Nedan redogörs för vad semiotiken innebär samt förklaring av 

centrala begrepp. 

4.2.1 Semiotisk analys 
Vi använder ord för att beskriva, förstå och definiera världen som vi ser den, och på samma 

sätt använder vi bilder (Sturken & Cartwright 2009, s. 12). Vi använder många olika verktyg 

för att tolka bilder och skapa mening hos dem (Sturken & Cartwright 2009, s. 26). Bilder är 

konstruerade enligt sociala konventioner, vilket innebär att vi måste lära oss dess koder för att 

vi ska kunna förstå innebörden hos dem (ibid). Varje gång vi tolkar en bild använder vi oss av 

semiotikens verktyg för att förstå dess mening, oavsett om det är medvetet eller inte (Sturken 

& Cartwright 2009, s. 27). I dagens samhälle genomsyras kulturen allt mer av bilder med 

varierande och avsedda effekter, där en bild kan ha många olika funktioner och syften och 

dessutom ge skilda meningar hos olika människor (Sturken & Cartwright 2009, s. 9). 

 

Vi kommer att använda oss av en semiotisk metod i vår analys. Inom semiotiken studeras allt 

som kommunicerar och metoden kan tillämpas på exempelvis reklambilder, mode, mat eller 

texter (Ekström & Moberg 2008, s. 17). Kommunikation handlar om meningsskapande, 

genom kommunikation blir verkligheten meningsfull och kollektiv (ibid). Inom semiotiken är 

allt som kan tolkas tecken, och alla tecken bär på en betydelse (Fogde 2010, s. 181). Detta 

innebär med andra ord att människor hela tiden kommunicerar utan att säga något. Genom 

våra kläder, frisyrer, ansiktsuttryck, hållning och gester kommuniceras olika betydelser. 

Detsamma gäller alla de otaliga meddelandena vi matas med genom reklambilder, tidningar, 

tv-serier med mera. Ibland kritiseras semiotiken som analysmetod för att vara alltför subjektiv 

och ostrukturerad. Kritikerna påstår att forskaren inte tar hänsyn till exempelvis 

produktionsprocessen, betraktarens tolkningar, eller kulturella, sociala, ekonomiska och 

politiska kontexter (Ekström & Moberg 2008, s. 27). 
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Det finns två personer som kan ses som grundare av den moderna semiotiken, den 

schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) och den amerikanska filosofen 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) (Berger 1991, s. 4). Saussure delade upp tecken i två 

delar, det betecknande och det betecknade. Det betecknande är uttrycket exempelvis en bild 

eller ett ord, och det betecknade är innehållet alltså de mentala föreställningarna som skapas 

när vi ser eller hör tecknet (Ekström & Moberg 2008, ss. 19-20). Relationen mellan det 

betecknande och det betecknade är godtycklig, vilket innebär att vi måste lära oss tecknens 

innebörder (Berger 1991, s. 8). Det finns ingen naturlig relation mellan nivåerna utan detta 

utvecklas som vanor och konventioner där vi lär oss koderna för att förstå tecknen (Ekström 

& Moberg 2008, s. 20). 

 

Peirce delade istället upp tecknen i tre delar; symbol, index och ikon. Dessa skiljer sig åt vad 

gäller godtycklighet samt social överenskommelse (Ekström & Moberg 2008, s. 22). 

Symboler kommunicerar genom sociala regler och förutsätter sociala och kulturella 

överenskommelser (ibid; Eriksson & Göthlund 2004, s. 37). Vi vet att i ett trafikljus 

symboliserar färgen röd att vi inte ska köra, färgen gul att vi ska bromsa in eller börja gasa 

och färgen grön att vi kan köra. Dock i en annan kontext kan färgen röd symbolisera kärlek, 

hat eller värme. Symboler har således ingen bestämd entydig mening (Ekström & Moberg 

2008, s. 22). Ikonen och index har däremot naturliga relationer till vad det står för (ibid). 

Ikonen skapar betydelse genom att det liknar det som betecknas (ibid). Exempelvis ett foto av 

en bil, fotot av bilen är en avbildning en bil och ses därför som en sådan (ibid). Ikoniska 

tecken bygger således på likhet (Eriksson & Göthlund 2004, s. 37). Index har ett fysiskt 

orsakssamband vilket innebär att ser vi rök räknar vi ut att det brinner där röken kommer ifrån 

(Ekström & Moberg 2008, s. 22). Rök blir då ett index för eld. Ett indexikalt tecken bygger på 

närhet och uppvisar ett kausalt förhållande till något, det vill säga att det pekar på något 

(Eriksson & Göthlund 2004, s. 37).  

 

Semiotikern, författaren och litteraturforskaren Roland Barthes har haft en avgörande 

betydelse för utvecklingen av semiotiken till en metod för modern medieanalys (Ekström & 

Moberg 2008, s. 22). Han studerade bland annat fotografier och reklambilder, och menade att 

bilder kommunicerar flera olika betydelser, och att de endast kan förstås om vi tar hänsyn till 

de vidare sociala, politiska och kulturella kontexterna de ingår i (Barthes 1999 [1964], s. 35). 

Barthes menade också att alla bilder är polysema vilket innebär att de har flera möjliga 

betydelser (Barthes 1999 [1964], s. 37). Bilder kan producera en rad olika betydelser hos 
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betraktaren och hur vi tolkar och förstår bilder, väljer eller ignorerar olika betydelser, beror 

till stor del på de kulturella och individuella erfarenheter vi har (Fogde 2010, s. 179; Barthes 

1999 [1964], s. 37). Det är viktigt att vara medveten om att en bild aldrig endast är en 

avbildning av något, när den produceras eller tolkas sker det alltid i en kontext med en viss 

inramning eller perspektiv (Fogde 2010, s. 180). Detta bidrar till att olika tolkningar uppstår, 

och bilden har därför sällan en fixerad betydelse (ibid). Hur bilder tolkas beror även på 

relationen mellan bilder och text, och Barthes menar att ord kan fungera på två olika sätt i 

relation till bilder. Det ena sättet kallas förankring vilket innebär att ord fixerar en av flera 

möjliga betydelser i en bild, exempelvis genom att bildtexter eller rubriker riktar betraktaren 

mot en i förhand bestämd betydelse (Barthes 1999 [1964], s. 37). Det andra sättet kallas relä 

och innebär att bild och ord kombineras och kompletterar varandra för att berätta något 

(Barthes 1999 [1964], ss. 37-38). I en semiotisk analys är det viktigt att studera samspelet 

mellan text och bild, hur de olika delarna är placerade i förhållande till varandra, om vi förstår 

bilden utan texten eller om texten fixerar bildens betydelse. 

4.2.2 Denotation och konnotation 
I en visuell analys är det viktigt att alla detaljer studeras för att kunna analysera hur tecken 

och koder skapar olika betydelser. För att inte missa några detaljer påbörjas den semiotiska 

analysen genom att beskriva alla betydelsebärande beståndsdelar, kallat denotation (Fogde 

2010, s. 181). Denotation ger den uppenbara betydelsen av något. Det gäller exempelvis 

layout, färger och typsnitt. I vår semiotiska analys kommer vi också studera exempelvis hur 

fotografier är tagna utifrån vinklar, blickar och kroppsposeringar. De denotativa tecknen ger 

grund till konnotationer, de djupare lagren av betydelser en bild kommunicerar (Ekström & 

Moberg 2008, s. 24). Den konnotativa analysen redovisas i våra resultat under ett eget avsnitt. 

Syftet med en konnotativ analys är att visa vilka underliggande betydelser, kulturella 

föreställningar och normer bilderna ger uttryck för. Det handlar dock inte om subjektiva 

tolkningar utan om gemensamma kulturella föreställningar. De resultat vi kommit fram till 

diskuteras sedan i ett sammanfattande avsnitt. 

4.2.3 Myt 

Enligt Barthes är myter de föreställningar och kulturella värden som finns på den konnotativa 

nivån (Ekström & Moberg 2008, s. 24). Mytens uppgift är att normalisera, de ifrågasätter inte 

något utan har istället som uppgift att få något att framstå som harmlös och naturlig fakta 

(Barthes 1999 [1973], ss. 57-58). Genom sina undersökningar kom Barthes fram till att 
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vardagliga företeelser framställdes i medierna som om de hade en naturlig innebörd, men att 

det under ytan på den konnotativa nivån fanns en verklighet av myter och ideologier (Barthes 

1999 [1973], ss. 54-58). Annonser, texter och berättelser sätts samman så de förmedlar en 

kulturell och historisk mening. Med hjälp av myter upprätthålls samhällets maktordningar och 

framstår som naturliga och självklara, exempelvis synen på manligt och kvinnligt (Ekström & 

Moberg 2008, s. 25). På detta sätt skapas symboliska innebörder, nämligen konnotativa 

betydelser (ibid). 

4.2.4 Metodfrågor 
För att kunna genomföra vår semiotiska analys utgår vi från nedanstående schema som 

vägledning inspirerat av Tolvhed (2008, ss. 63-65), Hirdman (2001, ss. 48-52) och Fogde 

(2010, s. 182). Med dessa frågor som vägledning i analysen kan vi studera artiklarna både på 

denotativ och konnotativ nivå. Genom att beskriva hur kroppar framställs och kompositionen 

ser ut möjliggör detta att analysera artiklarna på konnotativ nivå, och på så sätt visa 

underliggande betydelser. På den konnotativa nivån hjälper också dessa metodfrågor till att 

studera om artiklarna ger uttryck för myter, exempelvis kvinnors kroppar eller 

maktförhållanden mellan män och kvinnor. 

 

Framställning av kroppar: 

• Aktiv/passiv: Avbildas kroppar i rörelse eller passivt poserande? 

• Posering: Framställs kroppen som uppställd eller avslappnad? Är kroppen avbildad 

framifrån, bakifrån eller från sidan? 

• Klädsel: Avbildas kvinnor med exempelvis exponerad hud eller utmanande klädsel? 

• Ansiktsuttryck: Vilket ansiktsuttryck har personerna på fotografierna? Ler de eller 

inte? 

• Blick: Tittar personerna på bilderna in i kameran eller åt ett annat håll? Om det är flera 

personer i bilden, hur är blickarna riktade? 

 

Komposition: 

• Kamerans vinkel: Är bilden tagen ovanifrån, nerifrån eller parallellt med personerna 

som avbildas? 

• Interaktion: Hur interagerar människorna på bilderna med varandra? 

• Avstånd: På vilket avstånd är bilden tagen från det som avbildas? Är det en närbild 

som förmedlar intimitet eller är bilden tagen på längre avstånd? 
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• Layout: Hur är den grafiska utformningen arrangerad? Hur samspelar text och bild 

med varandra? 

• Färger: Vilka färger används? 

• Vilka kulturella föreställningar ger bilden uttryck för och vilka sociala normer 

framkommer? 

4.3 Metodproblem 
För att en forskares slutsatser och påståenden ska kunna ses som vetenskapliga krävs att dessa 

underbyggs med argument som är tillförlitliga och giltiga (Ekström & Larsson 2010, ss. 14-

15). Tillförlitlighet och giltighet är grundläggande för det vetenskapliga arbetssättet, 

oberoende av om forskaren använder sig av ett kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt 

(ibid). Nedan kommer vi att diskutera begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

generaliserbarhet utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

4.3.1 Tillförlitlighet 
En undersöknings tillförlitlighet handlar bland annat om stabilitet, exempelvis att resultatet 

blir det samma om undersökningen återupprepas (Bryman 2011, s. 161). Tillförlitlighet 

innebär också att uppgifterna som anges är riktiga (Ekström & Larsson 2010, ss. 14-15). 

Undersökningen bör vara utförd på ett korrekt sätt och inte innehålla några felkällor (ibid). 

Inom kvalitativ forskning handlar intern tillförlitlighet om att forskarna kommer överens om 

hur materialet ska tolkas och utveckla kriterier för bedömningarna som görs (Bryman 2011, s. 

352). Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara alltför subjektiv, och att resultaten 

bygger på forskarnas egna uppfattningar om vad som är viktigt (Bryman 2011, s. 368). Vi 

menar att eftersom vi båda är kvinnor som ingår i målgruppen för denna typ av magasin finns 

en risk för att vi blivit påverkade av deras innehåll, vilket i sin tur kan påverka våra tolkningar 

och vad vi anser viktigt. Men eftersom vi i uppsatsen utgår från våra teoretiska 

utgångspunkter och den semiotiska analysmetoden finns en stabil grund att utgå från, vilket 

ökar studiens tillförlitlighet och minimerar risken för subjektiva tolkningar. 

 

Eftersom vår studie bygger på semiotiska undersökningar kan den vara svår att replikera, och 

det finns knappast några accepterade tillvägagångssätt för detta när det gäller kvalitativ 

forskning (Bryman 2011, s. 368). Det vi väljer att rikta in oss på beror till stor del på våra 

egna intressen och frågeställningar, och om någon annan forskare skulle replikera vår studie 

är det inte säkert att denne skulle rikta in sig på samma områden. För att vi ska kunna 



	  

	   26	  

tillskriva exempelvis en text eller en bild mening krävs det att vi tolkar och förstår, allt som 

uttrycker eller symboliserar något har en mening som vi kan förstå utifrån samhällets och 

kulturens koder (Ekström & Larsson 2010, ss. 15-16). Att tolka en text eller en bild är en 

aktiv process, och för att det som tolkas ska bli begripligt krävs det att forskaren redan har en 

förförståelse (ibid). Det är inte den enskilda individens tolkningar som är intressanta, i vår 

undersökning är det därför viktigt att vi inte låter enskilda upplevelser, händelser och 

föreställningar styra våra tolkningar. 

4.3.2 Giltighet och generaliserbarhet 
Både inom kvantitativ och kvalitativ forskning är en studies giltighet centralt, och ett 

argument kan ses som giltigt om det är relevant för undersökningen och dess frågeställningar 

(Ekström & Larsson 2010, ss. 14-15). Det handlar om huruvida det vi analyserar faktiskt 

besvarar våra frågeställningar och har med saken att göra (ibid; Bryman 2011, s. 162). För att 

kunna stärka giltigheten i vår undersökning utgår vi från syftet och frågeställningarna i vår 

analys. 

 

Inom kvalitativ forskning handlar extern giltighet om huruvida ett resultat från en särskilt 

studie kan generaliseras till andra miljöer och situationer och ge kunskap av mer generell 

karaktär (Bryman 2011, s. 352; Ekström & Larsson 2010, s. 17). Det kan vara svårt att 

generalisera kvalitativa forskningsresultat utanför den situation de producerades i, exempelvis 

på grund av fallstudier och begränsat urval (Bryman 2011, s. 352 & 369). Eftersom vårt urval 

av material är målinriktat är det inte statistiskt representativt i förhållande till en stor 

population. Vi kommer därför vara försiktiga med att generalisera vårt resultat till en större 

population samt ha ett kritiskt förhållningssätt. Vi har istället möjligheten att återkoppla till 

teori. Genom intensiva fallstudier har forskares resultat exempelvis kunnat visa 

grundläggande egenskaper och strukturer (Ekström & Larsson 2010, s. 18). I enskilda 

fallstudier finns möjligheten att gradvis utveckla teorier som beskriver grundläggande 

egenskaper i språket, sociala interaktioner eller samhällssystem (ibid). Intern giltighet innebär 

att det ska finnas en gemensam förståelse och överenskommelse mellan de tolkningar och 

teoretiska idéer som forskarna utvecklar (Bryman 2011, s. 352). Den interna giltigheten kan 

bli stark i en kvalitativ undersökning genom att forskarna är delaktiga under längre period och 

därigenom kan komma överens om begrepp och observationer (ibid). Vi har också 

möjligheten att göra jämförelser och kopplingar till tidigare forskning för att visa om det finns 

skillnader eller likheter, om det skett ändringar över tid. 
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5. Resultat och diskussion 
Studiens analysresultat presenteras här utifrån de tre teman vi utgått från när vi gjort vårt 

urval av artiklar. Först presenteras resultaten utifrån temat Kärlek och relationer som 

innehåller tre artiklar, Mode och skönhet som innehåller fem artiklar samt Karriär och 

utbildning där fyra artiklar ingår. Först presenteras artiklarna på den denotativa nivån i syfte 

att läsaren ska få en förståelse för artiklarnas utformning och innehåll. Efter detta går vi in på 

en mer djupgående konnotativ analys av varje artikel. Slutligen diskuterar och problematiserar 

vi även våra resultat utifrån varje tema. I Bilaga 1 finns de artiklar vi valt att basera vår analys 

på. 

5.1 Kärlek och relationer 
Veckorevyn berör ämnet Kärlek och relationer på ett relativt liknande sätt i samtliga av de 

artiklar som utgör undersökningsmaterialet. I samtliga artiklar är det “vanliga” människor och 

läsare som får komma till tals och berätta om sina relationer. Till skillnad från Hirdmans 

avhandling från 2001 (s. 209) som visade att männen i tidningarna nästan uteslutande var 

kända svenska musiker, tv-kändisar eller fotomodeller får nu läsaren också möta “vanliga” 

män såväl som “vanliga” kvinnor. 

5.1.1 Denotativ nivå: Så boostar vi vår kärlek! 

Reportaget i sin helhet sträcker sig över totalt tre sidor, se Fig. 13-15 i Bilaga 1. Den första 

sidan består av ett fotografi av en man och en kvinna i ett kök. Bilden är tagen på ett sådant 

avstånd att vi ser mannen ner till knäna. Mannen står upp och kvinnan sitter på hans på hans 

rygg med benen korsade runt hans kropp. Hon håller armarna runt mannen och ett av sina 

fingrar i mannens mun. Både mannen och kvinnan skrattar och blundar. Kvinnan har sitt 

ansikte riktat mot mannens ansikte och han har sitt huvud framåtlutat ner mot skålen, bort från 

kvinnan. På vänster sida finns artikelns rubrik Så boostar vi vår kärlek! i svart text. Över 

rubriken är ingressen placerad. Längst ner till höger på sidan finns en vit rektangulär ruta med 

underrubrik samt brödtext. 

 

Sidan två och tre är uppdelade i mindre intervjuer med tre olika par. Den första intervjun till 

vänster på uppslaget innehåller högst upp ett fotografi av samma personer som på den första 

sidan. Kamerans vinkel är parallellt placerad i förhållande till personerna på bilden och 

beskurna i midjehöjd. Både mannen och kvinnan tittar in i kameran och ler så att de visar 
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tänderna. Kvinnan är placerad framför mannen och håller i en sockerkaksform. Mannen står 

snett bakom kvinnan. Under fotot finns en brödtext uppdelad i två spalter. 

 

I Intervjun i mitten på uppslaget finns högst upp ett fotografi av två personer som sitter på en 

filt med ryggarna mot varandra. Mannens blick är riktad nedåt mot gitarren han håller i sina 

händer. Kvinnans ansikte är riktat mot kameran, men blicken är riktat upp mot mannens 

ansikte. Hon ler och visar tänderna. I händerna håller kvinnan ett anteckningsblock samt en 

penna. Framför kvinnan ligger ett till anteckningsblock, en bärbar dator och ett par hörlurar. 

Under fotot finns en rubrik i svart och en brödtext uppdelad i fyra spalter.  

 

Den tredje intervjun finns längst till höger på uppslaget. Högst upp finns en närbild på en 

kvinna och en man. Båda är avbildade med ansiktet något bortvänt från kameran mot en 

telefon som kvinnan håller i sin ena hand. Kvinnan står framför mannen och håller sin ena 

arm runt mannens nacke och båda ler. Under fotot finns en rubrik samt brödtext. 

5.1.2 Konnotativ analys: Så boostar vi vår kärlek! 
De två första paren i artikeln har matchande karriärer och gemensamma intressen. Det tredje 

paret beskriver sig själva som olika, men bekräftar sin kärlek genom att publicera bilder och 

texter till och om varandra på sociala medier. Bilderna fungerar som ett relä till texterna, de 

kompletterar varandra och berättar tillsammans en historia (Barthes 1999 [1964], ss. 37-38). 

 

Det första paret har ett intresse för kost och hälsa, vilket också bilderna indexerar där de 

befinner sig i ett kök och håller i olika hushållsredskap. Närheten och skratten indexerar att de 

är lyckliga, och lyckliga tillsammans med varandra. Bilden reproducerar och ger uttryck för 

myten och föreställningen om en man och en kvinna i ett traditionellt förhållande. Kvinnan är 

lätt, liten och feminin vilket poseringen och interaktionen på bilden konnoterar, och mannen 

den starka som orkar bära sin kvinna. Kvinnan matar dessutom mannen, och i texten går det 

att läsa att kvinnan är den som lagar all mat hemma hos dem. De glada skratten skapar 

konnotationer om att de båda är väldigt lyckliga över denna konstellation och trivs med att 

leva i dessa traditionella könsroller. Veckorevyn visar upp traditionella och stereotypa 

könsroller och får dem att framstå som naturliga utan att ifrågasätta. Att representera kvinnor 

på detta stereotypa vis säger emot Veckorevyns kampanj Size Hero om att visa en mångsidig 

bild av kvinnor.  
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Det andra paret har ett gemensamt intresse för musik, vilket också indexeras på bilden då 

mannen håller i en gitarr. Genom texten och bilden går det också att tolka att kvinnan skapar 

sin musik via datorn och kanske skriver en text i anteckningsblocket hon håller i sin hand. 

Mannen tittar ned på sin gitarr, medan kvinnans blick är riktad mot mannens ansikte. Även på 

reportagets första sida avbildas kvinnan med ansiktet riktat mot mannen medan han har 

ansiktet vänt åt ett annat håll. Denna interaktion och hur blickarna riktas kan hjälpa till att visa 

vem som står i fokus och vem som är artikelns huvudperson, och personer som definieras som 

svaga är oftare vända mot kameran medan personer med högre status är vända någon 

annanstans (Hirdman 2001, ss. 52-53). På fotografiet är kvinnans blick också riktad uppåt mot 

mannens ansikte vilket konnoterar maktförhållanden (Sturken & Cartwright 2009, s. 111). 

Den som tittar upp på någon annan är ofta i underläge och den som tittar ner eller bort får ofta 

mer makt (Hirdman 2001, s. 61). Genom blickarnas och ansiktenas riktningar kan bilden 

tolkas som att kvinnan är svagare och mer beroende av mannen och tittar drömmande mot 

honom, medan han är mer nonchalant som tittar bort från kvinnan. 

 

Det sista paret i reportaget tar tillsammans en “selfie” med en mobiltelefon på fotot, detta 

fungerar som ett relä till texten som handlar om hur de bekräftar sin kärlek till varandra via 

sociala medier. Vi kan förstå att det är en selfie, och detta är något som troligen är väl känt 

hos Veckorevyns tilltänkta målgrupp. En selfie är ett fotografi taget av sig själv, på sig själv 

med hjälp av exempelvis en mobiltelefon, som sedan delas via sociala medier (Oxford 

Dictionaries 2014). Med en selfie får fotografen själv kontroll över bilden och hur den 

presenteras. Genom att det tredje paret tar en selfie kan de själva välja hur de vill presentera 

och framställa sitt förhållande på sociala medier. Paret ler och de interagerar med varandra 

genom att kvinnan håller om mannen vilket också skapar konnotationer om närhet och kärlek.  

5.1.3 Denotativ nivå: Det vet inte min partner om mig… 

Artikeln är ett uppslag på två sidor, se Fig. 22-23 i Bilaga 1. I mitten av uppslaget finns ett 

fotografi placerat. På fotot är det en man och en kvinna. Mannen sitter på en bänk och 

kvinnan står upp bredvid honom. Mannen har på sig kalsonger och kvinnan har på sig linne, 

trosor och strumpor samt håller i en mugg och en sked. Hon står med ena benet framför det 

andra och tittar ned och ler med öppen mun. Mannen lutar sig fram mot kvinnan, pussar 

henne på kinden och blundar. Båda är ljushyade. Placerat ovanpå bilden finns en vit text som 

lyder “50 % av alla 21-35 år upplever att de inte har lätt att prata med sin partner om hur de 
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vill ha sex”. Vid kvinnas huvud på höger sida är det en tankebubbla placerad med texten 

“Undrar om han vet att jag kletat snor på hans vägg…”. 

 

Till vänster om fotografiet finns artikelns rubrik placerad i stora svarta bokstäver, samt en 

ingress. Runtom mittenbilden är det 16 cirkelformade porträttbilder med tillhörande citat samt 

text placerade. På 12 av 16 är det porträtt medan på 4 av dem är det mörka illustrationer av 

människor mot vit bakgrund. På 3 av 16 är det en rosa bakgrund på texten. 

5.1.4 Konnotativ analys: Det vet inte min partner om mig… 
I artikeln får olika personer uttala sig om sina kärleksrelationer, och något som deras partner 

inte vet om dem. I ingressen går det att läsa att dessa personer är läsare av Veckorevyn, det är 

alltså deras egna läsare som explicit får komma till tals genom citat i reportaget. Artikeln 

berättar också om förnamn och ålder på samtliga personer som kommer till tals. Nästan 

samtliga av de intervjuade presenteras även med en porträttbild, men till fyra av citaten 

föreställer fotografiet anonyma bilder på mörka människosiluetter mot ljus bakgrund. Dessa 

typer av bilder skapar konnotationer om anonymitet och går att tolka som att dessa personer 

vill vara anonyma eftersom de skäms över vad de gjort mot sina partners, och därför inte vill 

visa upp sina ansikten. Istället för en avsaknad av bild presenteras personen med en illustrerad 

bild. Vi menar att detta bidrar till att skapa en mer nära relation med läsaren som får se någon 

typ av bild på en person, trots att vi inte ser vem som är på bilden. Det blir på så sätt tydligare 

att det är en riktig person som står bakom citatet. Det blir också på detta sätt mer trovärdigt att 

citatet faktiskt är sant och inte något påhittat. Dessa siluetter visar dock stereotypa och 

traditionella föreställningar om kvinnor med långt hår och män med grova ansiktsdrag. Den 

kvinnliga siluetten är avbildad i profil med långt hår som är uppsatt i en knut. Mannens siluett 

är rakt framifrån med kort hår och grov käke. Trots att det inte går att se något annat än 

siluetten är det tydligt att bilderna föreställer en man och en kvinna och svåra att misstolka. 

Bilderna kan ses som ikoner eftersom de liknar sitt objekt. Stereotypen fungerar här som en 

förenklad bild av mannen och kvinnan för att läsaren ska kunna tolka könen utan 

missförstånd. Detta visar också att det är av vikt att läsaren ska förstå vilket kön personen har, 

något som vi menar inte är viktigt alls i kontexten. 

 

På det större fotografiet i mitten av artikeln syns en man och en kvinna. Båda personerna är 

lättklädda. Texten som finns placerad i bilden förankrar en betydelse hos det större fotografiet 

på sidan, och skapar konnotationer om att personerna på fotot har en sexuell relation med 
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varandra. De leende ansiktena indexerar att det är en lycklig sådan. Även poseringen där 

mannen lutar sig fram mot kvinnan och pussar henne på kinden konnoterar detta. Samspelet 

mellan rubrik, fotografi och bildtext gör att det kan tolkas som att artikeln kommer handla om 

att Veckorevyns läsare biktar sig om sex. Dock handlar endast två av citaten om sex, 

resterande handlar istället om exempelvis saker de stör sig på hos sin partner eller att de har 

ljugit om något de gjort. Tankebubblan till höger om kvinnans huvud gör att läsaren direkt 

kan förstå att den är en symbol som visar vad kvinnan tänker på. Det blir ett komiskt inslag 

till bilden, och knyter också an till ett av citaten med rubriken “Snor på väggen” som handlar 

om just detta. 

 

Kvinnorna i artikeln biktar sig om saker de gjort mot sin partner och håller hemligt. 

Kvinnornas citat sticker ut från föreställningarna om hur den perfekta kvinnan agerar. Dock 

tas dessa citat upp i kontexten att läsarna biktar sig, vilket kan tolkas som att detta är saker de 

skäms över att berätta. Det är bra att Veckorevyn uppmärksammar kvinnor på detta vis, men 

öppnar också för tolkningar om att det egentligen inte är accepterat att en kvinna beter sig på 

ett sådant sätt, och att de håller upp en fasad mot sina partners för att inte behöva visa att de 

gjort dessa okvinnliga handlingar. 

5.1.5 Denotativ nivå: Ödet finns det? 

Artikeln sträcker sig över totalt tre sidor, se Fig. 33-35 i Bilaga 1. Fyra olika par intervjuas 

om sitt kärleksliv och att de alla träffade sina respektive långt innan de blev ett par. Längst 

upp till vänster på den första sidan finns artikelns rubrik i stora svarta bokstäver samt en 

ingress. Under ingressen intervjuas en kvinna med titeln “filosofie doktor i praktisk filosofi”. 

Kvinnan avbildas på ett litet porträtt beskuret till kvinnans ansikte längst ner under intervjun. 

Ovanför porträttet står det “VR:s expert”. 

 

Bredvid intervjun med experten finns ett större foto av en kvinna och en man som pussas. De 

håller i ett stort rött uppblåsbart hjärta som svävar ovanför deras huvuden. Kvinnan och 

mannen befinner sig utomhus och det syns träd i bakgrunden. Kvinnan har på sig en kort 

klänning, högklackade skor samt armband och halsband i silver. Mannen avbildas med ryggen 

mot kameran och har på sig en rutig skjorta, svarta jeans och en hatt. Bredvid kvinnans huvud 

finns en tankebubbla. I bubblan står det “Tänk att vi båda skulle gilla uppblåsbara hjärtan. Det 

måste vara ödet!”. 
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Varje intervju med de fyra paren påbörjas med ett citat och en brödtext samt tillhörande 

fotografi på paret. Det första paret har två tillhörande fotografier där kvinnan bär 

bröllopsklänning och mannen kostym. På den översta bilden pussas de och vita prickar faller 

framför dem. Kvinnan håller i en blombukett. Det andra fotot av paret visar dem tillsammans 

med två barn där de alla poserar uppställt framför kameran. Alla personer på bilden tittar in i 

kameran och ler. Det finns även en rosa cirkel längst upp i högra hörnet där det står “70 

procent av svenska singlar tror att ödet är med och styr mötet med kärlek”. Fotografierna på 

det andra och tredje paret föreställer en man och en kvinna i närbild där båda tittar in i 

kameran och ler. Fotografiet på det fjärde paret är en bild tagen utomhus på medeldistans. 

Paret är avbildat rakt framifrån och båda ler. Mannen håller sin arm om kvinnan. Båda bär 

solglasögon och jeansväst samt jeansbyxor. Till varje intervju finns rubriker, underrubriker, 

citat och brödtext. På den sista sidan i reportaget återkommer också det uppblåsbara röda 

hjärtat nere i det vänstra hörnet. 

5.1.6 Konnotativ analys: Ödet finns det? 

Uppslaget handlar om kärlek, och ifall det var ödet som förde paren samman då parens vägar 

korsats långt innan de blev tillsammans med varandra. Artikeln handlar om fyra 

heterosexuella par, där kvinnan i förhållandet intervjuas. På vänster sida är det även en 

intervju med en doktor i praktisk filosofi. Hon berättar att många kärlekspar upplever det 

vackrare att deras förhållande var skrivet i stjärnorna än att de själva valde att bli ihop. 

Samtliga par som intervjuas ler och poserar uppställt nära varandra på bilderna. Bilderna 

indexerar lycka och att alla kvinnorna är lyckliga med sina partners. 

 

Likt artikeln Det vet inte min partner om mig… finns även här tankebubblan som symbol i 

anslutning till kvinnans huvud på mittuppslaget. Texten i bubblan kan tolkas som att 

Veckorevyn inte delar parens åsikter kring ödet och istället gör narr av de som tror på ödet, 

just för att de valt att skriva om uppblåsbara hjärtan snarare än något mer specifikt som 

exempelvis delade värderingar eller åsikter. Hjärtat fungerar även här, som i många andra 

sammanhang, som en välkänd symbol för kärleken som finns överallt i sociala och kulturella 

sammanhang. Hjärtat är ett konventionellt tecken då det egentligen inte ser ut som kärlek, 

utan snarare har fått den betydelsen genom kulturella överenskommelser. 

 

Det är kvinnorna i de olika förhållandena som blir intervjuade i artiklarna, och de pratar 

samtliga om sina pojkvänner/makar och hur det gick till innan och när de träffades. 



	  

	   33	  

Kvinnorna representeras i förhållande till sina män, det är vad hela reportaget går ut på. De får 

frågor som “Vad tyckte du om Tim då?” och “Är han ditt livs kärlek?”. Det är ingen 

ovanlighet att kvinnan porträtteras i förhållande till mannen när det gäller de artiklar vi 

baserar vår studie på. I flertalet artiklar som vi undersökt sker samma sak. På detta sätt 

framställs kvinnan som svagare i förhållande till mannen och beroende av honom och vad han 

tycker. I artikeln är det kvinnorna som explicit får komma till tals, men det är om männen 

som kvinnorna frågas. Kvinnan i den första intervjun citeras exempelvis “Tim blev en lugn 

och trygg person i allt det där”, “ingen förstår mig som Tim” och “det finns ingen annan jag 

skulle kunna klara av det här med än med honom”. Dessa ordval om mannen skapar 

konnotationer om stereotypen av mannen som räddaren i nöden, en prins som kommer på sin 

vita springare och räddar sin prinsessa (Lindgren 2009, s. 171). Fagerström och Nilsson 

(2008, s. 57) skriver att det inte är ovanligt att män porträtteras som starka och stabila medan 

kvinnor framställs som svaga och passiva, vilket också sker i denna intervju genom citaten 

där kvinnan explicit säger att hon inte skulle kunna klara sig utan mannen. I relation till 

kampanjen Size Hero där Veckorevyn vill främja starka kvinnor blir detta problematiskt då 

artikelns budskap kan tolkas som att det finns ett maktförhållande mellan mannen och 

kvinnan där mannen har större makt än kvinnan.  

 

Kvinnan i den tredje intervjun i samma artikel citeras “Så bekväm som jag är med Fredrik har 

jag aldrig varit”. Detta citat har flyttats ut från texten och placerats i brödtexten i ett större 

teckensnitt där orden “så bekväm” är i fetstil. Detta kan tolkas som att kvinnor egentligen inte 

är bekväma när de är i sällskap med en man, de måste hålla upp en fasad av att vara perfekta, 

vackra och feminina kvinnor. Som tur är kan denna kvinna vara trygg med sin man och 

behöver inte längre hålla upp denna fasad. Genom detta bekräftar Veckorevyn att myten om 

den perfekta kvinnan existerar, att en kvinna måste vara och bete sig på ett specifikt sätt för 

att leva upp till idealet. Det blir tydligt att Veckorevyn menar att kvinnor oftare känner att de 

behöver vara perfekta och inte kan vara sig själva i förhållande till en man. 

5.1.7 Diskussion 
I samtliga artiklar består paren som porträtteras av en man och en kvinna, med undantaget att 

en av de personer som får komma till tals i artikeln Det vet inte min partner om mig… är 

homosexuell. Att samtliga par utom ett består av en man och en kvinna är en tydlig spegling 

av heteronormen som finns i samhället, där det förutsätts att du ska bli kär i någon av det 

motsatta könet. Män förväntas vilja ha kärleksrelationer och sexuella relationer med kvinnor 
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och tvärtom (Fagerström & Nilsson 2008, ss. 17-18). Detta är en norm som startar redan i 

unga år då vi exempelvis tittar på filmer eller läser böcker om prinsar och prinsessor, och 

troligtvis är det också så att många av läsarna till tidningen inte ens reflekterar över att alla 

paren utom ett är heterosexuella. Det blir det naturliga som förutsätts vara det normala, och i 

många situationer i samhället antas du vara heterosexuell fram tills du berättar att du är något 

annat. Vi menar att om avsteg görs från heteronormen framstår avsteget tydligare för 

betraktaren än när den följs, då det senare bekräftar de traditionella uppfattningarna om genus 

och kön och därför blir svårare att upptäcka. 

 

På fotografierna till artiklarna Så boostar vi vår kärlek! och Ödet finns det? avbildas samtliga 

par i nära relation till varandra. De håller om varandra eller håller sina huvuden tätt intill. De 

ler och är lyckliga. De intervjuas om sina kärleksrelationer och berättar hur de gör för att få 

förhållandena att fungera. I dessa artiklar är tvåsamheten målet och de ger tips till läsaren om 

hur ett bra förhållande ska kunna hålla över en längre tid för att exempelvis kunna bilda 

familj. Detta skiljer sig från Hirdmans (2001, s. 21) undersökning som visade att Veckorevyns 

artiklar snarare fokuserade på vägen fram till tvåsamheten och hur en kvinna ska gå till för att 

förföra mannen. Fokus är i våra undersökta artiklar är istället inriktat på att få det 

heterosexuella förhållandet att hålla.  

 

Analysen visar också att samtliga personer som kommer till tals i artiklarna är “vanliga” 

människor. Detta kan ses som positivt i relation till Size Hero då målet är att visa en 

mångsidig bild av kvinnor och kvinnoidealet då inte enbart kända kvinnor får komma till tals. 

Dock blir detta också motsägelsefullt med tanke på att samtliga par som får komma till tals 

utom ett är heterosexuella, vilket knappast visar på en varierande representation.   

5.2 Mode och skönhet 
I Veckorevyns artiklar som berör ämnet Mode och skönhet får läsaren möta olika svenska eller 

internationellt kända kvinnor. Kvinnorna visar upp kläder eller sina hem, och ger olika tips 

relaterade till skönhet och utseende. 

5.2.1 Denotativ nivå: Vem gillar inte skor? 
Artikeln består av tre sidor där de första två utgör ett uppslag, se Fig. 1-3 i Bilaga 1. 

Uppslaget är uppbyggt med tre bilder samt en spalt med text. Hela den första sidan täcks av 

ett fotografi. På fotografiet finns en svart hylla. På hyllan står det tallrikar, glas, skålar, två 
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handväskor, två handmålade teckningar samt tre blockljus i trähållare. På hyllan finns också 

ett par högklackade skor. Det hänger fyra guldiga lampor ned från taket. På sida två på 

uppslaget finns det två bilder. På den övre bilden är det en närbild på en kvinnas ansikte. 

Blicken är fäst lite åt vänster från kameran och hon ler så tänderna syns. Bredvid bilden finns 

det en ljusrosa cirkel med texten “Veckorevyn kikar in hemma hos Hollywood stjärnan!” i 

svart. Under bilden på kvinnan finns ett foto på ett glasbord med två staplar med böcker på. 

Överst på ena bokstapeln står ett par svartvita ballerinaskor. På bordet står också bokstäverna 

“H” och “W” i tjocka glasprydnader samt en vas med rosor. Till höger om bilderna står 

artikelns rubrik samt ingress och brödtext. 

 

På den tredje sidan är det två spalter med brödtext samt tre bilder. Längst upp till vänster på 

sidan finns ett citat “Jag gillar när det finns en historia bakom mina möbler, det faktum att de 

haft ett liv”. Till höger på sidan finns en fotografi på hyllor med skor och hattar. Bredvid finns 

en mindre bild på en hylla med lådor. I lådorna finns olika sjalar och skor. Under dessa bilder 

finns ytterligare en bild på en bänk. På bänken står det en klocka, en kotte, två ljusstakar, ett 

litet inramat foto, en prydnadselefant, en prydnadsuggla samt en glasburk. Där finns också 

flera olika par skor både ovanpå och framför bänken, samt en väst på en galge. I alla tre 

bilderna är det tre vita tillhörande bildtexter i bilderna. 

5.2.2 Konnotativ analys: Vem gillar inte skor? 
Kvinnan på fotografiet på den första sidan är skådespelerskan Jessica Alba. I ingressen 

förankras en betydelse i bilderna där det går att förstå att alla de övriga fotografierna i 

reportaget är tagna hemma hos henne; “Jessica Alba öppnar dörrarna till sitt hem (och sin 

garderob) i fashionabla Beverly Hills”. Detta står också i den rosa cirkeln ovanför rubriken 

“Veckorevyn kikar in hemma hos Hollywoodstjärnan”. Genom artikeln kan läsaren få en 

inblick i en välkänd persons hem. Det skapas också en personlig ton gentemot läsaren genom 

ordval som “kikar in” och “öppnar upp dörrarna” vilket kan få läsaren att känna som att det är 

denne som får titta in i Albas hem.  Genom detta personliga perspektiv skapas en nära kontakt 

med läsaren (Hirdman 2001, s.18). Närbilden på kvinnan där hon har blicken riktad in i 

kameran bidrar också till känslan av närhet.  

 

Artikelns rubrik består av ett citat från Jessica Alba. Rubriken består av en fråga från 

skådespelerskan som explicit påstår att alla (kvinnor) tycker om och är intresserade av skor. 

På bilderna ser vi sedan ett antal olika skor, samtliga av dem är högklackade förutom ett par 
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ballerinaskor. Dessa typer av skor skapar konnotationer om kvinnlighet och framhäver 

stereotypen av genuskonstruktionen kvinna som någon som bär högklackat eller feminina 

ballerinaskor. Skorna är placerade som inredningsdetaljer i hemmet, de är så vackra att de kan 

visas upp i hemmet. Skorna kan stå framme och stolt visas upp för de som bjuds in att titta. Vi 

menar att det är problematiskt att skriva rubriken på detta sätt, Veckorevyn placerar läsaren i 

ett fack och hävdar att alla kvinnor gillar skor. Skorna ska även visas upp både i hemmet och 

på kroppen. I relation till Size Hero blir detta problematiskt då kvinnan representeras på ett 

ensidigt vis där myten om den feminina kvinnan i högklackat reproduceras.  

 

Hemmet visas upp, något som traditionellt sett är kvinnans område. Genom att visa upp 

hemmet på detta sätt, med kläder som inredningsdetaljer, kan det tolkas som att det är av 

betydelse att ha ett vackert hem på samma sätt som det är av betydelse att ha vackra kläder 

och skor. På fotografierna blandas heminredning med kläder och modeaccessoarer, hemmet 

likaväl som dina kläder ska kunna betraktas för att spegla din egen personliga stil. I texten går 

det att läsa att det är Jessica Albas walk in-closet som spelar den centrala rollen i hemmet och 

att hon inte kan leva utan vissa av sina skor. Även detta betonar föreställningen av den 

kvinnliga stereotypen som älskar sina skor och kläder och som skulle dö om hon inte fick ha 

dem. Eftersom det också står i texten att garderoben har den centrala rollen blir också 

konsumtion något viktigt och framträdande i texten (Hirdman 2001, s. 244). I slutet av texten 

står det också att en trädgårdstomte i trädgården har en Chanelväska slängd över axeln. Det är 

alltså inte vilken typ av konsumtion som helst som förmedlas, utan det är dyra exklusiva 

designermärken som värderas högst. 

5.2.3 Denotativ nivå: Anti Prom Queen 
Artikeln är ett modereportage som sträcker sig över totalt sex sidor, se Fig. 4-9 i Bilaga 1. På 

alla sidor utom en poserar en kvinna i olika kläder. På den första sidan är kvinnan 

fotograferad på ett avstånd så att hela kroppen syns. Hon sitter på en hög pall med kroppen 

snett vriden bort från kameran, men ansiktet och blicken är riktad rakt mot kameran. Hon har 

något öppen mun, ler inte och håller upp händerna i håret bredvid ansiktet. Kvinnan har på sig 

en ljusrosa jacka och silvriga shorts samt turkosa rullskridskor. På sida två i reportaget finns 

en stor rubrik Anti Prom Queen samt ingress placerat i en vit kvadratisk ruta på en ljusrosa 

bakgrund. Den ljusrosa bakgrunden återfinns på samtliga sidor i reportaget. På sida tre är 

kvinnan avbildad rakt framifrån från huvudet ner till knäna. Hon tittar in i kameran och ler. 

Hon håller den högra armen ovan huvudet och den vänstra i sitt hår. Hon har på sig en 
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mintgrön kort klänning, en svart jacka samt en rutmönstrad skjorta knuten runt midjan. På den 

fjärde sidan är kvinnan återigen avbildad i helkropp. Kvinnan står med händerna i fickorna 

och snett bortvänd från kameran med blicken riktad utanför bild. Munnen är något öppen utan 

att le. Hon har på sig en vit genomskinlig topp med en blå behå under. Hon bär även ett par 

korta svarta shorts och högklackade sandaletter. På den femte bilden i reportaget är kvinnan 

avbildad rakt framifrån och beskuren från huvudet ner till knäna. Blicken är riktad rakt in i 

kameran utan att le. Hon håller armarna rakt ner längs med kroppen och bär en vit överdel 

med lila ränder på ärmarna, vid halsen och längst ner vid kanten. På den sista bilden är 

kvinnan avbildad på liknande avstånd som den förra. Hon håller sin vänstra arm om kroppen 

och har lätt öppen mun. Kvinnan har på sig en glittrig topp, en grå kjol med hög slits samt 

orangea solglasögon med svart glas. Till höger om bilden finns en kort text med rubriken “Så 

fixar du Fannys hår” med fyra små tillhörande bilder. Sedan finns också en tävling med 

instruktioner där läsaren kan tävla om att vinna hairchalks. 

5.2.4 Konnotativ analys: Anti Prom Queen 

Kvinnan i reportaget är modebloggaren och stylisten Fanny Lyckman. Detta går att läsa på 

flera ställen i texten. Reportagets syfte är att visa upp olika klädesplagg som inspiration till 

läsaren för att skapa en personlig stil, vilket också förtydligas genom att det på varje sida 

finns en kort text om var de olika kläderna och accessoarerna går att köpa. I ingressen står det 

också att “klassiska vita klänningar i all ära, men det passar ju inte alla” samt att läsaren kan 

“satsa på tvådelat eller addera färg för en egen, punkig look”. Detta går att tolka som att 

läsaren inte behöver klä sig som alla andra, utan har möjlighet att kunna skapa en egen stil 

med hjälp av tipsen i artikeln. 

 

Kvinnan poserar passivt uppställt på samtliga bilder, och hon utför inte någon aktivitet. Syftet 

med uppslaget är att visa upp kläderna och kvinnan. På flertalet av bilderna håller kvinnan en 

onaturlig posering, exempelvis att hon håller upp händerna i ansiktet och spretar med 

fingrarna, håller armen på huvudet eller plutar med sina läppar. Likt Tolvheds (2008, ss. 164-

166) undersökning pekar detta på att kvinnor än idag avbildas passivt poserande och leende. 

Om en man skulle posera på liknande sätt som kvinnan på bilderna skulle detta troligen 

uppfattas som onaturligt. Väldigt sällan syns män som poserar på detta sätt. På de bilderna där 

kvinnan står i en mer avslappnad posering, se Fig. 7 och 8 i Bilaga 1, skulle hon kunna bytas 

ut mot en man och fortfarande upplevas naturlig och accepterad. Detta beror troligtvis på att 

kvinnan poserar framför kameran med armarna längs med kroppen eller med händerna i 
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fickorna. Om en man skulle posera på det sätt som kvinnan gör på Fig. 4, 6, och 9 i Bilaga 1 

skulle det skapa konnotationer som inte stämmer överens med genuskonstruktionerna och 

föreställningarna om hur en man ska vara och se ut. 

 

Färgerna i reportaget är genomgående pastellfärger med vissa utbrytande färger i svart och 

grått på kläderna kvinnan bär. Den återkommande bakgrundsfärgen är puderrosa, även 

kvinnans hår är rosa samt naglarna. Färgerna symboliserar här romantik och flickaktighet, 

färger som också ofta hör ihop med studenten och skolbalen. Dessa färger passar inte ihop 

med reportagets namn “Anti Prom Queen” och att läsaren kan skapa en “egen punkig look”. 

Färgerna förstärker snarare stereotypen Prom Queen, den populära tjejen som blir vald till 

balens drottning. Ordvalet “punkig” skapar snarare konnotationer om svart, nitar och 

neonfärger, något som sedan inte återspeglas i fotografierna. Detta blir motsägelsefullt mot 

vad som faktiskt sedan visas i modereportaget. 

 

Genom att denna artikel har rubriken “Anti Prom Queen” samt att i ingressen skriver 

Veckorevyn att “klassiska vita klänningar inte passar alla”, blir budskapet motsägelsefullt 

eftersom hela reportaget har en puderrosa ton och symboliserar flickighet. Veckorevyn 

försöker genom reportaget att ge ett alternativ till den klassiska balklänningen, en punkig stil, 

men budskapet går inte riktigt ända fram eftersom de använder korta klänningar och kjolar, 

mycket rosa nyanser och traditionellt kvinnliga kläder, frisyrer och accessoarer. Det stämmer 

inte heller överens med deras Size Hero-kampanj eftersom kläderna, poseringarna och 

sminket fortfarande är traditionellt kvinnligt samt avklätt och följer skönhetsidealet. Det är 

inte någon ovanlighet att endast ett ideal presenteras, vilket även sker i denna artikel (Sturken 

& Cartwright 2009, ss. 110-111). 

5.2.5 Denotativ nivå: Vacker hud står över alla makeuptrender 

Artikeln utgör en sida, se Fig. 18 i Bilaga 1. Bakgrunden är pastellblå med en kvinna till 

vänster i bild. Fotografiet föreställer en kvinna i halvkroppsbild som är beskuren vid hennes 

lår. Kvinnan har ljus hy, brunt hår och mörka ögon. Kvinnans hår fläktas bakåt och hon tittar 

rakt in i kameran och ler så tänderna syns. Hon har på sig en klarrosa långärmad klänning som 

täcker benen, samt små runda örhängen med silverstenar. Till höger om hennes ansikte står 

rubriken och under kommer en ingress samt brödtext i en vit ruta med två spalter. I spalterna 

svarar kvinnan på sju frågor. Frågorna är i fetstil. I den andra spalten finns också citatet 

“Gyllene glöd får mig att känna mig som en gudinna” utlyft från texten i ett större typsnitt. 
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Över kvinnans mage finns en vit ruta med text och bilder på olika skönhetsprodukter 

placerad. Överst i rutan står det “Jessicas beautyfavoriter!”. Under rubriken i rutan är det 

bilder på sju olika skönhetsprodukter med numrering på dem. Utöver produkterna finns en 

bild på en ros. Under bilderna finns text med information om vad det är för produkter, var det 

går att köpa samt vad det kostar. Över den vita rutan med produkter är en vit text placerad på 

kvinnans arm. Texten ger information om kvinnan, hennes namn, ålder och vad hon är aktuell 

med. 

5.2.6 Konnotativ analys: Vacker hud står över alla makeuptrender 

Fotografiet på sidan föreställer skådespelerskan Jessica Alba. Detta visas också tydligt i 

texten för den som inte vet vem hon är sedan innan. Genom att hon är en välkänd person som 

får tipsa läsaren om olika produkter i artikeln för att kunna få lika vacker hud som henne ges 

hon auktoritet, hennes tips framställs som proffsiga, pålitliga och sanna utlåtanden som 

fungerar för alla. På fotografiet ler kvinnan och tittar rakt in i kameran. Hennes hy är rynkfri, 

slät och har lyster. Hon är sminkad och har stylat hår som blåser bakåt. Den rosa klänningen 

täcker hennes armar och lår och har ingen djup urringning. Fotografiet skapar konnotationer 

om att kvinnan är sofistikerad, och ger ett professionellt pålitligt intryck. De rosa färgerna 

bidrar också till att skapa konnotationer om kvinnlighet och femininitet. Genom att använda 

sig av en känd person som får tipsa om skönhetsprodukter ger detta tyngd och auktoritet till 

budskapet. Många unga ser upp till kända och vackra personer och uppfattar deras uttalanden 

som kunskap (Hirdman 2001, ss.192-193). Alba lyfts upp och får en högre status med 

kunskap som framställs som sanning. På så sätt kan också läsaren påverkas mer till att köpa 

produkterna och uppleva budskapet om att en vacker hy är viktigt och åtråvärt. 

 

På flera ställen i artikeln beskrivs Jessica Albas hud med ord som “hennes berömda glow”, 

“fantastisk hud”, “en gyllene glöd får mig att känna mig som en gudinna”. Detta skapar 

konnotationer om att felfri hy är en faktor som gör dig lycklig. Citatet “Att utsidan speglar 

insidan fick jag tidigt lära mig av min mamma. Skönhet är en reflektion av inre styrka och 

harmoni” konnoterar att om du inte är vacker på utsidan kan du inte heller vara en bra person. 

Detta kan tolkas som att om någon inte lever upp till skönhetsidealen, är inte heller denna 

människa en trevlig, snäll och värdefull person. Utseendefixeringen blir tydlig och visar 

läsaren att det är viktigt att vara vacker för att må bra och vara en bra människa som andra 



	  

	   40	  

kan tycka om. I artikeln upprätthålls de normativa föreställningarna om att kvinnor ska vara 

vackra för att duga och vara värdefulla, vilket går emot målen med kampanjen Size Hero.  

 

De produkter Jessica Alba tipsar om är dyra produkter som inte alla har råd med. Under 

produkterna som listas i rutan till vänster finns information om priser, ett läppglans är den 

billigaste produkten och kostar 240 kr. Om någon skulle köpa alla dessa produkter skulle 

totalpriset bli 4156 kr. Detta är absolut inte något alla skulle ha råd med. I artikeln framhävs 

det som viktigt att ha vacker hud, att det “står över alla makeuptrender”, men för att kunna ha 

så vacker hud krävs också pengar. Kvinnokroppen används här för att lära kvinnor om varor 

och inköp som bidrar till skönhet, på samma sätt som i Hirdmans (2001, s. 244) studie. Detta 

skapar konnotationer om att utan pengar går det inte heller att vara vacker. Artikeln bidrar 

också till myten om kvinnan och normaliserar skönhetsideal utan att ifrågasätta, vilket 

motstrider Size Hero.  

5.2.7 Denotativ nivå: Min sambo får panik! 

Artikeln består av totalt tre sidor, först ett uppslag sedan en ensam sida, se Fig. 19-21 i Bilaga 

1. På uppslagets första sida finns ett fotografi som täcker hela sidan. På fotot syns en svart 

bänk. På bänken finns det tre tavlor, två blomkrukor, en borste, solglasögon, en 

prydnadselefant, ett Eiffeltorn, klämmor samt två glaskupor där den ena är tom och den andra 

innehåller en ringhållare i form av en hand. På väggen finns också tre tavlor som är uppsatta 

med tejp eller klämma. 

 

På den andra sidan i uppslaget finns två bilder och en spalt med text. På bilden upp till vänster 

är det en hylla med fem jackor i olika färger som hänger på vita galgar. Ovanpå hyllan står det 

en symaskin och två lådor. På bilden finns en ljusrosa cirkel med texten “ Veckorevyn kikar 

in hemma hos bloggstjärnan!”. Under bilden finns en till något större bild. Bilden föreställer 

en kvinna som sitter på en soffkant. Kvinnan har på sig en blus, en svart kort kjol med stenar i 

olika färger, svarta strumpbyxor samt en hatt. Kvinnan har ljus hy och ljust lockigt hår. Hon 

tittar in i kameran och ler med stängd mun. På väggen bakom kvinnan syns en fönster samt 

två affischer. På bilden finns också en svart text med information om kvinnans namn, ålder, 

boende och hemsida. Till höger om bilderna finns artikelns rubrik, ingress samt brödtext. 

 

På den tredje sidan finns det två textspalter med fem frågor i fetstil. I den första spalten i 

mitten är det ett citat “Tanterna är galna i min leoparddramaten” utlyft från texten i ett större 
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typsnitt. Under den sista spalten är det en liten bild på sex klockor i olika färger som ligger i 

en hög. Bredvid denna bild, längst till höger, är det ett fotografi på ett djurkranium dekorerat 

med rosor. Under dessa bilder är det ett foto som täcker hela sidans nedre del. Fotografiet 

föreställer ett rum där en vit soffa och två glasbord är i fokus. I soffan ligger två filtar och fyra 

kuddar. På glasborden står det en glasvas med vita blommor, ett fat med vita ljus och en vit 

tallrik med vindruvor och melon. På bordens underhylla är det fullt med tidningar. I 

bakgrunden står det en vit garderob och en vit skohylla som är fylld med olika skor. Bakom 

soffan står samma svarta bänk som återfinns på fotografiet på reportagets första sida. 

5.2.8 Konnotativ analys: Min sambo får panik! 

Artikeln är en intervju med modebloggaren och stylisten Madeleine Billman. Texten och 

bilderna skapar tillsammans ett relä som berättar för läsaren att hon är intresserad av mode. 

Det finns också bildtexter och meningar i brödtexten som berättar att hon exempelvis älskar 

kappor och att hon använder accessoarer som inredningsdetaljer. Fotografierna i kombination 

med porträttet av bloggaren där hon poserar, tittar in i kameran och ler skapar en inbjudande 

känsla och en relation till läsaren som får följa med in i hennes hem, för inspiration eller för 

information. På samma sätt som i artikeln Vem gillar inte skor? blir läsaren inbjuden i en 

känd persons hem. I båda artiklarna används modeaccessoarer som inredningsdetaljer. Även 

här skapas därför konnotationer om att både hemmet och kläderna är viktiga att visa upp. 

Veckorevyn förutsätter att det är intressant för läsaren att titta in i olika kända personers hem, 

och att inredning om mode är av intresse för läsaren. 

 

I den rosa cirkeln på andra sidan står det också “Veckorevyn kikar in hemma hos 

bloggstjärnan!”. Ordvalet “stjärna” konnoterar och skapar föreställningar om att personen i 

reportaget är välkänd. Genom detta ges också personen en högre status, läsaren kan titta in i 

hennes hem och få inspiration. I texten står det också att många vill ha likadan 

inredningsdetalj som henne själv eller att tanter älskar hennes leoparddramaten. 

 

Det är anmärkningsvärt att Veckorevyn väljer att ha citatet Min sambo får panik! som rubrik 

när artikeln handlar om kvinnan och hennes intresse för mode och inredning. Kvinnan 

framställs i förhållande till en man, vilket är något vi upptäckt i flera av de artiklar som 

analyserats. Män framställs ofta som dominerande i relation till kvinnan (Lindgren 2009, s 

171). Redaktionen gör alltid en val i rubriksättning och vilka ord eller fraser de väljer att 

använda, och detta är ett vanligt sätt att framställa kvinnor på i media. Vi tänker oss att om 
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rubriken hade varit en annan som exempelvis hade med hennes intressen att göra skulle detta 

kunna framställas på ett annat sätt och inte som att kvinnan finns till i relation till mannen. Ett 

exempel på citatrubrik som hade varit med tydlig i sammanhanget och som hade skapat 

konnotationer om en mer självständig kvinna hade exempelvis kunnat vara “Jag gillar att 

blanda gammalt och nytt” eller “Jag tar på mig det jag tycker är snyggt, så får folk tycka vad 

de vill!” vilket är andra citat från brödtexten. 

5.2.9 Denotativ nivå: Du ska få vara och se ut som du vill 
Artikeln sträcker sig över totalt tre sidor, se Fig. 24-26 i Bilaga 1. På den första sidan står en 

kvinna till höger där hon håller i ett foto av sig själv. Kameran är placerad parallellt med 

kvinnan och hon tittar in i kameran och ler. Hon är sminkad runt ögonen och har ljust rosa 

läppar. Kvinnan är beskuren ovanför knäna så att en del av hennes lår visas. Hon har på sig en 

kort kjol och en kort tröja som visar en del av magen samt armarna. Håret är delvis uppsatt 

och hänger ner framför bröstet. På den ena armen har hon en klocka och en ring, och runt 

halsen har hon ett halsband. Kvinnan har långa naglar där några är målade i guld och några i 

svart. Kvinnan håller i ett foto på sig själv. På fotot står hon på en strand med armarna 

uppsträckta ovanför huvudet och benen i kors. Hon har på sig bikini och solglasögon och 

utsläppt hår. I bakgrunden ser vi en sandstrand, vatten, en blå himmel samt människor. Till 

vänster på sidan finns flera mindre svartvita porträttbilder på olika kvinnor fotograferade på 

liknande avstånd som den större bilden. Alla dessa kvinnor poserar i underkläder och visar 

sina ben, armar och mage. Högst upp i mitten av sidan står rubriken “Singelaktuella Molly 

Sandén: Du ska få vara och se ut som du vill”. Längst ner på sidan bredvid kvinnans ena lår 

finns en faktaruta med information om kvinnan. 

 

På sida två finns en ingress samt en brödtext som är uppdelad i tre spalter. I mitten av den 

första spalten finns citatet “Det har varit en lång resa från att vara otrygg och osäker till att 

idag inte ta lika illa vid mig”. Till höger på sidan finns fler mindre svartvita porträttbilder på 

kvinnor i underkläder. 

 

På den sista sidan finns det brödtext i två spalter. Till höger i bild finns kvinnan från den 

första sidan återigen avbildad. Hon har samma kläder på sig som på den första bilden, men 

håller inte längre i fotot. Avståndet från kameran är detsamma och hon är porträtterad rakt 

framifrån. Hon håller den ena handen på höften och den andra längs med kroppen. Hon ler 
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och visar tänderna och blicken fokuserar nedåt. Under brödtexten finns en papperslapp med 

en text som börjar med “Mollys hälsning till VR:s läsare”. 

5.2.10 Konnotativ analys: Du ska få vara och se ut som du vill 
Färgfotografiet på den första sidan föreställer sångerskan Molly Sandén. De som inte vet 

sedan innan vem Molly Sandén är eller vad hon gör kan också förstå detta genom att texten 

börjar med “singelaktuella Molly Sandén” samt faktarutan. Texterna förankrar en betydelse 

hos bilderna, läsaren förstår att det är Molly Sandén som porträtteras och intervjuas. Eftersom 

porträttet på Molly Sandén är större i förhållande till de övriga bilderna på sidan samt i färg 

kan läsaren förstå att det är henne de ska fokusera på, artikelns layout gör att Molly Sandén 

blir mer betonad och viktigare än de övriga svartvita bilderna på sidan. Hennes leende och 

blick bjuder in till betraktande. Den parallellt placerade kameravinkeln bidrar till att skapa ett 

jämlikt förhållande mellan den avbildade och betraktaren, vilket också förstärks genom 

artikelns rubrik. Kvinnorna på de mindre svartvita bilderna visar upp sina avklädda kroppar, 

vilket också Molly Sandén gör på fotot hon håller i sina händer. Genom rubriken förankras en 

betydelse hos bilderna som annars skulle kunnat vara en helt annan. Utan texten skulle läsaren 

exempelvis kunna tolka bilderna som del i någon form av make-over där de mindre fotona är 

“före”-bilder och den större bilden en “efter”-bild, men på grund av rubriken skapas 

konnotationer om att porträtten föreställer kvinnor som samtliga är stolta över sina olika 

kroppar. Kvinnornas kroppsposeringar och leende ansikten indexerar också denna betydelse. 

På porträttet av sig själv som Molly Sandén håller i sina händer visar även hon stolt upp sin 

kropp. Hennes kroppsposering konnoterar detta då hon sträcker upp sina armar i luften och 

ler, denna typ av kroppsposering är inte en ovanlighet för kvinnor (Tolvhed 2008, ss. 164-

166). Hon bjuder in läsaren att betrakta hennes kropp, trots att hon i artikeln inte anses vara en 

del av det kvinnliga skönhetsidealet med en smal vältränad kropp. Dock är hon inte särskilt 

långt ifrån idealet, vilket kan vara en tänkbar anledning till att hon också stolt vågar visa upp 

sin kropp.  

 

På bilden på den sista sidan i reportaget poserar kvinnan med blicken riktad nedåt så att 

betraktaren endast ser hennes ögonlock och fransar, som att hon tittar ner på sin egen kropp. 

Poseringen tillsammans med hennes leende ansiktsuttryck indexerar att hon är stolt över vad 

hon ser, över sin egen kropp. Genom att hon själv tittar på sin kropp bjuds också läsaren in att 

betrakta henne (Kress & Van Leeuwen 1996, s. 124; Hirdman 2001, s. 52). Papperslappen 

längst ner på sidan fungerar som en ikon, och har ett typsnitt som får den att se handskriven 
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ut. Den handskrivna lappen skapar en relation mellan avsändaren och mottagaren som blir 

mer intim än övrig text. På papperslappen riktar Molly en hälsning direkt till läsaren där hon 

uppmanar denne att stå upp för sig själv. Läsaren adresseras direkt genom ordval som “du” 

och “dig”, vilket är ett gemensamt drag hos magasin (Hirdman 2001, s. 17). Genom 

hälsningen hamnar läsaren och Molly på samma nivå där hon visar att hon inte försöker vara 

bättre än någon annan och att även hon kan känna osäkerhet. 

5.2.11 Diskussion 
I artiklarna Vem gillar inte skor? och Min sambo får panik! står konsumtionen i fokus. Det är 

viktigt att ha de rätta kläderna och inredningsdetaljerna och även att bry sig om vad 

produkterna är tillverkade av och kommer ifrån. Det framställs i artiklarna som viktigt att äga 

vissa typer av saker och att vissa saker är mer önskvärt och har högre status än annat. Läsaren 

får genom reportagen en inblick i hur livet kan se ut för någon som är framgångsrik och har 

mycket pengar, och där konsumtion och dyra produkter framställs som eftersträvansvärt och 

viktigt. Det skulle ju exempelvis inte vara acceptabelt att låta trädgårdstomten i artikeln Vem 

gillar inte skor? att bära en väska utan exklusivt märke, utan det är också viktigt att framhäva 

designermärket som ger en högre status. Genom denna artikel reproduceras också 

föreställningen om typiskt kvinnliga intressen som att älska skor som naturligt utan att 

ifrågasättas. Detta skapar en allt för förenklad och stereotyp bild av kvinnan, och 

egenskaperna framställs som självklara (Fagerström & Nilsson 2008 s. 7). 

 

Budskapet med reportaget Du ska på vara och se ut som du vill är att alla kvinnor ska vara 

stolta över sina kroppar. Veckorevyn vill genom sin kampanj Size Hero gå emot sjuka 

skönhetsideal och genom reportage uppmärksamma skönhetsideal och skapa ett bredare och 

sundare ideal. Detta blir dock motsägelsefullt i tidningens innehåll. Även om de tar upp detta 

ämne i någon annan artikel säger de emot sin egen kampanj genom att publicera denna typ av 

reportage. Kvinnorna är avklädda och även på den större porträttbilden visar Molly Sandén 

både sin mage, sina lår och armar. Betydelsen blir motsägelsefull, för att en kvinna ska kunna 

vara stolt över sin kropp måste den också visas upp för andra att betrakta. Ofta i sammanhang 

där kvinnor ska visa stolthet över sina kroppar innebär detta också att de klär av sig kläderna. 

En kvinna kan inte vara stolt över sitt utseende utan att samtidigt också visa upp kroppen 

avklädd eller lättklädd. Budskapet blir också tvetydigt genom att Sandén är så hårt sminkad, 

uppklädd och har långa manikyrerade naglar. Eftersom att hon är så “fixad” och inte har en 

naturlig stil blir budskapet motsägelsefullt. Om hon istället hade avbildats mer naturligt, som 
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hon faktiskt ser ut på riktigt, hade budskapet kunnat stärkas och fler läsare hade troligen 

kunnat identifiera sig med Molly. På de svartvita bilderna visar olika kvinnor upp sina 

kroppar, men trots detta är de väldigt lika varandra. Det är totalt elva svartvita bilder, där det 

går att identifiera tre olika kroppstyper. En majoritet av kvinnorna är smala och en av dem 

mer vältränad och muskulös. Endast tre av kvinnorna kan ses som mulliga eller av en 

kroppstyp som inte tillhör dagens kroppsideal. Ingen av kvinnorna på bilderna är stora eller 

överviktiga, utan snarare mer kurviga och feminina. Detta blir också motsägelsefullt då 

kvinnorna snarare blir som en massa av likadana kroppar än att de är olika och får eller kan se 

ut hur de vill. Ett ideal framhävs och representeras som det rätta (Beverly & Ross 2006, s. 49; 

Sturken & Cartwright 2009, ss. 110-111). Budskapet och utseendefixeringen i artikeln 

“Vacker hud står över alla makeuptrender” blir också problematiskt i relation till Veckorevyns 

kampanj Size Hero. I artikeln citeras Jessica Alba explicit där hon säger att “utsidan speglar 

insidan”. Budskapet blir att du måste vara vacker på utsidan för att vara en bra person, och 

utseendet spelar en stor roll i hur andra uppfattar dig. 

5.3 Karriär och utbildning 
I reportagen om Karriär och utbildning får läsaren ta del av både kända och okända personers 

liv, men blir också guidade och får tips om olika utbildningar och yrken som är värda att satsa 

på. 

5.3.1 Denotativ nivå: Mitt liv är the best of two worlds 

Reportaget sträcker sig över totalt tre sidor, där de första två sidorna är kombinerade på ett 

uppslag, se Fig. 10- 12 i Bilaga 1. På uppslaget finns ett porträtt i närbild på en kvinna där 

hon är avbildad på ett sådant avstånd att vi ser hennes ansikte och kropp ner till brösten. 

Kameravinkeln är parallellt placerat i förhållande till kvinnan. Hennes ansikte är lite frånvänt 

från kameran men blicken är riktad in i kameran. Hon ler svagt och munnen är något öppen. 

Kvinnan är sminkad och har lockigt hår som fläktas bakåt. Hon har på sig en ljus ärmlös 

överdel och ett stort halsband. Hon håller sin högra arm längs med kroppen och den vänstra 

utåt så att armhålan syns. Bakgrunden är enfärgat beige. Till höger på en första sidan finns 

rubriken samt en underrubrik. Framför kvinnans bröstkorg finns en vit rektangulär ruta med 

ingress och brödtext. 

 

På den andra sidan på uppslaget finns ännu en vit rektangulär ruta med brödtext. I mitten av 

den vita rutan syns fem mindre bilder där fyra av bilderna är i färg och en i svartvitt. På tre av 
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bilderna ser vi återigen kvinnan. Den svartvita bilden föreställer ett porträtt i närbild av 

kvinnan där vi ser hennes ansikte. På den andra bilden bär hon en sport-bh och korta tighta 

shorts. Hon är avbildad så att man ser hela hennes kropp och mycket av bakgrunden. På den 

tredje bilden av kvinnan finns flera små bilder av hennes ansikte med en vit ram runt. På den 

vita ramen syns texterna “Zara Larsson” och “Carry you home”. De två översta bilderna 

föreställer ett mixerbord, och en folksamling med berg och himmel i bakgrunden. Under 

bilderna finns en vit text på svart botten där det står “Genom Zaras blogg, Instagram och 

Twitter får hennes fans ta del av hennes vardag och åsikter på ett unikt sätt”. Ovanpå bilderna 

finns en text där det står “If you sexist me I will feminist you”. I brödtexten finns också citatet 

“Feminism och rasism har alla med att göra” placerat i ett större typsnitt än övrig brödtext. 

 

På den tredje sidan återkommer den vita rektangulära rutan med brödtext. Placerat i den vita 

rutan finns också tre mindre bilder i ett kollage tillsammans med citatet “Jag är absolut inte 

flawless men jag behöver ju inte skylta med det på sociala medier”. Överst i kollaget finns en 

porträttbild på kvinnans ansikte där hon tittar rakt in i kameran utan att le. Hennes läppar är 

målade i en knallrosa färg. I anslutning till bilden står det “Zara är inte rädd för att ta en 

debatt”. På nästa bild ser vi en kropp som ligger på sidan, bilden är beskuren så att vi endast 

ser rumpan, benen och en del av magen. Personen på bilden bär sportskor och en svart kort 

klänning med grönt bladmönster. Underst i kollaget finns också en svartvit bild med en 

hängande mikrofon och ett mikrofonskydd. Till höger i den vita rutan finns ett svart lodrätt 

streck. Till höger om strecket står rubriken “Fler unga it-girls att hålla ögonen på”. Under 

rubriken finns fem cirklar med porträtt av olika kvinnor. Under varje cirkel står också olika 

namn och korta texter. 

5.3.2 Konnotativ analys: Mitt liv är the best of two worlds 
Kvinnan i artikeln är sångerskan Zara Larsson, hon intervjuas om sin karriär, kärleksliv och 

åsikter kring feminism och rasism. Artikeln handlar även om hennes aktivitet på sociala 

medier som hennes blogg och Instagram. Med citat som “if you sexist me i will feminist you” 

och “feminism och rasism har alla med att göra” blir det möjligt för läsaren att förstå att hon 

är feminist. Genom artikeln och de tillhörande bilderna går det att tolka att det är viktigt för 

henne att vara en bra förebild för andra, i artikeln får läsaren exempelvis veta att det är viktigt 

för henne att prata om ämnen som rasism, feminism och politik. 
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På det stora fotografiet på första sidan i artikeln avbildas Zara Larsson i närbild. När någon 

har blicken riktad in i kameran konnoterar det intimitet och bjuder in läsaren att betrakta 

(Kress & Van Leeuwen 1996, s. 124; Hirdman 2001, s. 52). Fotografiets avstånd och 

parallella vinkel tillsammans med den inbjudande blicken fungerar som ett relä till reportaget 

där läsaren bjuds in att få en inblick i hennes liv som enligt citatet på första sidan är “the best 

of two worlds”. Fotografiets färger och bakgrund går i toner som beige och krämvit, dessa 

färger symboliserar lugn och förstärker också intrycket av Zara Larssons om en lugn, jordnära 

och mogen person. Detta återkommer också texten där läsaren får veta att många ofta tror att 

hon är äldre än 16 år. 

 

De mindre bilderna på Fig. 11 i Bilaga 1 kan läsaren förstå är bilder från Zara Larssons 

sociala medier, denna betydelse förankras också genom den tillhörande bildtexten. Läsaren 

kan få en djupare inblick i hennes liv genom dessa fotografier, och få en förståelse för vad 

hon lägger upp på sociala medier. Bilderna och textens samspel hjälper till att skapa ett 

personligt tilltal och ton (Hirdman 2001, s. 17). 

 

Genom den lilla texten “Våra nya it-girls” uppe till vänster på sidorna i reportaget 

tillsammans med listan i slutet över “Unga it-girls att hålla ögonen på” skapas konnotationer 

om att dessa kvinnor har “det”, är moderna, inne och unga kvinnor som får stort utrymme i 

massmedier. De lever liv som läsaren ska vilja eftersträva. Rubriken “att hålla ögonen på” kan 

också skapa konnotationer om att läsaren ska betrakta dem, följa deras liv och bedöma. 

Artikeln lyfter fram ett antal unga framgångsrika kvinnor och representerar deras liv som 

åtråvärda, som att många unga kvinnor drömmer om att ha en framgångsrik sångkarriär, 

arbeta med att blogga, vara modeller eller ha många följare på Instagram. I brödtexten lyfts 

det också fram att Zara Larsson får 15 000 likes på sina foton som publiceras på Instagram. 

Samtliga av de kvinnor som lyfts fram i reportaget har karriärer som är offentliga, de arbetar 

med bloggar, mode, som modeller eller är sångerskor. Dessa kvinnor har koll på vad som är 

inne och inte. 

 

I artikeln framställs Zara Larsson som en idol, någon som kan leva ett framgångsrikt liv 

samtidigt som hon kan umgås med sin familj och sin pojkvän. Hon representeras som en stark 

person, feminist och med starka åsikter som hon gärna pratar om. De unga läsarna kan se 

henne som en förebild som har det liv många drömmer om att kunna ha och samtidigt också 

har skinn på näsan. Hon säger också själv i artikeln “Jag är inte flawless men jag behöver ju 
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inte skylta med det på sociala medier” vilket också kan tolkas som att det är viktigt för henne 

själv att framstå som en person att se upp till. Hon säger också i artikeln att det är “klart man 

påverkas av sin största idol” och “har ett ansvar i det man gör, säger och visar”. Det är 

anmärkningsvärt att hon även säger i intervjun att hon inte själv är en perfekt person, detta är 

inte något vi sett tidigare i våra analyser. I relation till kampanjen Size Hero kan detta ses som 

positivt. I artikeln lyfts unga framgångsrika kvinnor fram, feminism är ett centralt ämne och 

att Zara Larsson inte är rädd för att framföra sina åsikter. Dock är budskapet även något 

motstridigt kampanjen eftersom det lyfts fram i artikeln att hon inte är perfekt, men att det 

inte är något som behöver visas utåt.  

5.3.3 Denotativ nivå: Vägen till din framtid börjar här! 

Reportagets två sidor utgör tillsammans ett uppslag, se Fig. 16-17 i Bilaga 1. Hela första sidan 

består av ett fotografi som sträcker sig en bit in på högersidan. Bilden föreställer en kvinna 

avbildad i halvkropp beskuren vid låren. Kvinnan på bilden har ljus hy och brunt hår uppsatt i 

en knut uppe på huvudet. Kvinnans blick är riktad in i kameran och hon ler så tänderna syns. 

Hon har på sig en lite längre blus utan ärmar, svarta korta shorts och glasögon samt har en 

väska på axeln. Kvinnan står rakt med överkroppen och är något framåtlutad men har vridit 

benen så det högra benet är framför det vänstra där hennes högra lår syns. Armarna hänger 

avslappnat längst med kroppen. I bakgrunden finns flera hyllor fyllda med böcker. Till 

vänster om kvinnans ansikte finns artikelns rubrik samt ingress placerad. 

 

Längst till vänster på högersidan är det en spalt med svart brödtext. Högst upp på den vänstra 

sidan står rubriken “Nya utbildningar” tillsammans med en ingress under. Till höger om detta 

är det en svart cirkel med vit text som lyder “15 oktober är sista ansökningsdag för 

vårterminen 2015”. Under rubriken finns ett foto på en kvinna som spelar gitarr. Kvinnan 

tittar bort från kameran och har lätt öppen mun samt långt hår. Kvinnan har på sig en svart 

klänning som slutar vid låren och på underarmarna. Hon sitter i en soffa med en bokhylla i 

bakgrunden. Under bilden är det två spalter med text uppdelat med underrubriker i sex olika 

delar. Varje del har en rubrik och en tillhörande kort text. Till vänster på sidan finns en 

ljusrosa rektangulär ruta med rubriken “Vilse i högskoledjungeln? Här finns hjälpen!”. Texten 

följs av “Jag vet inte…” och sedan kommer fyra punkter med olika rubrikerna “... vad jag ska 

plugga”, “... hur jag ska söka”, “... var jag söker” och “... var hittar jag info om utlandsstudier” 

med tillhörande texter. Längst ner på höger sida finns en ruta med rubriken “VR frågar” och 

underrubriken “Hur tänkte du när du valde program?”. Under detta är det fyra spalter med text 
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och tillhörande bild. Bilderna föreställer närbilder av olika kvinnor. Samtliga kvinnor har 

blicken riktad in i kameran och ler. 

5.3.4 Konnotativ analys: Vägen till din framtid börjar här! 
Reportaget behandlar ämnet utbildning och karriär, och listar olika utbildningar som går att 

söka från och med vårterminen 2015. Genom hur uppslagets layout är utformat där bilden på 

den första sidan i reportaget är störst, blir den också mest framträdande. Kvinnan på bilden 

bär glasögon och poserar framför kameran i något som kan tolkas som ett bibliotek med 

hyllor med böcker i bakgrunden. Glasögonen är en symbol som står för att vara smart, och 

böcker symboliserar i många sammanhang kunskap. Kvinnan på bilden har håret uppsatt i en 

knut på huvudet, avståndet gör att betraktaren kan se att hon bär en blus som visar hennes 

armar samt korta shorts som visar hennes ben. Bakgrunden tillsammans med hur kvinnan är 

stylad skapar konnotationer om den kvinnliga stereotypen sexig bibliotekarie, sekreterare, 

lärare eller liknande. Kvinnan representeras i denna bild stereotypt, och detta är även något 

som hos många kan tolkas som en sexuell anspelning och fantasi (Williams 2003, s. 31). 

 

På den vänstra sidan listas utbildningar som startar under vårterminen 2015 och startar med 

underrubriker som exempelvis “För den äventyrslystne”, “För musiknörden”, “För den 

uppdaterade”. Under dessa rubriker finns sedan information om olika program som går att 

utbilda sig i. Syftet med Veckorevyns artikel är att hjälpa sina läsare att hitta rätt utbildning. 

Utbildningarna som Veckorevyn listar, exempelvis helikopterpilot eller polis, är yrken som 

ställer höga krav på den som söker. Det är inga “vanliga” yrken som listas som exempelvis 

lärare, försäljare eller sjuksköterska, utan det är yrken som kräver höga ambitioner och betyg 

hos de sökande. Utbildning framställs som en förutsättning för att kunna göra karriär, som om 

alla människor har ambitionen att klättra på karriärstegen och ta sig så högt upp som möjligt 

och som att utbildning är något självklart om man vill lyckas i livet. Det blir tydligt att att 

läsaren uppmuntras att sikta högt med sin karriär i texten genom fraser som “nästa Mozart?” 

och “vill du vara med och rädda planeten?”. 

 

På bilden med kvinnan som spelar gitarr tittar kvinnan ner på gitarrens hals och ser ut att 

spela något. Ansiktsuttrycket är koncentrerat och lugnt. Bilden knyter an till en av 

utbildningarna i musikvetenskap som listas i artikeln. På bilden finns också en 

kompletterande text med information om att utbildningen kombinerar teori och praktik. 

Bilden fungerar som ett relä som tillsammans med texten om utbildningen i musikvetenskap 
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berättar en historia om hur det skulle vara att studera utbildningen. Färgerna i bilden är lugna 

och jordnära och symboliserar harmoni. Bilden skapar konnotationer om studentlivet som 

lugnt, harmoniskt och fridfullt. Kvinnan har på sig en överdel i svart spets och är stylad. Hon 

har inget på sig på underkroppen så hennes ben visas. Kvinnan representeras genom blicken 

och kläderna som mystisk och sexig, även detta en stereotyp med sexuella anspelningar 

(Williams 2003, s. 31). 

5.3.5 Denotativ nivå: Vill du jobba som modell? Glöm det! 
Artikeln sträcker sig över totalt tre sidor och börjar med en ensam sida och fortsätter med ett 

uppslag, se Fig. 27-29 i Bilaga 1. Hela den första sidan har svart bakgrundsfärg. Längst upp 

står rubriken i stora vita bokstäver. Under rubriken finns en ingress och till höger är det en 

avlång vit rektangulär ruta med brödtext i. Den undre delen av sidan utgörs av ett kollage med 

åtta bilder. På alla bilderna är det kvinnor som alla är ljushyade och har lockigt hår. På 

bilderna syns kvinnorna exempelvis i likadana vita och rosa morgonrockar, kvinnorna ler eller 

plutar med läpparna. På en av bilderna står fyra kvinnor på rad och tittar ner på sina 

mobiltelefoner. På en annan bild poserar en kvinna med ryggen mot kameran i en byxdress 

med strassdetaljer. På tre av bilderna gör sig kvinnorna i ordning på olika sätt, blir sminkade, 

fixar håret eller kläderna. På mitten av sidan finns en ljusrosa cirkel med texten “53 procent 

av dagens yrken i Sverige, 2.5 milj. jobb, beräknas kunna ersättas av teknik under de 

kommande 20 åren”. 

 

De två efterföljande sidorna utgör ett uppslag där den första sidan har en svart bakgrund som 

sträcker sig en bit över på den högra sidan. På första sidan finns en rektangulär vit ruta med 

svart brödtext samt citatet “Vi måste också börja ifrågasätta jobbsamhället. Vem är jag? Är 

jag mitt jobb eller mina intressen?”. Längst ner finns en lista med rubriken “Jobben som 

försvinner”. På den första sidan finns tre bilder varav den vänstra är en stor bild på fyra olika 

kvinnor. Alla kvinnor poserar exakt likadant men har olika utseenden. Längst ner på vänster 

sida är den en närbild på ett sminkat öga samt en skärmbild från redigeringsprogrammet 

Photoshop. Till vänster finns ytterligare en bild som föreställer en utveckling i att skapa ett 

kvinnoansikte i datorn. Bilderna föreställer en 3D-skiss, en modellerad i svartvitt och en 

färdiganimerat ansikte med färg. 

 

På den sista sidan är det en rosabeige rektangulär ruta med rubriken “Men vad ska vi jobba 

med då?” följt av tre spalter med brödtext i form av fyra frågor och svar. I texten finns också 
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citatet “Man ska följa sitt hjärta med också sin hjärna” i ett större typsnitt. Längst ner i texten 

finns en lista med rubriken “Jobben som kommer finnas kvar”. Under texten finns en bild på 

två kvinnor som tittar på en datorskärm. Kvinnan till vänster pekar på skärmen samt håller i 

ett papper. Hon har lätt öppen mun. Den andra kvinnan har sin ena hand på tangentbordet. 

Båda kvinnorna tittar på skärmen. Placerat ovanpå fotot finns också en inklippt robot. 

5.3.6 Konnotativ analys: Vill du jobba som modell? Glöm det! 

På den första sidan i reportaget finns ett kollage av flera mindre fotografier. Samtliga kvinnor 

på dessa bilder är modeller för Victorias Secret, och fotografierna ser ut att vara tagna 

backstage innan en modevisning. Kvinnorna arbetar inte på bilderna, utan bilderna konnoterar 

snarare hur roligt det kan vara att arbeta som modell. Detta knyter an till vad Jarlbro (2006, s. 

107) skriver om att kvinnor i magasin och reklam sällan avbildas aktivt utförande ett arbete, 

utan på sin höjd rakar benen eller sminkar sig. Samma sak sker i dessa bilder eftersom 

kvinnorna inte arbetar utan istället befinner sig backstage och blir sminkade och 

omhändertagna av andra. Kollaget skapar konnotationer om modellyrket som något roligt och 

lekfullt snarare än att det kan vara både psykiskt och fysiskt krävande. 

 

Samtliga kvinnor i reportaget är smala, vackra och ljushyade. På tre av bilderna på den första 

sidan bär kvinnorna vita eller rosa sidenmorgonrockar, och samtliga bilder utom en innehåller 

rosa toner eller detaljer. Färgvalen och fotografiernas innehåll symboliserar femininitet, 

flickaktighet och glamour hos modellyrket. Utan rubriken och brödtexten kan fotografierna 

tolkas helt annorlunda, att modellyrket är något eftersträvansvärt, roligt och något som 

förespråkas. Rubriken förankrar istället en betydelse hos bilderna som annars inte skulle få 

denna innebörd. Bilder är enligt Barthes (1999 [1964], s. 37) polysema och kan tolkas olika 

beroende på kulturella och individuella erfarenheter. Genom rubriken får kollaget en negativ 

innebörd trots de leende och lekfulla kvinnorna som porträtteras, trots att det kan vara roligt 

att arbeta som modell är det inget att satsa på. 

 

I den del av reportaget som behandlar de yrken som kan komma att försvinna och ersättas av 

robotar är bakgrundsfärgen svart. När reportaget sedan tar upp de yrken där det finns en 

framtid är bakgrunden istället vit. Den svarta färgen symboliserar mörker och negativitet, och 

ofta när den används står färgen för något negativt. Den vita färgen symboliserar istället 

ljuset, den ljusa framtiden som finns inom de olika yrken som inte kommer kunna tas över av 

datorer de närmsta 20 åren. Färgerna blir i det här fallet symboler för olika betydelser, och 
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eftersom de är motsatsfärger till varandra blir det också extra tydligt att den svarta färgen står 

för något negativt och den vita för något positivt. 

 

På den andra sidan i reportaget finns även där ett kollage med kvinnor, se Fig. 28 i Bilaga 1. 

Bilderna är dock ersatta med datoranimerade bilder av kvinnor istället för riktiga personer. 

Eftersom kvinnorna alla poserar likadant och har likadana kroppar blir det tydligt att de är 

datoranimerade. Det som byts ut på bilderna är ansiktet, frisyren och hudfärgen. Under 

bilderna finns en bildtext som fungerar som ett relä som tillsammans med bilderna berättar 

om de virtuella kropparna. Under dessa bilder finns ytterligare två bilder som också dessa 

konnoterar hur det med olika datorprogram blir möjligt att skapa människor digitalt. 

 

På den tredje sidan finns en lista över vilka yrken som har över 90 % sannolikhet att försvinna 

och ersättas av robotar inom de närmsta 20 åren. Det är intressant att Veckorevyn enbart 

fokuserar på att framhäva modellyrkets nedgång trots att det finns fler yrken som har lika stor 

risk att försvinna, exempelvis kassapersonal eller maskinoperatör. Att jobba som fotomodell 

är inget vanligt arbete vilket däremot att jobba som kassapersonal är. Om Veckorevyns mål 

med artikeln är att varna sina läsare och få dem att tänka om, borde de istället fokusera på de 

yrken som det är större sannolikhet att läsarna har. Det är intressant att det är just modellyrket 

som framhävs i artikeln. Det är ett utseendefixerat yrke som inte många arbetar med, det kan 

tolkas som att Veckorevyn väljer att framhäva just detta yrke eftersom de tror att många av 

deras potentiella läsare drömmer om en karriär inom just detta område. 

 

På den större delen av den tredje sidan framhäver Veckorevyn jobb som kommer finnas kvar 

och är då värda att satsa på. På de föregående sidorna i reportaget är det enbart bilder på 

modeller men i denna är det bilder som fokuserar på karriär och utbildning. På bilden finns 

också texten “utbildning kommer att bli ännu viktigare än det är idag”. Bildtexten tillsammans 

med fotografierna konnoterar i relation till modellbilderna att det i framtiden kommer spela 

större roll att du är utbildad, intelligent och har större kunskap för att kunna hitta ett jobb. 

5.3.7 Denotativ nivå: Styrkesystrar 
Reportaget sträcker sig över totalt tre sidor, se Fig. 30-32 i Bilaga 1. Den första sidan är 

placerad till höger och de två efterföljande sidorna är placerade bredvid varandra som ett 

uppslag. Den första sidan har svart bakgrundsfärg och ett fotografi av en kvinnokropp. 

Kroppen är beskuren till armen, låret och det ena bröstet. Kvinnan bär en sportbehå och håller 
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i en hantel. Armen är böjd upp mot ansiktet och armbågen hålls mot låret. Kroppen är blöt 

och droppar blänker i ljuset. Till vänster står rubriken i stora vita versaler samt en ingress. Till 

höger är en vit rektangulär ruta med rubriken “Att träna och tävla är min passion i livet” samt 

brödtext placerad. Under texten syns en liten bild av två kvinnor som bryter arm med 

varandra. 

 

På uppslaget är ett svartvitt fotografi placerat i mitten. På bilden syns en kvinna som sitter på 

en hjälm. Hon har på sig full utrustning för amerikansk fotboll. I händerna håller hos en 

amerikansk fotboll. Håret är vått och lockigt och hon har svarta tjocka streck målade under 

ögonen. Hon tittar in i kameran utan att le. Kameravinkeln är fotad något uppifrån. Till höger 

om bakgrundsbilden finns en vit brödtext i två spalter placerad. Ovanför finns också rubriken 

“Det handlar inte bara om att puckla på varandra”. Till vänster om kvinnan finns en vit ruta 

med brödtext och underrubriker. Längst ner i rutan finns en bild på en kvinna avbildad rakt 

framifrån beskuren vid höfterna. Hon tittar rakt in i kameran och spänner den ena armens 

biceps medan hon håller den andra handen på höften. Ovanför finns också ett mindre fotografi 

av kvinnan i helkropp avbildad i profil där hon håller en skivstång. 

 

Längst till höger på uppslaget finns ytterligare en vit ruta med brödtext. Överst i rutan finns 

ett fotografi på en kvinna. Hon står lite i profil, tittar rakt in i kameran och ler. Kvinnan har 

långt blont hår i två flätor. Hon har på sig en behå samt ett par korta shorts och ett bälte med 

tygstycken som hänger ned. Bakom kvinnan syns moln och bilden är tagen i motljus. Ovanpå 

bilden står rubriken “Jag har bestämt mig för att bli bäst”. Under brödtexten finns också en 

mindre bild på två personer som boxas. 

5.3.8 Konnotativ analys: Styrkesystrar 
I reportaget intervjuas tre kvinnor om olika sporter de håller på med. Den ena kvinnan är 

professionell armbrytare, den andra är med i svenska landslaget i amerikansk fotboll och den 

tredje håller på med kampsport samt medverkar som gladiator i tv-programmet Gladiatorerna. 

 

På första sidan i reportaget poserar en avklädd, svettig kvinnokropp som lyfter en handel. 

Kroppen av beskuren så att betraktaren endast kan se hennes lår, arm och mage. Den blöta 

kroppen och hanteln indexerar att detta är en stark kvinna som tränar. Kroppen och svetten 

glänser i strålkastarljuset. Att kroppen beskurits så att betraktaren endast kan se den 

vältränade armen, låret och magen skapar konnotationer om styrka och fokuserar på kroppen. 
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Den hårda känslan förstärks också genom reportagets rubrik Styrkesystrar. Rubriken är 

skriven i ett hårt, stort typsnitt i versaler vilket också bidrar till föreställningarna om styrka 

och hårdhet. 

 

Samtliga kvinnor porträtteras passivt på de större porträtten av dem. Detta går i linje med 

Tolvheds undersökning från 2008 som visade att sportande kvinnor ofta avbildas passivt. 

Kvinnorna på bilderna poserar framför kameran och tittar in i den. Kvinnan som bryter arm 

spänner sin ena biceps medan de andra två kvinnorna sitter eller står. Den spända bicepsen 

konnoterar styrka. I reportaget om kvinnan som bryter arm samt kvinnan som håller på med 

MMA finns dock också mindre fotografier där de utövar den sport som artikeln handlar om. 

Kvinnan i mitten avbildas enbart passivt sittande med utrustningen på sig. Hennes hår är blött 

vilket gör att hon ser svettig ut trots att betraktaren inte kan se henne utföra någon handling. 

Att fotot är svartvitt bidrar också till att symbolisera allvaret och styrkan i fotot. 

 

Bakgrunden på hela reportaget är svart vilket i detta fall kan symbolisera allvar, hårdhet och 

styrka. Med hjälp av färgnyanserna och layouten förstärker Veckorevyn reportagets budskap 

genom att poängtera, nästan övertydligt, att dessa tjejer är extremt starka. Veckorevyn är 

dessutom tydliga i texten att dessa kvinnor är starka, i ingressen skrivs det “De tränar, tävlar 

och är antagligen starkare än de flesta du känner (inklusive killarna)!”, här markerar 

Veckorevyn att de är så pass starka att de är starkare än killar. Veckorevyn reproducerar genom 

detta också föreställningen om att män är starkare och kvinnor svagare. 

5.3.9 Diskussion 

I artikeln Mitt liv är the best of two worlds om Zara Larsson fokuserar reportaget på att det är 

hennes pojkvän som står henne närmst. Att kvinnan framställs i förhållande till en man är 

något vi upptäckt flera gånger i vår analys. Han är hennes bästa vän och enligt artikeln är det 

han som håller henne kvar i Sverige. Detta kan tolkas på ett negativt sätt, Zara har inte 

möjlighet att göra det hon själv vill och stå ensam, utan behöver ha en man vid sin sida för att 

kunna leva lyckligt. I detta avseende blir inte representationen av den starka kvinnan lika 

stark. Vi ifrågasätter om detta skulle framställas på liknande sätt om artikeln handlade om en 

man, om flickvännen/pojkvännen då skulle ha en lika viktig del i reportaget och framstå som 

stöd och beroende faktor till att stanna kvar och inte försöka göra den karriär personen 

drömmer om att ha. 
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Båda kvinnorna som avbildas på fotografierna i artikeln Vägen till din framtid börjar här! 

framställs stereotypt. De är smarta och sexiga; bär glasögon eller utbildar sig samtidigt som 

de är avklädda. Det är problematiskt att kvinnor representeras på detta vis, och det går emot 

Veckorevyns egen kampanj om att bekämpa sjuka skönhetsideal och minska 

utseendefixeringen. Det blir motsägelsefullt mot deras egna värderingar och mål som 

Veckorevyn explicit uttalar i sin kampanj. Utseende blir även i denna artikel om utbildning i 

fokus, trots att utseende inte alls är en faktor att ta hänsyn till när det handlar om att utbilda 

sig. Även Tolvheds (2008, ss. 161-164) studie visade att kvinnors yrken och karriärer hamnar 

i skymundan till förmån för deras utseende. Fotografierna på kvinnorna tar upp ungefär tre 

fjärdedelar av hela uppslaget och blir därför i fokus, trots att artikelns syfte är att berätta om 

nya utbildningar och vägleda läsaren mellan olika utbildningar, eller hur denne gör för att 

ansöka till utbildning eller ta studielån. 

 

Veckorevyns kampanj Size Hero innebär även att de vill använda sig av modeller av olika 

storlekar och uppmärksamma temat skönhetsideal. Det blir motsägelsefullt i reportaget Vill du 

jobba som modell? Glöm det! eftersom samtliga modeller på fotografierna på första sidan är 

smala, vältränade och väldigt lika varandra utseendemässigt. Samtliga är också ljushyade och 

arbetar för Victorias Secret. De kvinnor som avbildas i magasin och i reklam är ofta vita, 

smala och unga, vilket även dessa kvinnor är (Beverly & Ross 2006, s. 49). Fotografierna 

konnoterar att det är på detta sätt en modell måste se ut för att lyckas. Även de 

datoranimerade kvinnorna på den andra sidan visar tydligt att en kvinna behöver se ut på ett 

visst sätt för att kunna arbeta som modell. Detta blir extra tydligt på de fyra översta bilderna 

där alla kvinnornas kroppar ser exakt likadana ut. Kontrasten mot bilderna på den tredje sidan 

blir tydlig både gällande färgval och fotografier. Det som Veckorevyn lyfter fram som positivt 

och värt att satsa på framtidsmässigt visas med ljusa färger och bilder på kvinnor som faktiskt 

aktivt gör något. De sitter tillsammans framför en dator med koncentrerade miner och 

blickarna riktade mot skärmen vilket indexerar att de arbetar med något. 

 

Samtliga tre kvinnor i artikeln Styrkesystrar får frågor om hur andra reagerar när de berättar 

om vilka sporter de sysslar med. Det är anmärkningsvärt att Veckorevyn väljer att ställa denna 

fråga till samtliga kvinnor, att kvinnorna måste förklara och legitimera varför de valt att syssla 

med dessa sporter. Detta kan tolkas som att Veckorevyn ifrågasätter kvinnornas val och varför 

en kvinna väljer att hålla på med något som inte är traditionellt kvinnligt. Alla kvinnor 

försvarar sig också i texterna och förklarar explicit att det inte bara handlar om styrka. I 
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texterna säger kvinnorna saker som “Det är inte alltid hälsosamt”, “det handlar inte bara om 

att puckla på varandra”, “alla MMA-utövare är inte aggressiva”, “även om du pucklar på 

någon i ringen är ni alltid vänner efteråt” samt “stämningen är familjär”. Kvinnorna måste 

förklara sig och påpeka att de inte alltid är hårda och starka utan också kvinnliga, intelligenta, 

taktiska och smidiga. Vi menar att om en man hade intervjuats om dessa sporter hade 

frågeställningarna varit annorlunda, och ordval som “familjär”, “jag ser rätt tjejig ut” eller 

“träning är alltid en balansgång” inte alls funnits med. Om det hade varit män som intervjuats 

hade de inte ifrågasatts på samma sätt eller fått frågor om hur andra reagerar när de berättar 

om sporten de utövar. Föreställningen om att det är naturligt för män att hålla på med tuffare 

sporter reproduceras, medan kvinnor snarare ska vara familjeorienterade och vackra. 

6. Slutsatser 
I detta avsnitt har vi för avsikt att besvara studiens forskningsfrågor utifrån de tre temana 

Kärlek och relationer, Mode och skönhet samt Karriär och utbildning. Vi kommer även att 

diskutera studiens resultat och knyta an till flera av de teorier och begrepp som tidigare tagits 

upp. 

 

Den semiotiska analysen visar att Veckorevyn konstruerar ett ideal för kvinnor att leva upp 

till. Magasinet väljer i artiklarna att tipsa läsaren om hur denne ska kunna nå upp till idealen. 

Det handlar om att ha felfri hy, moderiktiga kläder, hög utbildning och långa lyckliga 

kärleksrelationer. Läsaren får tips om vilka produkter som ger hyn rätt lyster, hur hemmet ska 

inredas, vilken utbildning som gör att läsaren kan rädda världen eller bli nästa Mozart samt får 

tips från par som lyckats hålla kärleken vid liv länge. 

6.1 Kärlek och relationer 
Gällande Kärlek och relationer visar analysen tydligt att Veckorevyn reproducerar 

heteronormativa föreställningar. Endast ett av de totalt 23 par som kommer till tals i artiklarna 

som tillhör temat Kärlek och relationer har en annan sexuell läggning än heterosexualitet. 

Myten om den heterosexuella kärleksrelationen framställs som naturlig och ifrågasätts inte. 

Detsamma gäller den normativa föreställningen om tvåsamhet som inte heller ifrågasätts, och 

det tas inte heller upp några alternativa parkonstellationer eller levnadssätt. Vi menar att 

myten om tvåsamheten är så djupt rotad i våra kulturella föreställningar att många säkerligen 

inte ens reagerar över att detta är fallet i Veckorevyns innehåll. Budskapet konnoterar att lycka 
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är detsamma som att leva man och kvinna i en kärleksrelation, vi menar dock att detta inte är 

den enda vägen till att vara lycklig. 

 

Det blir också tydligt att kvinnan och mannen tar sig an olika traditionella roller i förhållandet 

och att maktförhållanden reproduceras i artiklarna. Detta sker exempelvis i artikeln Så 

boostar vi vår kärlek! där kvinnan står för matlagningen, och i Ödet finns det? där 

framställningen av mannen skapar konnotationer av honom som prinsen som räddar sin 

prinsessa. Resultatet visar också att genom artiklarnas innehåll blir det tydligt att Veckorevyn 

erkänner att myten om den perfekta kvinnan existerar. I artikeln Det vet inte min partner om 

mig… görs dock vad vi anser vara tafatta försök till att framställa en annan bild av kvinnan 

och kvinnlighet. De kvinnor som kommer till tals i artikeln biktar sig om handlingar de gjort, 

vilka kan ses som okvinnliga och opassande. I artikeln framställs dock dessa handlingar som 

just bikter vilket skapar konnotationer om att kvinnorna skäms för vad de har gjort. Detta gör 

att trots att handlingarna tas upp så blir budskapet att det är fel som kvinna att bete sig på det 

sättet. 

6.2 Mode och skönhet 
För att tipsa läsarna om Mode och skönhet används olika kända kvinnor, både internationella 

skådespelerskor och svenska kända bloggare. Läsaren bjuds också upprepade gånger in i 

personens hem. Detta bidrar till att skapa tyngd och trovärdighet till de tips som ges. Med 

tanke på att Veckorevyn riktar sig till en yngre målgrupp är det troligt att läsarna ser upp till 

dessa personer och därigenom tar till sig tipsen och ser dem som pålitliga och 

eftersträvansvärda. Resultatet visar att konsumtionen står i fokus det är viktigt att inhandla de 

rätta skönhetsprodukterna och accessoarerna för att bli vacker och moderiktig. Det läggs 

också stor vikt vid olika designer- och märkesvaror, exempelvis i artikeln Vacker hur står 

över alla makeuptrender där de sju produkterna Jessica Alba tipsar om uppgår till en total 

kostnad av 4156 kr. 

 

Resultatet visar också att i artiklarna Anti Prom Queen och Du ska få vara och se ut som du 

vill gör Veckorevyn försök till att uppmärksamma skönhetsideal och utmana det normativa 

kvinnliga idealet och föreställningar om genus. Dock blir resultatet problematiskt i artiklarna 

eftersom budskapet blir motsägelsefullt. I Anti Prom Queen vill magasinet tipsa om en 

alternativ klädstil för att gå utanför ramen för den klassiskt kvinnliga stilen. Men trots detta är 

majoriteten av färgerna i rosa nyanser, korta klänningar och kjolar, höga slitsar och feminina 
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klackskor. Detsamma gäller artikeln Du ska få vara och se ut som du vill där Veckorevyn 

använder en känd person för att uppmärksamma skönhetsideal. Budskapet Veckorevyn 

försöker förmedla är att du ska vara stolt över din kropp oavsett hur den ser ut. Problemet som 

uppstår är att budskapet blir tvetydigt. Molly Sandén är mycket stylad och visar mycket hud. 

Kvinnorna på de mindre bilderna poserar i underkläder och har alla liknande, feminina 

kurviga kroppar vilka inte bidrar till budskapet om att kvinnor faktiskt får ser ut som de vill. 

I relation till Veckorevyns egen kampanj Size Hero visar resultatet att magasinet gör olika 

försök till att utmana och bredda föreställningar om skönhetsideal och genus, men i vårt tycke 

misslyckas de. Samtliga kvinnor som figurerar i artiklarna är smala, vita och traditionellt 

attraktiva. Vi ser inga tecken på att Veckorevyn försöker använda sig av modeller i olika 

storlekar, vilket de påstår sig göra i kampanjen. 

6.3 Karriär och utbildning 
Resultatet visar att Veckorevyn i artiklarna förespråkar och uppmuntrar kvinnor till att utbilda 

sig och satsa högt med sina karriärer. Det traditionella synsättet på kvinnan i hemmet 

förespråkas inte alls i artiklarna, utan kvinnorna ska istället ta för sig och bli framgångsrika. I 

artiklarna uppmuntras kvinnorna exempelvis att rädda världen eller bli nästa Mozart, det blir 

därmed också viktigt att ha en hög ambition och ett mål. Det gäller dock också att utbilda sig 

inom rätt områden, de utbildningar som tas upp i artikeln Vägen till din framtid börjar här! är 

exempelvis polis, helikopterpilot och applikationsutvecklare. Det handlar om jobb med hög 

samhällelig status. Även i artikeln Vill du jobba som modell? Glöm det! förespråkas vissa 

yrken framför andra. De yrken som framställs som eftersträvansvärda är exempelvis yrken 

inom data och IT samt högre chefspositioner. Modellyrket framställs i artikeln som ett yrke 

som inte är värt att satsa på. Det är intressant att det är just detta yrke av alla som riskerar att 

försvinna som lyfts fram. Veckorevyn gör troligen detta eftersom de anser modellyrket som 

något deras läsare strävar efter att vilja bli. Genom att framhäva just detta yrke visar 

Veckorevyn att de har föreställningar om sin målgrupp vilken innebär att unga kvinnor har 

ambitionen att bli modeller. Detta visas också i resultatet av analysen av artikeln Vem gillar 

inte skor? Bara titeln på denna artikel visar att Veckorevyn antar att deras målgrupp, unga 

kvinnor, är intresserade av skor. 

 

Analysresultatet visar också att Veckorevyn uppmärksammar olika starka kvinnor. I artikeln 

Mitt liv är the best of two worlds uppmärksammas sångerskan Zara Larsson för sina 

prestationer samt att hon är feminist och inte rädd för att diskutera politik. I artikeln 
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Styrkesystrar intervjuas tre olika kvinnor som håller på med olika icke-traditionellt kvinnliga 

sporter. Resultatet visar dock att kvinnorna ifrågasätts om varför de gjort valet av sporten, och 

vi tänker oss att om intervjupersonerna hade varit män hade de inte ifrågasatts på samma sätt. 

6.4 Sammanfattning och slutdiskussion 
Slutligen kan vi konstatera att Veckorevyn i de undersökta artiklarna försöker att utmana 

traditionella föreställningar om genus genom att uppmuntra kvinnor att ta för sig, vara sig 

själva och sträva mot sina drömmar. Men som den tidigare forskningen också åskådliggjort är 

budskapet i många av artiklarna motsägelsefullt och problematiskt. Samtidigt som kvinnor 

ska förverkliga sig själva handlar vägen fram till detta om att förbättra sitt utseende, ha de 

rätta skönhetsprodukterna, en framgångsrik karriär eller ett lyckligt heterosexuellt 

förhållande. Magasinet försöker att förmedla ett feministiskt och genusmedvetet budskap, 

men lyckas inte nå hela vägen fram. Skönhetsideal står fortfarande i centrum, och vi kan 

konstatera att tidningen misslyckas med sitt arbete mot sjuka skönhetsideal och att skapa ett 

bredare och sundare ideal, som är målet med kampanjen Size Hero. Majoriteten av de kvinnor 

som figurerar i de undersökta artiklarna är vita, smala och unga, och det är ett ideal som 

framhävs. Undersökningen visar att kvinnorna ofta framställs stereotypt, vilket skapar en 

förenklad och skev bild av kvinnor och femininitet. Vi tänker oss att en anledning till att 

budskapet är motsägelsefullt i relation till kampanjen Size Hero kan vara att det är svårt för 

Veckorevyns skribenter att ta sig ur gamla mönster och föreställningar. En annan tänkbar 

anledning skulle eventuellt kunna vara att skribenter har olika uppfattningar om genus som 

kan påverka artiklarnas budskap. Med tanke på detta hade det exempelvis varit intressant att 

genomföra fortsatta studier, där magasinet studeras i syfte att se om genusbudskapet påverkas 

beroende på vem som skrivit artikeln. Det hade även varit intressant att studera magasinet i 

sin helhet i förhållande till Size Hero, och inkludera även reklamannonser, för att visa hur väl 

magasinet lyckas med att driva kampanjen. 

 

Vårt resultat visar också att Veckorevyn aktivt försöker belysa och framhäva självständiga och 

starka kvinnor. I dessa artiklar framställs dock ofta kvinnan i relation till mannen, även i 

sådana artiklar där mannen egentligen inte har med artikelns innehåll att göra. Detta förstärks 

genom de olika rubrikerna och citaten som lyfts fram i artiklarna. Exempelvis i artiklarna Min 

sambo får panik! och Mitt liv är the best of two worlds får mannen en framträdande roll trots 

att artiklarna handlar om en kvinnas intresse för mode och inredning eller karriär. Vi menar 

att detta är problematiskt eftersom männen egentligen inte har någon betydande roll i artikelns 
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ämne, men ändå tillskrivs en framträdande roll. Vi tror inte heller att detta inte skulle skett på 

samma sätt om intervjupersonerna hade varit män. 

 

Kvinnorna på artiklarnas bilder bjuder genom sina blickar in till att bli betraktade. Ofta tittar 

de in i kameran och ler. De leende ansiktena bidrar också till att bjuda in betraktaren. Även i 

artikeln Du ska få vara och se ut som du vill tittar Molly Sandén ner på sin egen kropp vilket 

också bjuder in betraktaren att titta på den. Vår åsikt är att betraktaren intar en voyeuristisk 

seendeposition, vilket innebär att kvinnorna på bilderna konstrueras som objekt som är till för 

att granskas (Hirdman 2001, s. 51). Vi menar att den som avbildas utlämnas för granskande 

blickar, och eftersom att blicken är riktad in i kameran eller på den egna kroppen ger också 

den avbildade personen ett samtycke till att bli betraktad. Betraktaren bjuds in till att bedöma 

och tycka till om hur personen ser ut. 

 

Analysresultatet visar att när det gäller artiklar tillhörande temat Mode och skönhet är det 

olika kända kvinnor som intervjuas, och i artiklarna tillhörande temat Kärlek och relationer är 

intervjupersonerna “vanliga” kvinnor. Resultatet visar tendenser på att Veckorevyn strategiskt 

använder sig av kända personer då detta bidrar till att ge tyngd och trovärdighet till 

argumenten, exempelvis eftersom kända personer ofta anses vackra och beundras av många 

unga kvinnor. De kända kvinnorna används som verktyg för att framhäva konsumtion och 

leda till köp av produkter. Däremot i temat Kärlek och relationer intervjuas “vanliga” 

personer vilket bidrar till att läsaren kan identifiera sig med personerna på ett annat sätt. 

Läsaren och intervjupersonen hamnar på en mer jämlik nivå och därmed blir vägen till lycka 

mer realistisk och genomförbar. 

 

Även om Veckorevyn genom kampanjen och tidningens innehåll aktivt försöker att bekämpa 

och förändra skönhetsideal, är det inte helt oproblematiskt att förmedla ett feministiskt och 

genusmedvetet budskap. Vi hade gärna sett att vår analys hade visat ett mer positivt resultat, 

och att kvinnorna i artiklarna porträtterats på ett mer varierande sätt. Med tanke på att 

Veckorevyn påstår sig använda modeller i varierande storlekar är det anmärkningsvärt att vår 

analys visar att majoriteten av kvinnorna är vita, smala och unga. För att göra ett bättre jobb 

med kampanjen hade de exempelvis kunnat påverka mer med sina egna bilder som magasinet 

själva fotograferar. De har möjlighet att välja fritt vem som figurerar på framsidan eller i 

modereportage, men väljer gång på gång att använda olika kända, unga och vita bloggare. 

Men Veckorevyn är en kommersiell produkt som ska locka och tilltala unga kvinnor, dessa 
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kvinnor omges av stereotypa könsuppfattningar och utseendehysteri. Vi menar att om 

Veckorevyns mål är att sälja så många lösnummer som möjligt, är det inte heller möjligt för 

dem att anamma och driva kampanjen Size Hero fullt ut. 

7. Sammanfattning 
Den här studien undersöker ett urval av artiklar ur magasinet Veckorevyn. Syftet är att visa på 

vilket sätt kvinnor och kvinnlighet framställs i förhållande till magasinets egen kampanj Size 

Hero. Kampanjen innebär att Veckorevyn vill bekämpa sjuka skönhetsideal genom att 

exempelvis använda modeller i varierande storlekar och att inte retuschera någons kropp. 

Undersökningen genomförs ur ett genusperspektiv, vilket innebär att den teoretiska 

utgångspunkten är att föreställningarna om vad som anses kvinnligt respektive manligt är 

socialt och kulturellt konstruerat. Vi utgår också från att både nyhets- och 

underhållningsmedier medverkar till att skapa, reproducera, förstärka och normalisera 

könsroller och könsmaktsordningar i samhället, men de har också möjlighet att utmana 

föreställningarna (Byerly & Ross 2006, s. 40; Jarlbro 2006, s. 99). Hur kvinnor representeras 

och porträtteras i medierna spelar därför en stor roll för hur människor uppfattar kvinnor, och 

vad som anses exempelvis kvinnligt eller vackert. Vi utgår från mediernas effekter inte är 

omedelbara, utan snarare byggs upp och skapar kollektiva övertygelser och värderingar över 

tid. Metoden som används i studien är semiotisk analys. Metoden innebär att forskaren har 

möjlighet att studera allt som kommunicerar, och kan tillämpas på exempelvis reklambilder, 

mode eller olika texter (Ekström & Moberg 2008, s. 17). På detta sätt har vi möjlighet att 

studera på vilket sätt artiklarna framställer kvinnor och kvinnlighet. I analysen studeras 12 

artiklar ur sex nummer från 2014, fördelade under tre olika teman; Kärlek och relationer, 

Mode och skönhet samt Karriär och utbildning. 

 

Analysen visar att trots att Veckorevyn driver kampanjen Size Hero framställs kvinnor i 

många av artiklarna på ett stereotypt vis. Tvåsamhet och heteronormativa föreställningar 

reproduceras och förespråkas som vägen till lycka. I mode- och skönhetsreportagen liknar alla 

kvinnor varandra då samtliga är unga, smala och vita. Resultatet visar också att budskapet 

som framhävs är att det är viktigt att vara vacker för att kunna vara lycklig och en bra person. 

Veckorevyn försöker aktivt framhäva självständiga och starka kvinnor och de representerar 

också framgång och karriär som eftersträvansvärt. Den stereotypa bilden av kvinnan i hemmet 

återspeglas inte i texterna, utan läsarna uppmanas istället att satsa på karriären. De kvinnor 
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som valt att satsa på icke-traditionellt kvinnliga yrken blir dock ifrågasatta om varför de gjort 

dessa val. 

 

I relation till kampanjen Size Hero kan vi konstatera att magasinet inte driver kampanjen på 

ett framgångsrikt vis. I innehållet i de analyserade artiklarna säger Veckorevyn gång på gång 

emot sin egen kampanj genom att exempelvis använda hårt sminkade modeller utan variation 

gällande kroppsstorlek eller utseende. Samtidigt som magasinet uppmärksammar 

skönhetsideal blir budskapet i artiklarna i många fall motsägelsefullt. Analysresultaten tyder 

således på att Veckorevyn misslyckas med att främja ett mer jämställt samhälle. 
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Bilaga 2 
Presentation av artiklarna 
 
Nummer 06 2014 
Artikel: Vem gillar inte skor? 
Tema: Mode och skönhet 
Artikeln är en intervju med den amerikanska skådespelerskan Jessica Alba där Veckorevyn 
får besöka hennes hem i Beverly Hills för att intervjua henne om inredning och mode. 
Artikeln valdes eftersom det är av intresse för oss att undersöka och visa hur Veckorevyn 
framställer kvinnan och hemmet. 
 
Artikel: Anti prom queen 
Tema: Mode och skönhet 
Anti prom queen är ett tresidigt modereportage med bloggerskan Fanny Lyckman. Vi finner 
denna artikel intressant då Veckorevyn försöker visa en annan sida av den stereotypa kvinnan, 
att klassiska vita långklänningar inte är ett måste utan att det finns fler valmöjligheter. 
 
 
Nummer 07 2014 
Artikel: Mitt liv är the best of two worlds 
Tema: Karriär och utbildning 
Artikeln är en intervju med den svenska sångerskan Zara Larsson om hennes framgång som 
artist, kärleksliv och att synas på sociala medier. Zara Larsson är en ung omtalad kvinna som 
är uttalad feminist, och vi är intresserade av hur Veckorevyn väljer att framställa henne och 
hennes åsikter. 
 
Artikel: Så boostar vi vår kärlek! 
Tema: Kärlek och relationer 
I artikeln träffar Veckorevyn tre olika par som har varit tillsammans länge och intervjuar 
paren om deras tips och råd för hur de stärker sin relation. Det som är intresseväckande i 
artikeln är hur Veckorevyn framställer kärleksparen och med hjälp av text och bild agerar 
relationsguide för att hjälpa andra par. 
 
 
Nummer 08 2014 
Artikel: Vägen till din framtid börjar här! 
Tema: Karriär och utbildning 
Uppslaget är på två sidor och ska fungera som en guide för de som vill studera vidare. I 
artikeln finns det tips på olika utbildningar och vart det går att vända sig för att få stöd. Vi 
valde denna artikel för att se vilka utbildningar Veckorevyn väljer att framhäva och tipsar sina 
läsare att söka.  
 
Artikel: Vacker hud står över alla makeuptrender 
Tema: Mode och skönhet 
Artikeln är på en sida där Veckorevyn intervjuar den amerikanska skådespelerskan Jessica 
Alba. Hon intervjuas om hennes egna skönhetstips samt berättar om sina 
favoritskönhetsprodukter. Det vi finner intressant med artikeln är hur Veckorevyn, med hjälp 
av en känd karaktär, framställer kvinnors utseende och skönhetsideal. 
 
 
Nummer 09 2014 
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Artikel: Min sambo får panik 
Tema: Mode och skönhet 
Veckorevyn besöker modebloggaren och stylisten Madelene Billman i hennes hem där hon 
intervjuas om inredning och mode. Även denna artikel valdes eftersom det är av intresse för 
oss att undersöka och visa hur Veckorevyn framställer kvinnan och hemmet, och gör det 
möjligt för oss att se om det finns skillnader i olika reportage. 
 
Artikel: Det vet inte min partner om mig… 
Tema: Kärlek och relationer 
I uppslaget biktar sig Veckorevyns läsare om pinsamma saker de skäms över och inte vill att 
deras partners ska veta om dem. En del av läsarna har har bilder på sig själva medan andra har 
illustrationer. Det intressanta med denna artikel är att läsarna får komma till tals, det är inte 
Veckorevyns röst som hörs utan läsarnas. 
 
 
Nummer 10 2014 
Artikel: Du ska få vara och se ut som du vill 
Tema: Mode och skönhet 
Artikeln handlar om svenska sångerskan Molly Sandén och hennes instagramkampanj 
“#överminstoltakropp”. I artikeln intervjuas Molly om hennes syfte med att skapa en 
viktdebatt, då hon vill att kroppshetsen ska sluta. Vi finner denna artikel intressant då Molly 
säger att hon inte vill bidra till objektifieringen och kropphetsen och att du ska få vara och se 
ut som du vill. 
 
Artikel: Vill du jobba som modell? Glöm det! 
Tema: Karriär och utbildning 
Artikeln handlar om att blottlägga vilka yrken som riskerar att ersättas med maskiner inom 20 
år, samt vilka yrken som ej hotas och är värda att satsa på. Det vi tycker är intressant är att de 
nämner i artikeln att det finns minst tio jobb som kommer försvinna inom snar framtid och att 
fokus läggs på modellyrket. 
 
 
Nummer 11 2014 
Artikel: Styrkesystrar 
Tema: Karriär och utbildning 
Artikeln handlar om tre kvinnor och deras träning. Kvinnorna tränar och tävlar i olika sporter 
som armbrytning, amerikansk fotboll och MMA. I artikeln intervjuas de tre kvinnorna om 
passionen till deras sport. Vi valde artikeln för att vi intresserar oss i hur kvinnor framställs 
samt vilka föreställningar de finns för hur en kvinna ska vara. 
 
Artikel: Ödet - finns det? 
Tema: Kärlek och relationer 
Artikeln handlar om fyra kvinnor som berättar för Veckorevyn om hur de träffade sin partner 
och att deras vägar korsats innan de officiellt träffades och blev partners. I artikeln är det även 
en intervju med en filosofie doktor i praktisk filosofi om ödet finns eller inte. Artikeln är 
intressant för oss då vi vill visa hur Veckorevyn väljer att framställa kvinnan och hennes roll i 
en kärleksrelation. 
 


