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Abstract
Livsstilsmagasinen Café och Veckorevyn sägs fungera som inspiration för läsaren till att
förbättra sitt liv och illustrera hur kvinnor och män ska se ut och vara. Idealet som tidningarna
bygger upp i bild och text är däremot endast en normativ värdering av hur kvinnor och män
bör vara. utifrån det samhälle som vi lever i idag - ett samhälle där vår vardag präglas av olika
stereotypa ideal, där det skapats ett “vi och dom tänk”. Det är dessa bilder som ses
återkommande i det virtuella medielandskapet, som uppvisar en begränsad syn av kvinnor och
män, vilket ger upphov till gruppering bland individer.
Uppsatsen behandlar hur bilden av kvinnligt och manligt återskapas utefter de normer som
redan existerar. De livsstilsmagasin som användes till studien representerar genus och
könsmaktsordningen och studiens material består av 13 stycken omslagsbilder från de två
ledande livsstilsmagasinen i Sverige. Bilden av kvinnligt och manligt och det som kallas
könsmaktsordning grundar sig på ett västerländskt synsätt att se på ideal och resultatet vill hur
pass tydligt detta förekommer och även påvisa att om idealet bevarats i detta material också
förespråkar en enhetlig och normativ bild av kön.
Syftet med denna uppsats är att genom semiotisk bildanalys titta på hur Veckorevyns och
Cafés omslagsbilder under 2017 och januari 2018 upprätthåller könsmaktsordningen.
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Inledning
Normer är så kallade värderingar eller uppfattningar kring en viss folkgrupp eller beteenden
och dessa styr allt i från samhällets syn på människan och dess politik. Som uppsatsen handlar
om är det normen och idealbilden kring manligt och kvinnligt som är i fokus. Ideal går med
lätthet att urskilja i olika mediers bilder illustrerar kvinnor och män och vår uppfattning om
hur vi ser på varandra påverkas av dessa bilder. Mest lätt till påverkan är det de ungas
identitet och syn på sig själva som blir influerade och mer eller mindre tror att det är såhär
kvinna och man ska se ut. Forskningsämnet rör genusnormen - ämnet berör hur manligt och
kvinnligt illustreras i livsstilsmagasinen Veckorevyn och Café och som också tillhör
populärkulturen som skiljer sig mot finkultur. Medan finkultur värderar specifika ämnen
förespråkar populärkulturen det allmänna gillandet hos folket.
Uppsatsen inleds med det resonemang om att kvinnor och män rör sig inom stereotypa
avbildningar som ligger till grund för uppsatsen. Forskningsämnet det vill säga området den
här studien lägger tonvikt på är att angripa ett komplext begrepp som könsmaktsordningen är
och ska betraktas som en idéuppstats för den rådande diskussion som tagit avstamp i äldre
genusforskning och föra diskussionen framåt. Frågeställningarna som ska tydliggöra
problemområdet behandlas utifrån det perspektivet att könsmaktsordningen fortfarande
porträtteras genom samma ideal som tidigare forskningen belyser i kapitlet tidigare forskning.
I problemdiskussionen ges en mer detaljerad förklaring av detta. Syfte och frågeställningar
tros kunna besvara hur idealbilden av manligt och kvinnligt porträtterats i dessa magasin. I
avsnittet material finns beskrivning av materialet samt studiens avgränsning och följs sedan
av de begreppsförklaringar som legat till underlag och känts relevant för studien. Tidigare
forskning samt teoriavsnitt behandlar och belyser främst den äldre forskningen, då det är
utifrån den som den mer moderna härstammar ifrån, och myntat dagens begrepp och lära
kring kön. I uppsatsen fjärde och näst sista kapitel redogörs studiens metodval och
begränsning som sedan leder in på analys och redovisning. I den avslutande och femte delen,
presenteras slutsats och egna tankegångar av resultat och ytterligare tankegångar kring detta.
Till avslutande del ges nya forskningsförslag kring hur studien kunnat göras annorlunda
utifrån flertal perspektiv och avslutningsvis diskuteras hur pass väl syftet uppfyllts. Graden på
hur pass väl syftet är besvaras grundar sig i den utsträckning som vissa specifika delar av
teorierna framträder - och på så sätt ge en ökad förståelse hur vissa delar fortlever i större
omfång än andra.
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Problemdiskussion
De flesta människor har någon gång på ett eller annat sätt upplevt behovet av att vilja passa,
kanske även känt press kring huruvida man kommer att klara av att nå upp till dessa ideal.
Livsstilsmagasin påverkar synen på oss själva och på så vis formas alltså vår identitet men
också den medvetenhet vi har kring oss själva och hur vi vill se på oss själva. Livscykeln
består av att vi föds, lever och tillslut dör och åren vi lever har sex olika stadier där den första
är att vi föds och den sista, den sena vuxen ålder som börjar runt det att vi blivit runt 60 år1.
Under livscykelns andra, tredje och fjärde del, mellan de senare barndomens år, tonåren och
tidiga vuxenlivets del infaller den period då människan sägs vara som mest formbar. Under
den tidsperioden påverkas individen av det man ser dels i sin närmaste omgivning och även av
mediernas bilder och just under denna fas då vår identitet växer fram ifrågasätter vi samhällets
värderingar.
Problematiken kopplat till studiens perspektiv gällande normbildning av kön stödjer sig på
Jostein Gripsrud sätt att se på identitetsprocessen, att unga identitetsskapande präglas av
rådande bilder och grupper i samhället. I vardagens medielandskap, som med andra ord kan
kallas för det virtuella landskapet är stereotypa avbildningar av män och kvinnor delar av
stommen som individer skapar sin könsidentitet kring. Identitet skapas genom att vi knyter an
till varandra, dem omkring oss - de bilder som syns i medier som enligt Gripsrud fungerar
som förebilder2. Vissa perioder av vårt åldrande är extra känsligt och i allra högsta grad
påverkas ungdomar mest av omgivningens värderingar som kommer från familjemedlemmar,
vänner och andra betydande personer tillsammans med yttre faktorer såsom livsstilsmagasin.
Veckorevyns målgrupp är enligt Veckorevyn själva tonåringar och unga vuxna och tidningens
omslag visar bilder på kvinnokroppen en kropp som porträtterats utifrån ett ”visst sätt” genom
tiderna. Av samhällets tillåtna skönhets kultur och som tidigare forskare sett i den tidigare
forskningen kan man se att även sådan skildring också motsvarar vårt nuvarande ideal.
Livsstilsmagasin är en del av den media där vi hämtar information och bildar våra åsikter
kring och Gripsrud menar att det är nästintill omöjligt att inte bli påverkad utav de
mediebilder som hela tiden återkommer som samhällets standard via våra mediekanaler3.
Fastän livsstilsmagasin avfärdar att de skulle ligga till grund för det rådande idealet av

1
2
3

http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/utvlivs.pdf
Gripsrud, Jostein Mediekultur, mediesamhälle, 2011
Gripsrud, Jostein Mediekultur, mediesamhälle, 2011
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kvinnlig och manlig skönhet4 är det just det motsatta som påvisats i bilden. Gripsrud som
menar att identitet och anknytning är primärt i tonåren och början av vuxenlivet är utifrån
hans aspekt viktig att belysa inom medie- och kommunikationsvetenskap eftersom att det
metodiskt går att generalisera och kritisera bilderna kopplat till ett negativt inflytande under
identitetsprocessen genom semiotisk bildanalys som här studerar tidningarnas sätt att forma
sina läsare. En annan medieforskare Karin Ekman menar ungefär som Gripsrud men menar på
att det är den breda spridningen medierna har och att vid kommersiellt syfte som kan ha fokus
på könsmaktsordningen är vad som är själva problematiken snarare än medierna i sig. Synen
kring kvinnligt och manligt delas upp i tydliga kategorier som bestämmer hur vi sedan väljer
att ser på kön som är en förlängning utav det vi redan vet om kön menar Anja Hirdman som
också studerar kön5. Om vårt västerländska samhälle är på väg att förändras bör vi också se en
utveckling mot etnisk mångfald som en ny attityd hos livsstilsmagasin generellt. En mer
tillåtande syn på hur det är att vara kvinna och man, det vill säga ett mer varierat utseende
men även ansiktsdrag och hudton som utmanar den existerade normen, dock inte ännu
påträffats i alltför stor grad är vad omslagsbilder bland annat kan bidra till.

Syfte och frågeställning
Könsmaktsordningen tros bli synbart utifrån Barthes definition av semiotisk bildanalys genom
materialets text och hur personen på omslagsbilden porträtteras. Tidningen Veckorevyn är en
utav Sveriges ledande modetidningar för tjejer och kvinnor medan Café den ledande
modetidning för killar och män, på dessa premisser kändes valet av livsstilsmagasin rätt med
tanke på att även SOLO och SLITZ fanns med som kandidater men valdes bort.
Frågeställningar:
o Hur framställs att vara man och kvinna i materialet?
o Vilka drag är mer framträdande än andra och hur uttrycks detta i materialet?

Bakgrund
Bakomliggande terminologi och andra relevanta begrepp tas upp i detta avsnitt för helheten
av studien.

4
5

Ekman, Karin Varsågod – makt, kön och media, 1998 s. 39
Hirdman, Anja a 2001 s. 8
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Populärkultur
Populärkultur har beskrivits i det större sammanhanget som det som går hem hos gemene
man, en allmännelig förståelse och även det rådande begreppets förklaring av populärkultur
går ut på ett allmänt gillande av en större massa enligt Simon Lindgren som att populärkultur
skulle vara ungefär detsamma som folkets kultur eftersom att det går hem hos gemene man6.
Finkultur i sitt ställe bygger på en historisk tidpunkt som enligt Hillevi Ganetz säger är
specifika och kanske också avancerade områden, som måste ingå och finnas med för att
godtas vara finkultur7. Populärkulturen är kort och gott, hävdar Lindgren detsamma som
masskultur och har en större kommersiell vinning än finkulturens syfte8. Populärkultur går i
stora drag att kategorisera till verk som har målet att nå ut till en bredare publik och folkmassa
genom underhållning och njutning: litterärt, musikaliskt och i Tv., man vill ge sina åhörare det
som eftertraktas. Finkulturen har specifika ämnen och områden och består av viss typ av
konst, filmer och musikaliska verk och det är att förstå hur konsten, filmen och musiken
framställs under en viss historisk som är av värde för det kulturen och anses därför mer
vetenskaplig. Exempel kan vara såsom samhällets utveckling. Popularitet är inte detsamma
som finkulturens syfte och värdegrunden återspeglas i strategier långt bakåt i tiden och
härstammar från 1800-talets överklass -strategierna formades för att klara av de förändringar
som industrialiseringen och urbaniseringen medfört, främst inom den högkulturella sfären i
samhället. Populärkulturen är i stället knutet till fritidsintressen och förströelse och av
överklassens ansett, stämplad med en negativ klang menar Lindgren9.
Exakt vart gränsen går mellan det som anses vara populärkultur är alltså inte lätt definierat,
istället får man titta på en nyansering av begreppet och den kontext begreppet studeras inom.
Stuart Hall menar att masskultur är något som är påtvingat eller infört på en inaktiv massa.
Massan enligt Stuart Hall är publiken som enligt hans förståelse som är att massan ”blir
översköljd” av kommersiella produkter i medier och att publiken väljer att delta i denna
information som sänds ut. Hall beskriver att massan lever i en sorts falsk medvetenhet som
menar att individen själv tror att man styr över sina egna handlanden såsom hur man
konsumerar medier och att det är ens egna val vad man köper. Men om massan såsom Hall
påstår, inte hade valt att vara delaktig i den kommersiella handeln, skulle man heller inte delta
passivt genom att faktiskt handla de produkter som reklamen sänder ut. Han menar att det är
6
7
8
9

Lindgren, Simon 2014, s. 32-33
Ganetz, Hillevis 2000, s. 28
Lindgren, Simon 2014, s. 45-46
Lindgren, Simon 2014, s. 43
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detsamma som att leva i det medvetna men ändå omedvetna att man väljer att delta eftersom
att informationen är riktad och till för publiken och individen ser sig som en del av den fastän
tror sig göra egna val10.

Identitet
Identitet tar Jostein Gripsrud upp kopplat till anknytning, och i sin bok Mediekultur,
mediesamhälle menar Gripsrud att identitet formas hos individer och framförallt hos
ungdomar utifrån hur individer förhåller sig till varandra. Detta kan vara både person till
person men också individuellt till mediers bilder. Medierna spelar därför en stor roll för
individens sökande att skapa sitt egna jag, menar Gripsrud. Bilder som medier sänder ut,
kommer automatiskt hos ungdomarna ha stor påverkan på psyket, detta vill säga hur de tänker
kring sig själva och hur de uppfattar omvärlden samt samhället. Identiteten är enligt honom en
process som i stor grad påverkas utifrån mediebilder, genom att man sätter på Tv:n, slår på
radion, läser tidningar och använder sociala plattformar och appar till mobilen.
Medierna bidrar alltså att definiera den verklighet vi ser och lever i. Gripsrud säger även att
det finns två konstruktioner av identitet, som är viktiga att förstå, den sociala och den
kollektiva identiteten. Den kollektiva menar han vara att vi knyter an till varandra utifrån att
vi ser likheter och gemensamma saker hos varandra, att fler personer spelar i ett band kan vara
exempel på den kollektiv anknytningsproceduren. I den sociala bilden formas jaget genom att
vi frågar oss själva vilka vi är i relation till andra. Man använder sina personliga egenskaper i
förhållande till omgivningen och den relation man själv har till andra därifrån skapar en unik
bild av sig själv i den sociala identitetsprocessen11. Det är genom individens personliga
förförståelse som vi tolkar och uppfattar mediebilder, men det är utifrån de kulturellt och
socialt accepterade normerna i samhället som vi känner oss antingen mer eller mindre
integrerade eller frigjorda den större kollektiva identiteten. Identitetsprocessen enligt Gripsrud
kan förlikas med ”likhet” och ”enhet” och pågår främst under de tidiga tonåren. Ungdomars
känslor och tankar svänger mellan att vara kvar i barnstadiet och träda in i vuxenvärlden och i
sökandet av självet, används mediebilder för att känna likhet och gemenskap. Identifikation
som sker mellan bilden och psyket, gäller allt från musikstil, klädstil och filmgenre och är
sådana områden livsstilsmagasin tar upp som ungdomar kan förhålla sig till men också jämför
sig med varandra. Gripsrud menar att man bearbetar informationen för att sedan byggas på

10
11

Hall, Stuart 1981, s. 232
Gripsrud, Jostein 2011, s. 18, 19, 20 och 22
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hos individen och vikten av det som sägs det är att bilder påverkar konstruktionen av
individens självbild utifrån bland annat uppsatsens grund, genusnormer. I synnerhet påverkas
vi av kändisskap, detta är något Gripsrud påpekar att man som tonåring eller ung vuxen
knyter känslomässiga band till genom att vi imiterar kändisars handlingsmönster och
utseenden, precis på samma sätt såsom vi knyter an till en familjemedlems eller en nära vän 12.

Livsstilsmagasin
David Gauntlett menar att livsstilsmagasinens uppgift främst är att förmedla information kring
människor vi känner igen i samhället såsom kändisar och andra ytliga saker som hjälper
människan att känna igen sig själv. Mode och stil var inte aktuellt för mannen fram tills intill
på 2000-talet eftersom att den ”riktiga mannen” inte behöver livsstilsmagasin för att veta hur
man lever13. Han menar att det som tidningarna skriver om, mode/trender, relationer och sex
och samlevnad åsyftar främst kvinnan. Gauntlett säger att intresset för mannens utseende
såsom skönhet, har dröjt ända till in på 2000-talet då man märkte en ökad konsumtion av
livsstilsmagasin för killar och män14. Gauntlett menar att det som i västvärlden anses vara en
”riktig man” eller ”riktiga män” inte skulle behöva livsstilsmagasin men att kvinnor istället
gör det. När konsumtionen ökade kunde man se ämnen i de manliga tidningarna som rörde sig
om sport eller saker som gick att relatera till en aktivitet, såsom teknik eller sportsliga
sammanhang. Här rörde det sig om, snarare än att förbättra sin rådande livsstil vilket verkade
vara det kvinnliga livsstilsmagasinen gjorde, att relatera till vissa specifika ämnen att prata
om. Livsstilsmagasinet för män som valdes till denna studie sägs vara de ledande i Sverige
och dess funktion är att inspirera män till bli bättre på det som de redan är. Förändringar
såsom förbättra kropp men även skönhets aspekt har på senare år blivit en viktigare och
acceptabelt för mannen.

Tidigare forskning
Detta kapitel handlar om sådana studier som gjorts innan och som på flera sätt påminner om
denna studie.

Om Tilltalande bilder, Anja Hirdmans förståelse av flera tidningar
För studiens grund har tidigare forskning som riktar sig till kön kopplat sexualitet varit viktig
för denna studies tolkning av omslagsbilderna. I Yvonne Hirdmans, dotters bok: Tilltalande
12
13
14

Gripsrud, Jostein, 2011, s. 25, 29 och 31
Gauntlett, David, 2002, s. 167
Gauntlett, David 2002
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bilder: Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt beskriver Anja Hirdman
den sexistiska relationen mellan kvinna och man under 1965-1995. Anja Hirdman studerar
bland annat Fib aktuellts bilder i porrindustrin och Veckorevyns bilder mellan 1965-1995 där
hon lyfter fram hur synen på kvinnokroppen förändras under 60,- 70,- och 90-talet i
tidningarna. Hennes tankar kring hur bildernas gestaltning av kroppen förändrats, såsom hur
pass mer nakenhet det är som accepteras, menar hon vore ett resultat av mediers mer
tillåtande syn av kvinnokroppen. Hirdmans poäng var att åskådliggöra hur kön porträtteras
genom tid15. Hon menar att nakenheten faktiskt skiljer sig åt beroende på vilket år det är som
det rör sig om till exempel år 1965 hade Veckorevyn en uppläxande roll mot sina läsare.
Däremot senare runt år 1975 ändrades tonen till en mer vänligare. Den uppläxande rollen och
attityden försvann och under denna period skilde sig gestaltningen av könen mer markant och
ju längre fram i tiden man tittar, såg Hirdman att vi-känslan mer och mer tonades bort och
återgick till en uppmanande. År 1995 har vi-känslan tagits bort helt och Veckorevyn åter
intagit expertrollen16. Hon anser att femininitet i Veckorevyn visat sig vara ett komplext
område ur den synvinkeln att man märkt motsägelser, såsom att kvinnan ena stunden hyllas
som en gudinna för hennes vackra kropp. Men å andra sidan alltid finns något som hon
behöver lära sig och bli bättre på utseendemässigt och det är behovet av ständig förbättring
Hirdman menar vara det primära målet för kvinnor17.
I hennes jämförelse mellan tidningarna är den största skillnaden mellan Veckorevyn och Fib
aktuellt enligt Hirdman den manliga blicken, ”the gaze” genom åren, som man menar är
mannens blick på kvinnan där kvinnan underordnas honom. ”The gaze” kan beskrivas som
blicken som bibehåller könsordningen, hur män ser på kvinnor ur en objektiv syn18. Genom
att kvinna ofta ler in i kameran på bilderna, där man antagit att fotografen är en man, blir
genusordningen orubbad och Hirdmans tankar kring skönhetsslaven mer av ett faktum. Även
att kvinnan visas underordnad samtidigt som hon framställs vara bekymmersfri men
provokativ och lättillgänglig för den manliga blicken, sådana aspekter som likaväl kunde ha
pekat på självständighet och sexuellt frikoppling tyder på att hon snarare fungerar som ett
objekt för den manliga blicken. Slutligen i Hirdmans analys, menar hon hyllar Fib aktuellt
dess läsare genom att erbjuda tonvis av maskulina förebilder där man ser mannen porträtteras
som kompetent och fulländad. Hirdman menar att den största avvikelsen sett mellan
15
16
17
18

Hirdman, Anja 2001, s. 8
Hirdman, Anja 2001, s. 267-268
Hirdman, Anja 2001, s. 296
Hirdman, Anja 2001, s. 299

10

Veckorevyn och Fib aktuellt är att kvinnan uppfattas vara väldigt lättillgänglig och signalera
att kroppen är till för att behaga mannens blick och i går med på en objektifierade bild av att
vara kvinna19.

Man, kvinna, makt och medier
I boken, Gender and the Media talar författaren Rosalind Gill om hur genus gestaltas i
brittiska modemagasin för män. Gill säger att tidningarna främst riktar sig till den vita
arbetarklassen och att det mer än ofta rör sig om att festa, fotboll och relationer, såsom
heterosexuella relationer20. Gill menar att normen kring objektifiering det vill säga
sexualiseringen av kvinnan som också Anja Hirdman studerat över tid, gått från att enbart
gestalta en kvinna på omslagen, till att visa både en kvinnlig och en manlig person. Då menar
Gill att det rör det sig om en känd personer eller modeller. Gill menar dessutom att det går att
utläsa en stark ökning gällande objektifiering av kvinnokroppen, och att modellernas kroppar,
för det första inte motsvarar verkligheten, och för det andra inte heller kan representera
kvinnors kroppar. Omslag från det senare 80-talet och det tidiga 90-talet visade enligt Gill att
modetidningar för kvinnan egentligen är riktade till mäns behov och att de syftar till att
tillfredsställa dessa. Vidare säger Gill att synen kvinnan har på kvinnlighet ser totalt
annorlunda ut än männens syn: män ser på kvinnan utifrån något han kan bestämma över som
en leksak eftersom att han vet att han är överordnad kvinnan21. Det handlar mycket om enligt
Gill ett fokus på hur en kvinna ska behålla sin pojkvän i modemagasinen, genom att man ger
tips och råd på hur kvinnan ska göra för att lära känna en man och hur hon måste vara. Kraven
som också talas om i Gender and the Media tar upp större samhällsproblem som Gill
beskriver negativa och därför allvarliga när det kommer till konsekvenser dessa bilder för med
sig, såsom anorexi, som ses vara en följd av att nitiskt eftersträva kroppsidealet och som blivit
en kollektiv samhällsbild utifrån identitetsskapandet Gripsrud talar om. Gill påstår att bilden
av att inte ha något fett fast samtidigt ha kurvor men även ha perfekt hy fast i den mån att hon
inte uppfattas allt för fåfäng utan ”naturlig” uppenbarats i modemagasinen22.

Varsågod: Makt, kön och media
Ett tredje och sista perspektiv ur den äldre forskningen och essentiell för studien är
perspektivet som studerar relationen mellan medier och person. I boken Varsågod: Makt, kön
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och media som riktar sig åt att ta upp mediernas påverkan hos kvinnor kopplat innehållet i
tidningar lyfter även Karin Ekman fram könsordningen som ojämn. Ekman jämför två
livsstilsmagasin som riktar sig till kvinnor och män och tar fram hur den kvinnliga respektive
manliga sexualiteten porträtteras i SLITZ och SOLO23. Ekman menar att det i tidningarna är
uppenbart att det är mannens njutning är central, trots att kvinnan har mer makt dessa två
tidningar. SOLO framställer kvinnan mer som en individ och inte enbart ett objekt som är till
för mannens blick och gestaltas som en människa och antyder att även kvinnan har en hjärna
och egen vilja såsom egen sexlust och ägande av kroppen. Ekman menar att sexlust kan vara
till kvinnans sexuella behov och uttryck för självständighet och inte till en man och detta
tycks återfinnas i varierad grad i SLITZ och SOLO24. Det är intressant att Ekman är i
samklang med Anja Hirdman och funnit denna koppling av dubbla budskap som också
levereras i dessa magasin, gällande kvinnans utseende. I SOLO menar Ekman att rubriker som
lyder: ”Du är vackrast naturell” för att i ett senare nummer skriva: ”Vampa till dig” förvirrar
och ger ett motsägande budskap av vad som gäller25. En sådan tvetydighet ger en oklar bild
och visar snarare på svårigheterna som man som kvinna har för att passa in i idealbilden.
Utifrån denna tidigare forskning som förklarar hur kön representeras i medier, är det främst
kvinnans underlägsenhet som markerar den ojämna relationen mellan kvinna och man. På en
rad olika sätt som illustrerades av bland annat Hirdman mening kring en objektifierade syn26
som “the gaze” för med sig, tittar denna undersökning på hur Veckorevyn och Cafés bild av
om könsordningen lever vidare genom exempelvis detta.

Teoretiskt ramverk
Begreppen som tas upp i del av studien syftar till att styrka undersökningen historiska grund
och belyser könsmaktsordningens problematik.
Kultur

En utav grundarna till cultural studies är Raymond Williams och han menar att engelskans
”culture” är ett mycket komplext begrepp även i det engelska språket därifrån termen
härstammar från. Williams menar att man måste bena ut begreppet för att förstå dess exakta
innebörd och han har ett gediget intresse för ordens betydelse, han säger att det finns ett
samband mellan ord och samhällsutveckling och observationen gjorde att Williams blev en
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utav de främsta förespråkarna till kultursociologin27. Kultur enligt Williams kan sammanfattas
till:
1. Ett allmänt mentalt tillstånd eller beteendemönster. Denna beskrivning betyder att
kultur är något en människa äger. Att människan är kultiverad betyder att man har en
”mänsklig fulländning”.
2. Kultur är den allmänna nivån av intellektuell förfining i samhället som helhet. Med
detta menar han att ett samhälle kan vara mer ”civiliserat” i jämförelse med ett annat.
3. Kultur bär meningsbärande uttryck, och är detsamma som teater, konst, litteratur,
drama, musik och film. Kulturen är något som produceras för att sedan konsumeras.
4. Den sista definitionen är levd kultur, med det menas att kultur är individens
levnadsvanor såsom: materiellt, intellektuellt och andligt. I denna kategori är det inte
enbart ”finkulturen” som räknas in utan individuella aspekter såsom erfarenheter, att
man ger sina upplevelser egen mening eller hur man använder sitt språk.
För uppsatsens relevans är det främst Williams tredje betydelse som är av vikt och Williams
tredje definition ligger i linje med kultur teoretikern Stuart Halls egen definition av kultur som
påverkat hur vi idag ser på begreppet28. Hall menade att meningen skapats från flera håll och
att all mening sker via det kulturella kretsloppet: ett system som grundas i meningsbildning.
Mening i sin tur menar Hall liksom Jostein Gripsrud vara det som formar vår identitet, samt
skapar regler i det sociala samspelet. Regler talar om för oss hur vi ska organisera till exempel
vårt beteende, dem ger individen riktning och utifrån denna skapar vi relationer med vår
omgivning. På likvärdigt sätt skapas normer i massmediernas brus, i form av text och bild där
dessa bilder fungerar som konventioner och symboler för större begrepp och värderingar. Hall
menar att då vi tillåter oss att vara en del utav, såsom att konsumera texter eller bilder – så har
vår identitet blivit produkter av kulturen29. Hall betonar relationen mellan kultur och samhälle
på samma sätt som Williams drar koppling mellan ordens betydelse och samhällets
utveckling.

Feminism
Feminism är ett begrepp som samlat in rörelser, samfund och ideologier där kvinnans
rättigheter sätts i fokus. Feminismen menar i stora drag att alla kvinnor ska ha samma
möjligheter som för män. Under feminismens framväxt som började på 1700-talet talas det
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om tre olika så kallade faser eller vågor, där den första beskriver kampen för kvinnans
rättigheter såsom rösträtt. Den andra vågen karaktäriseras av att kvinnan fått mer värde i
samhället och av män och den tredje vågen studerar hur genus är kulturellt och socialt
betingat och knutet till varandra30.
Inom feminismens olika inriktningar är en sak gemensam och det är att kvinnan för med sig
en form av makt, men inte könsmakt utan snarare makt över mannens sinne genom sin kropp
som fungerar som ett verktyg att förmedla sensualitet och sexualitet. Samtliga förgreningar
har ytterligare en gemensam nämnare nämligen att heterosexualitet är feminismens ideal.
Såsom det inom feminismen talas om genus, framkommer detta främst i synen på mannen och
kvinnans olika behov. Könens olika behov sägs formas utefter den heterosexuella
normbildningen som finns ute i samhället vilket med andra ord betyder att det finns en manlig
dominans och därför också en kvinnlig underkastelse. I detta förhållande mellan könen
betyder det också att det är själva sexualiteten som ligger till grund för den ojämna balansen
mellan könen. Av detta kan man då förstå att sexualitet i sig är en form av makt och makten
gradvis också varierar beroende på kön och att det beroende på vad som åsyftas, har kön olika
områden där de dominerar över det motsatta könet menar Freedman31. Exempel på mannens
dominans är att mannen kontrollerar kvinnan enligt Freedman i heterosexuella relationer eller
i andra sexuella förbindelser mellan man och kvinna där kvinnan är ett objekt och att mannen
får njuta av henne. Utifrån den synen såsom att kvinnans egen njutning under samlag helt
beror på om mannen ger henne orgasm äger mannen makt över hennes sexualitet. På det sättet
kontrollerar mannen kvinnan och styr hennes njutning och därmed kontrollerar detta genom
sitt kön32. Kvinnan i sin tur dominerar över mannen när det kommer till att kunna förföra
honom, medan mannens kropp inte anses lika förförisk som den kvinnliga kroppen.
Andra vågens feminism
En fas inom feminismen, kallat andra vågens feminism kritiserar den traditionella
feminismens syn på kvinnan. Betty Friedan som också studerat feminism liksom Freedman
beskriver andra vågens feminism i Jane Hollows bok Feminism, femininity and popular
culture. Friedan menar att balans sins emellan kön endast uppnås genom att kvinnan kan avstå
ifrån värderingar eller handlingar som inom den traditionella feminismen anses rätt och
”kvinnliga”. Detta handlar om sådant som menar att kvinnans plats är i hemmet och att hon
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inta ska jobba, att hennes jobb är hem och familj. I stället menar den andra vågens feminism
att kvinnan bör sträva efter att vara mer självständig och inte se hemmet och barn som sin
enda plats eller uppgift. Att jobba anses tillhöra mannens uppgift och ses ur andra vågens
feminism utifrån det perspektiv att om kvinnan lyckas göra lite av båda uppgifterna,
förverkligar sig själv eftersom att hennes uppgift inte borde begränsas till hem och barn33. Det
är bland annat denna argumentation som Friedan menar är andra vågens feminism fokus och
uppkom runt 1950-talet i USA och sågs av många feminister vara en förlängning av ”The
Feminine Mystique”, som sägs vara detsamma som den traditionella synen. Friedan ansåg att
”the feminine mystique” som trots allt öppnade upp till större valmöjlighet utanför hemmet
ändå såg att kvinnor höll tillbaka från att förverkliga sig själv. Friedan beskriver denna rädsla
som en oförmåga, som hopplöst tillstånd, att kvinnor befann sig i något som liknar ett litet
barns vilja till självständighet men inte klarar av det. Feminismen menar att kvinnan ser sitt
egna jag finnas i relation till yttre saker som sin man eller saker. Saker som hon kan köpa och
att vara någons fru eller mor definierar hennes jag och det är avsaknaden av sitt egna jag som
hon formar genom att vara någons hemmafru. Att vara en offentlig ansedd person var under
tiden då ”the feminine mystique” ansågs banbrytande var inte accepterat. Ville kvinnan leva
utefter ”the feminine mystique” var detsamma som att leva med sin begränsning, där hemmet
gick först och att vara en god hustru till mannen. Barnafödande måste vara prioritet och kunde
inte under några omständigheter inte bli avbrutet på grund av kvinnans egen önskan till
karriär eller intressen utanför hemmet. Andra vågens feminism var därför inte populärt utan
problematisk utifrån flera håll. Friedan menar att mer maskulina drag hos kvinnan egentligen
var bättre och mer ”mänskliga” än de drag som antagits vara feminina, andra vågens feminism
föreslog en hon menade att kvinnan skulle ge upp strävan efter kvinnlig perfektion. Den som
rollen innebar och i stället” skaffa sig ett liv” som Friedan uttrycker det. Friedan såg framför
sig en superkvinna som tar hand om hem och går och arbetar istället för att enbart vara någons
hemmafru. Hon ansåg även att kvinnor som levde i ett tvångsmässigt beroende av att
identifiera sig med moderskapet snarare var en roll än att utforska sig själv. På det viset
hindrades mödrar att bli något utöver moderskapet, framför allt stod detta i vägen för sina
barn till att bli eller att vara bara barn eftersom att moderskapet den traditionella feminismen
stod för betydde att mödrar kontrollera sitt egenvärde genom att barnet var en del av de själva
och fanns med för att fullborda den perfekta familjebilden. Om barnet hamnade utanför den
perfekta bilden, till exempel föll utanför den heterosexuella normen ansågs man att hela
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familjen var avvikande och ”fel” och förstörde familjebilden34. Till sin förvåning och inte vad
Friedan hoppats på, skapade dessa förhoppningar om ett kombinerat familjeliv med karriär i
sitt ställe ett bristande fokus från hemmet och ledde till att kvinnor gick in i identitetskris. På
grund av mediernas bild av vad kvinnor stod för som tidigare ideligen talade om för kvinnor
hur de skulle vara och bete sig, en klar bild av hur den perfekta familjen skulle se ut, där
mannen arbetade och kvinnan var hemmafru rubbades35. Andra vågens feminism gjorde
anspråk på var inte populärt i USA vita medelklass under 1950- talet och skapade oreda och
kaos i klassamhället.

Postfeminism
Enligt Rosalind Gill är postfeminism motreaktion till den traditionsenliga feminismen, hon
säger att inom postfeminismen ramar är fokus till skillnad från den traditionella feminismen
på kvinnans egen rätt till sexualitet och egna behov till självförverkligande. Inom denna
tradition som kallas postfeminism förskönas inte kvinnor på samma vis såsom inom den
vanliga feminismen. Kvinnor gestaltas inte utifrån bilden av lyckliga hemmafruar,
kärleksgudinnor eller sexobjekt utan har en egen vilja och får öppet uttrycka sin sexualitet36.
Rosalind Gills exempel på postfeminismens mer moderna yttringar på kvinnors rätt till sin
egen kropp uttrycks genom att man tror att kvinnan skönhetsopererar sig utifrån sina egna
värderingar och inte för att behaga mannen. Trots att man tror att kvinnor trots allt är
påverkad av genus idealet för hur kvinnor ska se ut och ska bete sig, tror man inte att dessa
yttre kroppsliga förändringar, såsom skönhetsoperationer utgår från att behaga något annan än
sitt egna behov. Gill påstår att all kvinnlig objektifiering sker utifrån hennes villkor och sker
för sitt välmående37. Gill menar dock att det trots denna förändring, trots allt är en fråga om
viss anpassning. Anpassning av rådande skönhetsideal i kombination med kvinnans förnyade
sätt att relatera till kvinnlighet och så visa att hon nu har rätt till större frihet och ägande av
kroppen. Kvinnan har gjort sig mer medveten om sin egen kraft och med det de villkor men
också värderingar som nu kan eftersträvas och i med detta resonemang och nya syn kan
objektifiering av kvinnan förlora makt38.
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Genusforskningen
Forskaren Madeleine Kleberg har tittat främst på maktrelationer och positionen mellan kön
inom Medie- och kommunikationsvetenskap, där hon sett att det formades en kritik under
1960-talet i Sverige mot kvinnoidealet. Kleberg menar att kritiken riktade sig till hur
traditionella könsroller förmedlas i medier såsom porträttering av kvinnokroppen. Hon menar
att då genusforskningens syfte är att förklara förhållandet mellan hur kön framställs i medier,
menar att medierna väljer att framställa kvinna och man olika. Att det i denna bild gynnar
mannen39. Medan Anja Hirdman menar att genusbegreppets ändamål är att visa att bilden av
kvinnor och män förändrats under vissa tidsperioder men att bilden som framställs i medier
återgår till en som vi känner igen den: mer stereotyp bild, trots den utveckling som setts under
vissa tider i slutändan återvänder till det vi vet om kön40.
Genuskontraktet, Yvonne Hirdman

Genusforskaren Yvonne Hirdman förklarar hur båda kön interagerar med varandra och det
essentiella med Hirdmans myntade begrepp ”genuskontraktet” är att ordning skapar en viss
förståelse kring hur saker och ting hänger samman. Såsom att genus skapar struktur och att
denna struktur klargör samspelet mellan man och kvinna och dess roller41. Hirdman menar att
vi individer har behov av att dela upp och separera saker och ting det vill säga, att i
maktförhållandet mellan könen, som kallas kvinnlighet och manlighet menar hon att det finns
ett kulturellt avtal som ärvts och det rör sig om bestämmelser om vad som är ett acceptabelt
beteende som i avtalet kartlägger dessa mönster för respektive kön42. Hirdman kallar avtalet
för ”genuskontraktet” och är enligt henne är ett begrepp som innefattar rättigheter och
skyldigheter sinsemellan kvinna och man och att dessa är nedärvda genom tradition och tid
och att illustrera hennes mening om kvinnans nedärvda kontrakt gentemot mannen del rör det
sig om för kvinnan att föda barn, uppfostra och hushållsarbete. Medan det på mannens sida av
kontraktet rör sig om att försörja familjen. I genuskontraktet ges aldrig kvinnor densamma
frihet till karriär som män och kvinnan möjligheter är begränsade43. Mannen beskrivs också
som den mörka och kvinnan är i motsats till honom den ljusa och hon är god, pryd, blyg
kanske även ömtålig. Hon har även ett okontrollerbart sätt, är passiv och ointelligent. Därför
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ligger vikten på hennes skönhet och kropp i stället medan mannen är stark, intelligent och
pålitlig44.
Hegemonisk maskulinitet

Utifrån maskulinitetsteorins perspektiv delas den upp i tre kategorier och som enligt R.W
Connells syftar att kvinnor och andra etniciteter som inte är vita är underordnade den vita
rasen och män. Begreppet hegemonisk maskulinitet betyder att den vite mannen är äger makt
och styr de existerande köns- och samhällsnormerna. Connell säger att förutom det att
mannen ska vara vit är auktoritär och samtidigt behöver vara beskyddande över det svagare
könet, ha god ekonomi och vara förnuftig. där Utifrån denna beskrivning ses kraftfull och
härska över kvinnan. I Connells begrepp utgår man ifrån tre typer: underordnad, delaktig, och
marginaliserad. Underordnad maskulinitet är de män som sägs ha feminina drag eller är
homosexuella, medan delaktig maskulinitet är de män som inte lever upp till manliga
standarden helt och hållet. De män som indelas till delaktighets kategorin, är sådana män
enligt Connell som inte gillar att ta risker men mest av allt drar fördelar av att vara man. Detta
rör sig om sådant såsom mannens dominerande ställning gentemot kvinnor och han menar att
dessa män inte ifrågasätter obalans mellan kön varför män till exempel har högre löner än
kvinnor som utför samma arbete45. Män som klassas till denna kategori, motverkar varken
normen eller går emot strukturen och utifrån passivt deltagande utnyttjar sitt övertag. Den
dominerande maskuliniteten är beroende av marginalisering utav de andra två grupperna och
skulle inte existera utan de andra två föregående indelningarna. För att illustrera Connells
mening kring marginalisering menar han ”vi” och ”de andra” såsom andra etniska grupper
bortsett från vita män och heterosexualitet. I grund och botten är denna genusstruktur
avhängig av att både män och kvinnor upprätthåller synsättet46.

Genusrepresentation
Stereotypa bilder i media avspeglar sällan verkligheten och leder framförallt till en viss
avspegling av olika grupper såsom kön och etnicitet. På så vis säger Gripsrud att vi
provoceras av mediers bilder, om vi inte kan identifiera oss med dessa bilder och kan
åstadkomma starka känslor hos de som inte passar in men strävar efter det och att det är en
bristfälliga porträttering av grupper och kön vilket framkallar dessa känslor47.
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Representationen av grupperna är en primär del av hur gemenskap skapas men kan få en
negativ klang. Gripsrud menar att när det skapas ett ”vi” och ”dom” såsom Stuart Hall
menade med problematiken med stereotypa bilder kan skapa ett utanförskap48. Det är just den
förvrängningen och felaktiga gestaltning av folkgrupper som upprör massan.
Eva-Lena Hedvall har gjort en uppdelning i tre kategorier som genom tiden karaktäriserat “att
vara kvinna” och påminner om Connells manliga kategorisering. Kategorierna Hedvall tittar
på är skönhetsslaven, hushållerskan och kärleksgudinnan. Skönhetsslaven är en ung och
vacker smal kvinna och det som alla kvinnor bör sträva efter att vara, hushållerskan anser att
hemmet är det mest betydelsefulla medan kärleksgudinnan är kvinnan som pendlar mellan att
vara skör och skamlös. Hedvall har en egen förklaring liknande Connells, och beskriver
mannen i stereotypa drag som: machomannen, drömprinsen eller projektören. Machomannen
menar Hedvall har god fysik och är en modig och stark utåt, medan han relationsmässigt ofta
lever ensam eller i kortvariga relationer med kvinnor. Drömprinsen är machomannens motpol
ofta artistiskt lagd, skådespelare eller fotomodell. Till sist finns projektören som Hedvall
menar är den välklädda affärsmannen som lägger fokus på sin karriär och yttre framgång49.

Stereotyper
En stereotyp bild sägs vara en avbildning med begränsade uttryck och en missgynnande
avbildning för en individ eller grupp. En sådan bild skapar vanligen en förståelse kring vad
som vi kallar normalt eller tolererar. Detta är konstruktion av ett ”vi” och ”de andra” som
tidigare nämnts. Enligt Stuart Hall är grunden till diskriminering sådana stereotypa bilder och
utifrån dessa bilder ger upphov till obalans mellan kön50. Walter Lippman beskriver sin
tolkning av stereotyper i boken Public Opinion redan 1922, där Lippman menar att en
stereotyp är någonting som vi skapar av förenklade bilder i våra hjärnor kring andra
människor och vår omgivning. När vi efter att ha skapat dessa bilder klarar av att hantera
olika situationer eftersom att vi vet hur vi bör göra är detta för att vi antagit en stereotyp
förståelse för hur något ska närmas. Andra stereotypa exempel Richard Dyer har i linje med
Lippmans tänk är att vi i dagens samhälle håller fast vid privilegierna kring att vara vit och att
vithet anses det exemplariska. Det vill säga att vithet är ”normalt” och att individer tillhörande
denna grupp står för renhet och att själva vitheten medför makt över världen. Så menar Dyer i
sin bok ”White” när han lyfter upp att det är vita människor som sätter standard för
48
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mänskligheten och att denna bild är så djupt rotat människans förståelse kring etniska
grupper, att hur vi väljer att se på individer med annat etnisk bakgrund är underordnad de vita.
Bilden om en härskande vithet är främst framtagen av vita människor, menar Dyer och den
har utvecklats från en social process för att särskilja människors etniska bakgrund då
hegemonin upplevdes hotad51. Ytterligare en annan stereotyp avbildning är kvinnan som kan
härledas till liknelsen att vara mannens mamma, hans fru eller sexobjekt. Oavsett i vilken
avbildning hon figurerar i, är hon underordnad mannen såsom den traditionella feminismen
menar. De stereotypa drag vi ser mannen gestaltas med är familjeförsörjaren eller en person
som verkar i affärssammanhang och även vara ett stöd åt kvinnan. Mannen är en rådgivare till
kvinnan och hans egenskaper som människa kännetecknar makt och status, detta argument
som tidigare beskrivits av Hedvall ställer sig även Fullerton och Kendrick bakom52.

Myter
Sist men inte mindre viktigt för uppsatsens terminologi kommer myten såsom Ronald Barthes
talar om mytbildning. Barthes säger att myter är en återkommande berättelse mellan
människor, något som berättas om och om igen, men främst att det är vi individer som
återskapar berättelsen och ett mönster individer kan identifiera sig med53. Myter är i sig, säger
Barthes historier eller uppdiktade berättelser och som i en given kultur försöker att förklara
händelsen från ett nytt sätt att se kring företeelsen och berör fler områden och aspekter av en
viss händelse en syn. För uppsatsens huvudsyfte är det myten kring manligt och kvinnligt som
är av betydelse. Myten om att kvinna och man, härstammar från det teoretiska ramverk
uppsatsen bygger på. Myten om kvinnan som menar att kvinnan är ”bättre lämpad” till att
stanna hemma i hemmet och ta hand om barn. Medan mannen fått den naturliga rollen att
försörja familjen och myten kring ”familj”. Det är utifrån denna konstruktion som Barthes
menar att denna mytbildning innebär54. Kvinnan enligt Barthes är ett formbart objekt och hans
associationer går således till könsordningen, det vill säga hegemonin. Tankegångarna som
formar myten om kvinnan menar Barthes lever kvar som ideal för kön och den perfekta
familjen55.
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Metod
Om materialet

Materialet för undersökningen som består av mode- och livsstilsmagasinen Veckorevyn och
Café från 2017 och början av 2018 och uppgår till 13 stycken omslagsbilder med män och
kvinnor som figurerar. Uppsatsen utgår ifrån en semiotisk bild- och textanalys som appliceras
på samtliga utgivna nummer av Veckorevyn under 2017, som totalt var sju stycken men
enbart sex stycken nummer av Cafés 2017. Den anledningen att Veckorevyn ger ut ett
nummer per månad med undantag för hösten och vintern då intervallen inte är lika tät, gjorde
att det enbart blivit sju stycken. Café kommer ut med fler nummer per år än Veckorevyn, de
ger ut tio nummer per år - däremot har Cafés samtliga omslag inte ingått i studien. Materialet
är inte valt på grunder som att jag valt specifika omslag med betydande element för analysen
utan grundat sig på att ta likvärdigt antal av omslagsbilder och motivet blev därför att ha
samma månader för båda tidningar. Syftet är att ta reda på om hur genus gestaltas i bägge
tidningarna vilket kan tyckas vara ett smalt utbud ur vetenskaplig mening men till framtida
forskning och med tanke på andra studenters tidigare arbete, som tittat på gestaltning av genus
över tid, hade en längre tidsintervall behövts.
Veckorevyn

Veckorevyn grundades år 1953 och ägs i dagsläget av Bonnier Tidskrifter AB och tidskriftens
målgrupp sägs vara runt 15- 27 år gamla tjejer och unga kvinnor. Till en början så gavs
tidningen ut varje månad, men efter 2016 minskades utgåvorna till sju stycken per år. På så
vis fick tidningen fler antal sidor och Veckorevyn kom ut med ett nytt skönhetskoncept:
”Veckorevyn Box of Beauty”. Tanken kring konceptet var att läsaren fick möjlighet att ta del
av en box innehållande skönhetsprodukter. På så vis menar Camilla Hendriksen, dåvarande
marknadschef på Resumé att man på så vis ökar intresset för mode för kvinnor - vilket är
tidningens primära uppgift.
Veckorevyn beskriver att tidningen kan erbjuda sina läsare det nyaste inom: shopping, mode,
kosmetik, kläder, kändisliv, kärlek, relationer, sex samt karriär. Veckorevyn tycker att de
erhåller sina läsare på välskrivna texter, mycket skratt och härlig inspiration till kläder och
relationer56. Sedan 1935 har Veckorevyn ansett sig själva som den ledande modetidningen för
kvinnor, det solklara valet för den trendmedvetna och unga kvinnan. Under årens gång har
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själva formatet på tidningen kommit att förändras någorlunda, det som tidigare ansågs vara en
familjetidning blev en tidning som riktar sig till de yngre kvinnorna.
Café

Café anses vara den ledande tidningen för killar och män inom mode, trender, träning och
erbjuder utöver dessa ämnen sina läsare reportage och dokumentärer. I Café skrivs det om
”träning, prylar, teknik och resor” men också som i Veckorevyn om kändisars liv - den
största delen utgörs dock av reportage och artiklar. Tidningen riktar sig till män i 18-50
årsåldern och tidningens intresseområden faller på karriär, mode, livsstil, nöje och kost och
träning57. Precis som Veckorevyn har Café under föregående år gett ut ett nummer per månad
fram till 2016. Under 2017 minskade Café antalet, deras utgåvor uppgick till tio stycken
nummer istället för tolv. Ett av numren för 2017 tillhör två stycken månader (januari och
februari) men kommer endast ut med en tidning. Detta sker ytterligare över
sommarmånaderna (juni och juli) och på så vis blir det enbart tio stycken. Bloggar och
podcast finns också men går bara att ta del av genom Cafés hemsida: www.cafe.se och inte på
något annan sida eller forum. Café ger inte ut, några gåvor eller ”goodiebags” till sina läsare.
De män som klär omslagen är liksom Veckorevyns omslag etablerade inom olika branscher
och kända för allmänheten.

Val av metod
Semiotisk bildanalys

Inom medievetenskapens olika sätt att behandla bild och text, anses den semiotiska
bildanalysen vara bland den vanligaste. Semiotisk bildanalys härstammar från läran om
tolkning av tecken och det var språkteoretikerna Ferdinand de Saussure och Charles Sanders
Pierce tankegångar som grundade läran. Vad Saussure och Pierce säger som skiljer det
verbala språket från bilden, grundar sig i att det finns en social överenskommelse bestående
utav koder och symboler, som i uttryck tillsammans och på ett visst sätt inuti bilden tolkas
med rätt mening. Utifrån bilden konstruktion där koder och symboler finns i, tolkar den som
avkodar bilden en egen uppfattning av vad bildens betydelse och är därför så viktig att rätt
förförståelse som original budskapet som producenten hade i åtanke också är det som väcks
hos läsaren. Omslagen i studien studeras i två skeden och det första är det konkreta
(denotativa) och efter det abstrakta (konnotativa)och inte alltid lika uppenbart vid första
anblick58. Barthes vidareutvecklade dessa termer till en föreliggande bild- och textanalys och
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var den första som utformat ett tankeschema som metod vilket gjorde det möjligt att
undersöka bildens betydelse utifrån59. Detta kallas för innehållsanalys. Med innehållsanalys
menas att studera bildernas mening, och såsom Gillian Rose menar men även liksom Barthes
bestämt. Bilder kan genomgå både en text och bildanalys samtidigt60. Tecknen i sig har
varierande innebörd beroende den kulturella kontexten, vilket är den förståelse som oftast är
den föredragna betydelsen av bilden61. Förståelsen bygger på att individen som avkodar har
rätt förförståelse som gör att det går att avläsa innehållet korrekt. En innehållsanalys måste
vara väl avgränsat, det som undersöks behöver knytas samman med en större kontext62 och
knyts an till ämnena kön och identitet. Eftersom att omslagsbilderna i sig definierar tidningens
åsikter och värdegrund är det både logiskt och begripligt att driva frågeställningen i relation
till genus.
Mer om denotation och Konnotation

Gripsrud som bygger sitt resonemang på Barthes menar att uppfattning kring olika
konnotationer grundas utefter kulturellt etablerade symboler63. Bilder avkodas i en semiotisk
bildanalys utifrån två sätt, avkodningen kan därför ses utifrån en process i två steg, där den
första delen kallas för denotation. Denotationen är detsamma mest uppenbara meningen som
tecknet har, det som vi ser i första anblick menar Barthes64. Det konnotativa är en inbyggd
kod eller förståelse av de symboler och tecken som finns inuti bilden och rätt tolkning av
dessa förutsätter en förståelse av kontexten som koderna är förenade med. För att illustrera
detta kan vi ta exemplet med ett lejon tillsammans med ett vapen, där i den denotativa
betydelsen endast är ett lejon med ett vapen. Medan det konnotativa är de associationer
lejonet och vapnet har utöver den konkreta tolkningen. Denna tolkning är bunden till vad som
ligger i vår förståelse såsom i det kulturella perspektivet är att det vi ser ett stadsvapen eller ett
lands flagga. I detta skeende, som är konnotationens primära uppgift avkodar vi lejonet
tillsammans vapnet med de egna kulturella erfarenheter som finns lagrade i hjärnan. Därför
skulle ett barn i 5-årsåldern och en vuxen inte se samma sak i samma bild. Det konnotativa är
beroende av det denotativa och det konnotativa är mer ett samspel mellan mottagarens
känslor, uppfattning, värderingar och erfarenhet65. I korthet kan denotation och konnotation
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sammanfattas till: denotation beskriver vad som exempelvis har fotograferats (det vi ser)
medan konnotationen talar om för oss hur det har fotograferats (vad det är utöver vad vi ser
som kan utläsas) och är den delen som ses grundad på mottagarens förförståelse66.

Genomförande av analysen
Studiematerialet gås igenom utifrån det som kallas textanalys som tillåter det systematisk
tillvägagångssätt såsom Barthes och Gillian menar kartlägga bildens innebörd. Det allra första
som gjordes var en sammanställning av all text som återfunnits på alla omslag i bägge
tidningarna. För att göra det tydligt att se hur många av de återkommande ämnena som finns
med. Detta döptes till olika teman: rubrikerna och textpuffarna kategoriseras till ett av dem
och antalet räknades i en tabell67.
Därefter delades omslagsbilderna upp till två olika analyser, där det denotativa i samtliga
omslagsbilder analyseras först. Denotationen fastställer det konkreta på omslaget: vad som
syns på bilderna och efter detta görs en denotativ analys även av texten. Vid denna tidpunkt är
den denotativa delen av analysprocessen avklarad. Fas nummer två är den konnotativa delen
utav analysen av samma bilder och görs för att ge en djupare uppfattning och insikt av
budskapet. Denna bit av analysen lutar sig mot den egna förförståelsen, som här grundar sig i
en västerländsk anda men kan även vara mer subjektiv då det är forskaren som utför analysen.
I denna del studeras personernas kroppsspråk och kläder utifrån skönhetsideal som
sammantaget utgör bildens budskap. Analys av textpuffar och rubriker analyseras även ur
konnotativt perspektiv så gott det går.
Efter detta kommer ett avsnitt där omslagskvinnan respektive omslagsmannen studeras utifrån
rådande teorier. Det är från denna del analysen sedan tittar på mångfald, som är nästa område
i analysen. I den här delen klargörs om det finns någon etnisk och plockas in som en del
analysen för att se om genus- och skönhetsideal fortfarande lever kvar och i vilken mängd.
Här tittas det på bildernas samlade innebörd och helhetsbild av bägge tidningar. Sammanlagt
har alla bilder och all text i detta skede genomgått syftet med analysen. Myten, det sista
begreppet som togs upp i teorin studeras utifrån det antagande kring manligt och kvinnligt
som återfinns i Veckorevyn. Såsom föreställningen av hur man och kvinna ska vara. Här
kartläggs den saga eller konstruerande berättelse som skildras av kvinnligt och manligt.
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Metodkritik
Validitet och Reliabilitet
Kritik mot att använda en semiotisk metod som forskningsmetod kan i vissa fall ses
ovetenskapligt, eftersom att semiotik sägs vara ett hjälpmedel till läran att studera världen
utifrån dock inte tillräckligt vetenskaplig, enligt Gillian Rose och kan därför undersökas till
framtida studier om denna analys verkligen är den mest funktionell68. Metoden är trots denna
kritik väl fungerande hittills sett till medievetenskapen. Denna negativa syn kommer sig av att
semiotiken inte är en tillräcklig tillförlitlig metod då den som Gillian Rose menar inte är
tillräckligt rationell och metodisk. Av den orsaken att uppsatsen delvis utgår ifrån egen
förförståelse och erfarenhet, varierar reliabiliteten och karaktären på uppsatsens
slutresonemang skulle nog bedömas något subjektiv. Tillkommande den subjektiva aspekten
är detta beroende på om det är en man eller kvinna som utför studien. Hade samma studie
hade gjorts av en man finns större risk att åtminstone det som ansetts subjektivt vart av annan
natur. Främst varierar reliabiliteten eftersom då det är en kvalitativ studie och kvalitativa
undersökningar oftast inte tillför en generell mening till forskningsområdet utan koncentrerar
sig på vad det specifika urvalet tagit fram.
När det kommer till redovisande av material, har ett så konkret sätt som var möjligt redovisats
och varje delmoment av analysens faser beskrivits så grundligt tänkbart sätt. Detta för att
uppnå så hög reliabilitet det möjligen går, å andra sidan eftersom att reliabiliteten sägs vara
lägre än för en kvantitativ analys, måste subjektivitetens ses i relativitet till genusforskningen
i stort. Vid sammanställandet av resultat, har det teoretiska ramverket gjort det möjligt att
besvara studiens två frågeställningar och i med detta har studien hög tillförlitlighet. Däremot
gällande graden av reliabilitet är denna vara svårare att konkret bedöma med tanke på att det
inte var alla Cafés omslagsbilder som var med men även den nivå av subjektivitet som är
färgat av forskarens tankar.

Analys
Nedanstående tabell uppvisar de tio stycken teman som återfunnits studiematerialets text. En
kolumn tillhörande ämnet eller temat, ger en överblick av samtliga ämnen som förekommer
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och vilka som förekommer mest i varje livsstilsmagasins omslagsbilder. Den kategori som
kallas för ”övrigt”, dit räknas den text eller rubricering som inte kunnat kategoriseras till
några utav de teman som återkommer. Textpuffarnas antal sammanställs utifrån fler
synpunkter och teoretiska perspektiv, den första är att se textpuffarnas antal men efteråt för att
se hur ämnen och text skiljer sig åt i Veckorevyn och Café. Av tabellen går det att utläsa att
Veckorevyn har fler textpuffar på sina omslag än Café och att mode och skönhet hamnar på
första plats hos Veckorevyn medan Dokumentärer/Reportage styr Cafés popularitet.
Tabell 1, textanalys av livsstilsmagasinen Veckorevyn och Café.

Text och rubrik/Tema

Veckorevyn

Café

1.

Artiklar: dokumentär/Reportage

0

12

2.

Mode/Skönhet

18

10

3.

Träning/Hälsa/Mat

1

7

4.

Relationer och samlevnad, hälsa

16

3

5.

Resor

1

1

6.

Astrologi

4

0

7.

Jobb/Karriär

3

4

8.

Sex

8

0

9.

”Med på köpet”

3

0

1

0

10. Övrigt

Sammanställningen tyder på att Café dels har färre rubriker samt mindre om varje tema.
Text och rubrik totalt:

55 stycken

35 stycken

Analys av Veckorevyn
Omslagsbilder: denotation

Av analysen går att säga att samtliga omslagsbilder illustrerar en vit ung kvinna. Gällande
kropp och kroppsspråk är alla kvinnor väldigt lika varandra, kvinnorna visas i näst intill
helfigur eller halv och är alla vita kvinnor. Vi ser en homogenisering av kroppsidealet kopplat
till vithet. Två av omslagen visar en kvinna med kortklippt hår och valet av kort hår frångår
skönhetsidealet. Övergripande är håret uppsatt, utsläppt raklångt eller lite vågigt och i de
bilder där håret är uppsatt är det i en fin kreation, såsom i en knut. När det kommer till blicken
ser man kvinnans hela ansikte, ansiktet täcks inte av glasögon eller hatt och blicken är riktad
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rakt in i kameran. Blicken som syns återspeglar sensualitet och i vissa fall är kvinnornas
blickar något frågande. Gällande resterande ansiktsdrag såsom munnen, ses kvinnan antingen
eller med ett brett leende där man ser hennes vita tänder. Munnen ses på några utav omslagen
halvt öppen. En utav bilderna visar inte tänderna trots att munnen är halvt öppen- men på ett
utav omslagen syns en stängd mun. Då samtliga kvinnor utgör ungefär samma kroppsstorlek
och hudton så sticker ingen ut ur mängden och samtliga bilder visar kvinnans hals, en del
visar även en urringning ner till brösten eller en bar axel.
Textpuffar och rubriker

Den övervägande kategorin och tema för Veckorevyns omslag handlar om kärlek, sex och
relationer. Samtliga textpuffar oavsett om de speglar själva omslagskvinnan, det vill säga att
texten är knuten till denna person, går det att kategorisera in dessa till teman om kärlek, sex
och relationer, skönhet eller mode. Dessa tre teman turas om eller byter av varandra.
Veckorevyn vill primärt förmedla tips och olika rekommendationer kring hur kvinnan kan
förbättra sig själv. Ord som ”du får” förekommer på tre utav omslagsbilderna, och syftar till
en gåva som läsaren får med vid köp. Det rör sig om sminkprodukter och dessa gåvor,
förekommer relativt ofta men tanke på att det är sju stycken nummer som ges ut och man får
en gåva med på köpet vid tre nummer. På så vis skapar Veckorevyn ett behov av att man som
konsument, får någonting extra med på köpet genom att köpa tidningen.
Omslagsbilder: Konnotation
Kroppsspråk, skönhetsideal och mode

Omslagsbilderna visar övergripande en kvinna som är slank och smal men dock inte för allt
för smal, hon uppfattas fortfarande ha de ”rätta kurvorna”. Hur Veckorevyn porträtterar
kvinnan utifrån kroppsspråk och rådande skönhetsideal är genom yttre attribut: såsom hennes
perfekta kropp och hy. På detta sätt har ett ”vi” och ”de andra” formats, som är vad Stuart
Hall kallar, det normala eller accepterade och skapat ett ideal för andra kvinnor69.
Klädmässigt, trots att kvinnorna uppvisar en hel del hud är detta i lagom mängd för att inte
anses förnedrande eller allt för sexistiskt. Vi ser kvinnor som visar axlar, armar, en del av
magen eller ryggen. I vissa fall kan vi se djupa urringningar. Själva klädvalet som visar upp
vad kvinnor ska ha på sig är på samtliga omslag utmanande och inger en sensuell ton där
kvinnans kurvor accentueras, till exempel på de bilder där kvinnan bär en åtsittande klänning
uttrycks en lättillgänglighet. När det kommer till ansiktsuttryck ses kvinnan oftast med ett
69
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leende, detta bidrar till ett glatt intryck och att hon är lycklig: att hennes liv är oproblematiskt.
Hirdman menar att detta påvisar lättillgänglighet och utifrån feminismen traditionsenligt
objektifierar kvinnan och kategoriserar in henne i glad hemmafru eller skönhetsslaven.
Gällande händer, visas kvinnan ofta med en hand intill ansiktet eller i sitt hår, samtidigt som
hon lutar huvudet på sned. På så vis porträtteras hon som blyg, rar eller oskuldsfull. Hennes
ansikte tar fram godheten inom henne och det vackra i och med att vara ung och också skör
som visas genom denna lekfulla gest händerna symboliserar70.
Det går att avläsa att kvinnans frisyr inte längre enbart visar långt hår, som skulle vara den
traditionella feminismens porträtt av kvinnlighet utan även kort hår som page eller liknande.
Hennes hår är inte heller perfekt kammat eller enhetligt i en hårton. Det kan tyckas att en
modernisering av hur kvinnans självständighet syns, detta drag visar en mer postfeministisk
vinkling av femininitet. Där vi ser en kvinna som inte objektifieras till 1950-talets mest
uppenbara bild, dock fortfarande håller sig inom ramen av hur ”kvinnligt ska vara”. Det är
svårt att verkligen veta vad som är för att behaga mannen och att istället framhäva kvinnans
egen vilja71. Det vill säga att sminkningen eller kläderna skulle vara något de själva bär för att
de känner sig snygga eller bekväma med det: att det främsta syftet inte är att tillfredsställa
mannens behov, såsom feminismen förespråkar och som postfemininismen går emot - utan
kvinnans egna val72 .
Omslagskvinnan

Kvinnan på bilden tilltalar främst kvinnor i åldersspannet 15-27 år, eftersom att kvinnan på
bilden är i den åldern. Återkommande visar kvinnan en perfekt hy och en smal och helt
fettfria kropp tillsammans med ett leende, men hon porträtteras också oftast med långt hår och
en naturlig sminkning. Makeupen varier i viss grad ibland är det mer smink på ansiktet som
framhäver ögon och mun. Gripsruds teori kring som tidigare sades kring att unga kvinnor
imiterar och försöker att förverkliga kända personers handlingsmönster så finns en enhetlig
bild av hur kvinnor måste se ut för att efterlikna denna kända personer genom deras
sminkningar och kläder som går att efterlikna för flera kvinnor inte enbart de som har samma
kroppsform. Det finns även ett outtalat antagande, såsom den kollektiv bild i hur kvinnorna på
omslagen måste posera för att påvisa hur det är ”att vara kändis”. Det är det känslomässiga
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bandet som Gripsrud menar som återfinns i samtliga av Veckorevyns omslagsbilder och
återskapas genom att vi accepterar den bilden som delar till vårt identitetsskapande som
betyder att tjejer anpassar sig och gör allt för att finna ett starkare band till dessa kvinnor73.
Mångfald

Det som Dyer menar kring att vita människor står för standard och ideal i samhället så syns
sådana kopplingar tydligt i Veckorevyns samtliga omslag utifrån den typen av tjejer som
bilden visar eftersom att samtliga är “vita” och utger en homogen bild av det som ska strävas
efter74. Hade det förekommit en mer nyanserad bild av kvinnors hudton eller ansiktsform, som
ofta kommer av annan etnicitet än ”vit”, och för den delen även andra fysiska attribut såsom
att det är acceptabelt att inte vara storlek XS eller S, så hade bilden vart baserad på hur
verkligheten ser ut och även uppfattas äkta. Men så tycks inte fallet, att verkligheten, som inte
på något sätt går att stödja utifrån Veckorevyns porträtt av kvinnan, vara av intresse. Vi ser
enbart vita kvinnor i materialet och detta kopplas till Dyers vithetsteori och på grund av detta
ses en självklar parallell till att vara vit: vore det föredragna idealet även utifrån hans
tankegångar. Veckorevyn antyder att vithet är ”det normala” och bevisar därmed Dyers och
Halls mening kring vithethet. Det finns med andra ord inte några nyanseringar av hur den
perfekta kvinnan ska se ut och på detta vis syns en avsaknad till etnisk mångfald bland
kvinnorna. Det enda som sticker ut från normen om hur skönhet är kortklippt hår, och kan
vara ett medvetet val för att inte stämplas som en tidning med overkliga krav. Det är en
homogen bild som visar upp idealet för att vara kvinna och hade det förekommit fler
varierande utseenden eller variation på kroppens utseende skulle Veckorevyns porträtt av
kvinnan ge en mer trovärdig bild av hur det är att vara kvinna i dagens samhälle. Fler kvinnor
skulle kunna identifiera sig med henne eftersom att normen inte enbart visar upp en vit, smal
och ung person på omslagen som dessutom måste vara framgångsrik.
Textpuffar och rubriker

Ämnen och teman som tycks mest förekommande i text och rubrik på Veckorevyns omslag är
ämnen som berör skönhet, där även smink och mode igår, efter det kommer sex och
kärleksrelationer. Så som Hedvall påstår att kvinnan kunde delas upp i tre kategorier, syns
detta tydligt i av innehållet när det kommer till textpuffarna och det är dessa två ämnen som
dominerar hela Veckorevyns anda, den sätter ton på vad Veckorevyn anser vara det viktigaste
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för en kvinna. Sexualitet syns i den heteronormativa bilden genom att nästintill samtliga
textpuffar skriver om saker som relaterar till sex mellan en man och kvinna. Trots att alla
textpuffar inte öppet uttrycker ett heterosexuellt sätt att se på sex, kan man gissa sig till detta i
de texter som inte talar om en manlig partner eftersom att så många andra textremsor visar på
en heterosexuell normbildning.
Vill man analysera den djupare såsom hur utanförskap bildas, kan man ta Halls teori gällande
polarisering mellan olika grupper, i denna heterosexuella norm skapas polarisering som Hall
beskriver det: ett ”vi” och ett ”dom”. “Vi:et” består av den heterosexuella vita kvinnan och de
som inte kan klassas som detta enligt Veckorevyn hamnar i den andra gruppen och är “de
andra”. Halls mening om att man kan välja att representera någonting utifrån ett antingen
positivt eller negativt synsätt syns också genom att bara säga positiva saker som tillhör
heterosexuella relationer75. Trots att det inte behöver vara så att Veckorevyn utgår från en
heterosexuell norm, har ingen annan sexuell läggning återfunnits i rubrikerna och således blir
heterosexualitet snarare ett faktum för Veckorevyns värdering och anda. Även Anja Hirdmans
mening som menade att tidningen under tidigare år haft en expertroll, så syns detta i såsom
kändisarna på omslagen på ett eller annat sätt representerar får stå för att veta “bättre än
andra” eftersom att man utgår från att en kändis inte är detsamma som gemene man. Då dessa
inte heller öppet visat annan sexuell läggning än normen, förefaller det så att Veckorevyn har
en heterosexuell ståndpunkt. Denna expert roll bekräftar vad som redan syntes på
Veckorevyns omslag 1995 och återfinns nu i dagens utgåvor76. Veckorevyn har i dagsläget
återtagit sin expertroll som syns i uttalanden såsom: ”Från botten till beautytoppen”,
”Strobing, baking, non-touring allt om de nya skönhetsteknikerna” och andra snarlika
uttalanden där man kan läsa sig till hur man lyckas med bland annat makeup och utseende.
Man ser även kvinnors identitet kopplade direkt till vad som Gripsrud menat att identitet kan
skapas på två sätt - av de kända personerna på omslagen vill Veckorevyn skapa en gemenskap
genom den kollektiva delen av identitetsskapande den som menar att unga vill tillhöra en
grupp och att identiteten formas genom den kollektiva anknytningen. Veckorevyn vill att unga
kvinnor ska känna identifikation på det emotionella planet som uttrycks i de känslor som
kändisarna förmedlar. Bland annat i februarinumret där Zara Larsson syns på framsidan
uttalar hon sig: ”Jag blir nervös när jag ska uppträda” utöver hennes look och kropp, vilket
kan tolkas som att även kändisar blir nervösa och kan känna sig sårbara och länkar samman
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läsarna med kändisarnas egna känslor. Identitetsskapandet som Gripsrud tagit upp menar och
syns i omslagen genom att läsaren knyta an till en att även en kändis kan må dåligt och vara
nervös. Med andra ord skall läsare känna en känslomässig koppling och kanske själv bli hjälpt
med sina rädslor och tankar som kommer i tonåren och tidiga vuxenlivet. Dessa ord ur ett
annat perspektiv, relaterar till en känslig och skör kvinna och exemplifierar kärleksgudinnan
som vill behaga men också självklart skönhetsslaven som enligt Hedvalls argument visar sitt
underläge gentemot män och därför attraherar mannen som vill känna att han äger rätt att få
henne77.
Motsatsen handlar om en mer frigjord kvinna från patriarkatet där självständighet hyllas och
avspeglas i rubriker som: ”res hit i sommar” eller ”vad tänder du på?”. Rubriken ”Vad tänder
du på” är den enda texten som skulle kunna antyda att fler sexuella läggningar vore
acceptabelt. Gällande texter om träning och hälsa förekommer detta ämne inte bland de mest
frekventa, vilket på ett sätt kan tyckas märkligt då en given faktor såsom träning är en
självklarhet av kvinnornas kroppar på omslagen. Som dragplåster följer det inte allt för sällan
med en makeup produkt på köpet, en ögonskugga, läppglans eller lösögonfransar och börjar
med orden ”du får” som ett sätt att locka läsare och känna sig hörda och förstådda gällande
deras vilja till att uppnå skönhetskraven.
Myter, omslagsbilder

Bilden av att det är den unga kvinnan, att hon i alla avseenden behöver vara attraktiv och även
utstråla att hon mår bra på bilderna, är vad alla tjejer och killar vill ge sken av. Dels för att
locka till sig en partner som är en av hennes viktigaste uppgifter och Veckorevyn
upprätthåller myten om att detta är kvinnans primära uppgift. Veckorevyn menar att kvinnan
utöver den nyansering man sett till behov av självförverkligande är att ta hand om sitt
utseende som sedan leder till att skaffa en partner och därefter familj. Hennes skönhet kopplas
direkt till hennes kropp och att vara “snygg” är a och o för hennes chanser till att få barn,
hennes skönhet går hand i hand med hennes ålder.
När man använder sig utav kändisar kopplat till myten om den perfekta kvinnan som
Veckorevyn gjort på samtliga bilder, skulle syftet kunna vara att den unga kvinnan måste anta
med andra ord acceptera idealbilden om sig själv genom att framstå som “snygg som en
kändis” men däremot inte hushållerskan, hon bör jämnt se bra ut och utstråla att hon mår bra.
Det medvetna valet att ha kändisar som dragplåster gör att denna myt efterlevs. Vithet är en
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annan myt som faller naturlig i Veckorevyns porträttering av den unga kvinnan och andra
myter och inslag av vithet är de fåtal antydningar om feministiska perspektiv. En
övergripande traditionell feministisk gestaltning av kvinnan ger henne inte alltför stort
svängrum utöver denna roll men och de postfeministiska aspekterna som ändå framträder är
bland annat såsom hennes frisyr är eller en egen karriär överröstar inte den traditionella synen
på kvinnan. Till skillnad från den traditionella kvinnan, har vissa kvinnor kort hår och
piercing och detta vara det enda postfeministiska inslaget som utmanar myten.
Textpuffar och rubriker

Veckorevyn erhåller myten om att kvinnan måste vara lite fåfäng, genom detta bevaras bilden
av att kvinnan behöver vara fåfäng, att skönhet är en del av hur det ska vara att vara kvinna
och i Veckorevyn porträtteras hon som Hedvalls skönhetslav i alla på alla punkter som
Hedvalls skönhetsslav står för - men också Gudinnan och Kärleksgudinnan. Den kategorin
som framträder mest är skönhetsslaven, framför kärleksgudinnan. Gällande kärlek och sex
menar Veckorevyn att det är upp till kvinnan att se till att hon har en kärleksrelation samt inte
löser problem som uppkommer i ett förhållande och familjeliv. Sexlivet och förhållandet vilar
på kvinnans axlar och detta relateras till Ekmans teori kring att det är kvinnans ansvar som
tidigare togs upp, och Ekmans starkaste argument är att är hennes primära uppgift att ha ett
fungerade både förhållande och sexliv78. I den bemärkelsen kan man se dessa textpuffar som
tips och råd för kvinnan, att hon blir mer upplyst. Myten om kvinnans primära uppgift om
hem och skönhet, upprätthålls genom texter såsom: ”Få allt du vill ha – enligt
attraktionslagen”, eller ”så känner du igen en psykopat”. Det är kvinnans roll att ta hand om
sig själv enligt Veckorevyns mening och håller myten vid liv. Veckorevyn har 55 stycken
textpuffar som tittades igenom, där de flesta utan undantag rör sig om skönhet, relationer och
sex. Faktum att utseende och relationer är det allra viktigaste i kvinnors liv påvisar myten om
den traditionsenliga feministiska aspekten. Men trots att feminismen och den myten om
hemmafrun, som indirekt finns med, återberättas i texten kan man se en del tendenser till en
kvinna som tagit klivet in till att ha en egen karriär i texter som ”bli expert att tala inför folk”.

Analys av Café
Omslagsbilder: denotation

Cafés omslag visar en man som är mer ofta är rakad än bär skägg, man ser en man som har
skäggstubb och är kortklippt. De flesta av männen ler inte, den enda som visar tänder och ler
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på samma gång är den mannen som också visar upp mer av kroppen än resterande. Samtliga
män har en vältränad kropp, som tydligt syns genom att vi överkroppen eller ner till mage och
midja. Två män visar en bar bringa med kläder som avslöjar något mer är resterande bilder,
varav en utav dessa också har mer skägg och fler smycken än de andra på omslagen. På dessa
bilder kan man skymta ett rakat bröst och tatueringar eller att ett fler tatueringar. Samtliga
männen på omslagen har hår på sitt huvud, ingen är helt rakad, och förutom en person så har
männen samtliga blåa ögon. Den man vars ögon som inte är blå, är bruna men även en av
männen med bar överkropp och hans hudton är inte ”vit”. Den andra mannen som visar delar
över sin överkropp är ”vit” och han visar upp tatueringar under en djupt urringad skjorta
liksom den andre mannen och han bär fler ringar men också armband och halsband. Inga utav
männen bär en klockor eller örhängen. På de flesta utav bilderna ser vi en välklädd man, även
mer sportigare kläder bärs och samtliga omslagen påvisar Hedvalls tre manliga
underkategorier: projektören, drömprinsen och machomannen.
Textpuffar och rubriker

Textpuffar handlar på Cafés omslag till skillnad från Veckorevyn skönhetsideal, rör det sig
om dokumentärer och reportage med olika teman. Text om reportage återfinns på 12 stycken
av omslagen medan mode/skönhet, eller som kan kallas trender förekommer i 10 stycken
texter, se i tabell 79. Det förekommer alltså inte som i Veckorevyn, text om någonting som
berör mannens behov av tips eller råd inför relationer eller astrologi, heller inga ”du får”
såsom Veckorevyn vill locka sina läsare. En textpuff handlar om matchmaking men inte på
det vis som relaterar till sex och relationer och alls lika tydligt utskrivet såsom Veckorevyn
gör kring relationsliv.
Omslagsbilder: Konnotation
Kroppsspråk, skönhetsideal och mode

Blicken som syns i mannens ögon ger alla en bild av makt och medvetenhet och att han i
någon form utstrålar ledarskap. Blicken utstrålar säkerhet såsom Fullerton och Kendrick
beskriver att män uttrycker sin dominans, han porträtteras och gestaltas ofta med
klädsymboler som en slips, kavaj eller klocka som enligt dem påvisar maktposition80. Hela
kroppsspråket av samtliga omslag avspeglar en kombination av Fullertons och Kendricks
argument gällande att mannen är familjeförsörjaren och en man ska ha makt. Såsom kroppen
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är porträtterad på omslagsbilderna, är det enbart två stycken omslag som visar en man med
delvis visar bar överkropp och det är dessa män som också frångår normen enligt Fullerton
och Kendricks resonemang om makt och familjeförsörjning. Då deras argument upplevs
stereotypt gällande vad som är statussymboler och familjeförsörjarens symboler i en utåt sett,
är män som visar bar överkropp eller delar av den men också visar tatueringar eller andra
smycken än klocka och vigselring argument som frångår deras teori och därför inte Cafés
enda acceptabla syn på norm.
Sportigare kläder men framförallt valet av man, Zlatan Ibrahimovic på ett omslag visar Zlatan
som tillsammans med både tatueringar och andra kläder än affärslook, frångår vithetsnormen
men istället klassas in i Hedvalls teori om machomannens karaktär81. Affärsmannen, syns i de
flesta bilderna där förtroende och framgång illustreras av att bära en skjorta eller en cardigan
såväl som en fluga och kostymväst som ger en affärslook allt tillsammans. Däremot ser man
inte hel kostym och slips syns heller inte, eller andra kläder som uppfattas ”affärsmässiga”
men det är stilrena och klassiska kläder som bärs- som symboliserar en man mitt i sin karriär.
Dessa klädval utgör hälften av omslagen, det vill säga 3 stycken. Gällande kroppsspråk, visar
även männen med hand eller en hand intill ansiktet, den kan också synas intill pannan som i
mannens fall uttrycker förstånd snarare än skörhet som när det gäller en kvinna. Connells
argument gällande den både fysiskt starke mannen och även den karriärlystna mannen
kopplas till dessa bilder, som ska påvisa den ”typiske mannen”, att han är stark, kompetent
och pålitlig82. Övergripande är det fokus på karriär och mannens egna behov till kontroll av
samhället och världen som dominerar Cafés bilder. Trots detta är mode och trend en stor del
av mannens intresse idag. De framstår alla som muskulösa, samtliga män är vältränade och
detta syns tydligt oavsett vad de har på sig för kläder. Cafés idealman är delvis macho men på
samma gång är han drömprinsen såsom Hedvall beskrivit honom som främst syns i de bilder
som visar affärskläder. Det framgår av omslagen att män visar upp sig för andra män främst
och inte för kvinnans blick, inte heller för att attrahera kvinnan sexuellt, utan konkurrera med
andra män blad karriär och hitta en partner.
Omslagsmannen

Samtliga män som är på Cafés omslag är män som på ett eller annat vis nått framgång genom
sin karriär och detta illustrerar Café genom att uppvisa en självsäker och fullkomlig man
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genom kroppsspråk och klädval. Det är personer som: Ruben Östlund, filmregissör som vann
Guldpalmen i Cannes 2017 samt Henrik Schyffert, en svensk känd skådespelare och artist
som syns på omslagen. Även sportjournalisten Erik Niva och svenska musikern Johan Renck
”Stakka Bo” syns på omslagen. Vi ser även svenska skådespelaren Adam Pålsson som vann
Kristallen 2017 och valet av att ha Zlatan Ibrahimovic på ett omslag påvisar framgång med
bred variation. Dessa män representerar, näst intill 100 procent vithet och makt genom sin
karriär. De står för hälsa, vitalitet och mode precis som är Cafés syfte. Gällande åldersgruppen
som Café valt att vara vid 18 år, som är i de övre tonåren, skulle kunna vara att läsaren
fortfarande sägs vara formbar och att målgruppens äldsta åldersintervall slutar strax runt 4550 år, skulle vara för att läsaren vill förknippas med att man har tid att hinna klättra på
karriärstegen. Männen som pryder omslagen är inte jätte unga, de hamnar i 22 årsåldern och
uppåt och detta kanske för att läsaren skall få inspiration av mer mogen och livserfaren man
då läsarna är yngre. Detta är ett sätt att skapa identifikation mellan publik och medier som
tidigare forskning tagit upp. Omslagsmannen kan utifrån Gripsrud ses som en mentor, och
vara en stöttepelare i läsarens identitetsskapande83. Gripsrud menar att vi människor ständigt
jämför oss med varandra: i våra nära relationer och med andra i samhället i stort och liksom
den som läser Café, nu kan lära sig hur man ”ska se ut” och vad som är eftersträvansvärt om
man vill lyckas i livet genom tydliga förebilder. Övergripande är omslagsmannen hos Café en
som utstrålar makt och framgång och bekräftar vithets- samt den dominerande maskuliniteten
såsom Connell resonerar84.
Mångfald

Även i Cafés bilder syns mannen utifrån ett ”visst sätt”. Det går att se en samklang mellan
Veckorevyn och Cafés idealistiska syn på kön som båda återkopplar till Dyers och Connells
vithetsteori85. Vita människor dominerar omslagen och en etnisk mångfald syns inte i dessa
bilder, förutom en nyansering av vithet på ett av omslaget där mannens hudton inte är vit.
Andra etniciteter kommer inte på tals men då vi ser Zlatan Ibrahimovic med i ett av omslagen
är det svårt att veta om detta är för att bidra till mångfald. Troligare att han figurerar på Cafés
omslag på grund utav sin karriär och för att Café och dess läsare vill förknippas med
framgångsrika män. En annan stereotyp norm som inte tyder på mångfald framgår tydligt
genom att männen till synes är heterosexuella, det vill säga att ingen av dessa personer gått ut
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med att de är homosexuella eller skulle ha en annan sexuell läggning. Det är en vit,
heterosexuell man och framgångsrik inom sin bransch som klär omslagen. Accepterade
kategorier och roller som syns hos Cafés skildras enligt Hedvalls tre kategorier: projektör,
machoman eller familjeförsörjare och utöver detta den dominerande maskuliniteten som
hegemonin talar om.
Textpuffar och rubriker

Hur Café visar sina värderingar skiljer sig ifrån Veckorevyn, de är främst att rubrikerna
rymmer färre ord, meningarna kortare och tonen mer koncist - framförallt uppfattas
dominanta på sättet de talar till läsaren. Det är en heterosexuell man till en annan
heterosexuell man som för dialog med varandra trots att inga belägg finns för detta förutsätter
Café att läsaren är sådan. Ingen av männen är kända för att vara annat än heterosexuella.
Cafés omslag har en helt annan karaktär och ton än Veckorevyn som uppfattas mer
inbjudande och lekfull - Café har en informerande ton, texterna tycks skrivna ur en experts
ögon. Textvalen har en mer avskalad nyansering, rubrikerna lyder i stil med: ”39 miljoner
försvann”, ”Jag behöver 100 miljoner till nästa film”, ”Vässa din vårstil” eller ”Svenskarna
som avslöjade ett massmord”, går att se att Café talar till läsaren som att man vet allt och har
tid att intressera sig mer ingående för sådant som inte direkt berör en på det personliga planet.
Följaktligen verkar det som att inget större behov till att förändras som man såsom skulle ses
som en del att verka attraktiv för kvinnan viktig. Café har inte några rubriker som rör
relationsliv, ingenting på omslagen handlar om relationsliv eller sex förutom den rubrik om
matchmaking för miljonärer - till skillnad mot vad Veckorevyn lägger fokus på och preciserat
i sina rubriker. Jämförelsen visar på att medan Café menar att mannen har ett helt annat fokus
och värdegrund kring vad det är som är viktigt för honom i hans liv. Detta styrker Ekmans
teori kring att det är kvinnans ansvar att ha ett passionerat och fungerande sexliv med den hon
har förhållande tillsammans med. Hur man träffar en partner förekommer inte i en enda
textpuff, förutom den text som handlar om ”matchmaking” för miljonärer finns inga
kopplingar till relationsliv, sexliv eller andra saker som berör att vara man i en parrelation. På
så vis går det att dra slutsatsen till att mannen inte heller riktigt bryr sig eller har tid att bry
sig. Rubrikerna framkallar en känsla av makt, och ämnena kan uppfattas mer ur synvinkeln att
dessa är intressen däremot inga områden som upplyser mannen om något nytt. En samlad
slutsats av Cafés text gäller saker som män vill höra om sig själva som ett slags
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självberättigande och självuppfyllande profetia vilket leder till att Cafés text och rubricering
starkt förknippas med den dominerande maskuliniteten86.

Myter, Omslagsbilder

För läsaren skall bekanta sig med omslagsmannen och identifiera sig med honom framgår en
liten del om mannens privatliv som berör karriären men också andra aspekter av hans liv och i
väldigt fåtal fall uttrycker viljan till en flickvän och partner87.
Café visar upp är en heterosexuell vit man och myten av en perfekt familjefar gestaltas med
klarhet och att ha en lysande karriär ses som det viktigaste, viktigare än att hitta en kvinnlig
partner. Det är en dominerande maskulinitet Café spinner vidare på i text och bild88. Av
Hirdmans och Connells meningar kring att mannen är stark, bör ha god ekonomi och vara
auktoritär efterlevs i bilden av myten på samtliga omslag. Att det är den dominerande
maskuliniteten som färgar värderingarna är inte svårt att upptäcka eftersom att denna myt
framhävs och bekräftas ofta och mycket såsom myten om att kvinnan är svagare, stannar i
hemmet och mannen den starke och arbetar hårdare.
Trots att vi ser en man som visar bröstet samt en annan man som bär flera smycken av olika
slag, syns en övergripande ton av dominant maskulinitet genom att dessa män framhäver sin
manlighet utifrån deras fysiska hållning eftersom att vi ser muskler tillsammans med
machostil eller affärsliknande kläder. Bilderna är kanske mer moderna såsom att variationen
på vad en man kan bära klädmässigt och att det är mer tillåtande att ha på sig, andra kläder än
kavaj eller skjorta fungerar bra enligt Café, men bilden av manligt har inte förändrats när man
tittar på mannens fysik och helheten av omslaget. I det stora hela är den nyanserade och fria
bilden av idealmannen enbart en variation på att vithet fortfarande sätter standard för världens
ideal av mänskligheten 89. Kroppsposering såsom armar i kors eller allvarliga ansiktsuttryck
ihop med en atletiskt byggd man bevarar myten om den framgångsrika vite mannen som
redan vet det mesta. I dessa bilder skapas verkligen ett ”vi” och ett ”dom” och inga tendenser
om andra minoritetsgrupper som skulle påvisa acceptans eller acceptans av andra etniciteter
eller sexualitet. Man utger en bild av en lyckad vit och heterosexuell mans liv och Hirdman
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som talar om att perfektion symboliseras av makt och fullkomlighet, är av Cafés omslag dess
sanning och värdegrund. Till exempel finns det inga texter som syftar till gåvor i något av
numren eftersom att den vite mannen redan är fulländad.

Textpuffar och rubriker

De textpuffar som antyder om makt, auktoritet och ledarskap påträffas i uttalanden såsom:
”50 bäst klädda”, ”Årets designer 2017”eller ”Vässa din vårstil”. Den sista som belyser och
återspeglar det som Connell menar vara den dominanta maskuliniteten i och med att mannen
vet hur det ser ut att vara bland de 50 bäst klädda 90. Myten bekräftas i dessa texter på detta
sätt. Samtliga puffar lutar åt Connells vithetsteori och högre position jämte kvinnan:
”Pappalivet, pengarna och peppen inför sitt livs stora chans” och ”Zlatan om nya
satsningen, det här är min hyllning till Sverige” samt i majnumret ”Hemma hos seriesnillet
Johan Renck i Brooklyn” antyder om sådan ställning mot henne. Eftersom att dessa texter har
fokus på jobb och jobbet som huvudsyssla efter papparollen som i sin tur är ett sätt att visa att
mannen är till för ledning och inte pappaledighet - enligt myten om den framgångsrike
affärsmannen och machomannen, utmanas perspektivet en aning men behåller pappalivet på
andra plats. Trots att en av puffarna nämner pappalivet, så är det inte den sidan av mannens
liv som anses viktigast utan machoman, projektör och drömprins enligt Hedvalls sätt att
indela i kategorier verkar som att, tillsammans med Connells maskulina dominansteori,
bekräfta myten rådande genus. ”Pappalivet, pengarna och peppen inför sitt livs stora chans”
menas att det finns någonting större än att fått barn, åtminstone att Pappalivet inte ska ta upp
all tid av mannens liv och att karriären alltid finns kvar - väntandes på att mannen skall återgå
till den. När man sätter Veckorevyn och Café i jämförelse med varandra ser vi hur kvinnan
porträtteras i Veckorevyn kontra Café att mannen har färre krav att uppfylla än kvinnan som
också bekräftar Yvonne Hirdmans genuskontrakt. Den som menar att kvinnan behöver
förändras för att bli godkänd medan mannen redan har allt är alla tecken på den traditionella
bilden Café har av kvinnan. Den enda textpuffen som handlar om kärlek till det andra könet är
i mars numret och lyder ”Köp kärlek, matchmaking för miljonärer ”och denna text har
egentligen ingenting med kärlek att göra. Utan handlar om att mannen har pengar och således
makt till att fixa eller köpa det som han behagar. På detta sätt anser Café att man kan köpa sig
till kärlek även om det mer är en metafor för dominans över kvinnan snarare än den
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ekonomiska aspekten eftersom Cafés läsare inte utgörs av miljonärer. Den säger ingenting om
att han är inkapabel om att ha en relation utan antyder snarare om att det med pengar står en
rätt köpa vad som helst och även kärlek. Däremot kan han och ses som hans privilegium att
köpa något bättre än de flesta “vanliga” männen, som inte är miljonärer, nämligen att betala
för matchmaking och annat relaterat till där man kan köpa kärlek och inte sex, med andra
kvinnor som är på dessa mäns våglängd. Oavsett om det är en man som söker kärlek, utgår
Café från myten att kvinnan finns tillgänglig för honom.

Slutsats
Av teoriernas innehåll som ville porträttera respektive kön enligt olika stereotypa och
normativa bilder går det av analysen att säga att Veckorevyns och Cafés omslagsbilder på ett
sätt sätter stor press på utseende och livsstil hos den unga kvinnan och andra krav på mannen.
Som Kleberg menar91, så påverkas vi människor av medier och formar värderingar och åsikter
utifrån vad vi ser och hör och att den mest känsliga perioden för oss individer enligt Gripsrud
sker innan vi träder in i vuxenlivet. Med dessa argument har Veckorevyn och Café sett av
resultatet ett stort inflytande hos unga män och kvinnor just på grund av denna inflytelserika
förmåga. Dessa magasin, hur de porträtterar man och kvinna formar många ungas bild och syn
på genus kanske på ett stereotypt vis och analysen har visat just att de redan existerande
normerna kommer till uttryck även om de ser annorlunda ut. Myten om den perfekta
familjekonstellationen lever kvar i högsta grad även om både kvinnor och män och framförallt
kvinnor fått större svängrum. Genusavtalet som framkommit mellan kvinna och man syns i
hela materialet som ett återkommande mönster.
Postfeminism, är minst i mängd sett framträdande, och det som verkligen går att tolka direkt,
är vidmakthållandet av vithet och hos kvinnan som också behöver följas upp av skönhet och
hos mannen framgång och styrka. Stereotypisering, genuskontraktet, dominant maskulinitet,
traditionell feminism återfinns genomgående i hela materialet och på ett modernare sätt
formar en slags genus kanon. Båda livsstilsmagasinen lyfter fram det som vi redan är bekanta
med.
o Hur framställs att vara man och kvinna i materialet?
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Frågan tittar på upprätthållande av kvinnligt och manligt och analysen illustrerar att kvinnan
inte är jämställd mannen. Det är främst genuskontraktet som träder fram tydligast, Gällande
kvinnan är hon som mannen vit och hon ska vara, ung, slank och naturligt vacker medan
mannen kan vara äldre för att fortfarande vara attraktiv men han måste ha en betydande
karriär. Hennes uppgift precis som genuskontraktet menar, till att se bra ut och att behaga
mannens behov såsom i hemmet där hon kan vara en kärleksfull partner. Mannen skall vara,
framgångsrik, stark och också se bra ut och vet att han står över henne intellektuellt medan
hon är den som behöver upplysas. Eftersom att han står över henne behöver han inte bry sig
om sitt utseende för kvinnans skull men för att konkurrera med andra män fast motsatsen
gäller för henne även om hon konkurrerar med andra kvinnor gör det primärt för att attrahera
mannen. Kvinnan behöver med andra ord ständigt ändra sina kroppsliga attribut, underhålla
vikt och hy, hår, kläder och uttrycka en positiv och lättsam attityd för att attrahera mannen.
Av analysen är detta synonymt med den traditionella feminismens yttre ideal och genusavtalet
tycks vara hennes uppgift, att behålla mannen eller skaffa en relation om hon inte lever i en.
Detta framkommer väldigt tydligt i Veckorevyns text. Skönhet är det yttre attributet som leder
till familjelycka och det är så parallellen kan ses mellan genuskontraktet, samt delar av
feminismen syns i Veckorevyns omslag. Förståelse av upprätthållandet mellan kön, förstås då
man tittar på vad båda analyserna egentligen säger när de ställs mot varandra. Det som man
förstår är att som kvinna behöver man vara i förändringsarbete gällande sitt utseende. Cafés
samtliga bilder visar att mannen är den förståndige och intelligente, i vissa fall är han även
familjeförsörjaren. Det råder fokus på arbete och vitalitet och av Cafés textpuffar är relativt
uppenbart, att skaffa familj grundar sig i traditionella könsroller med en fru som sköter
hemmet och som också finner sig i att vara i underläge. Om man skiftar tillbaka till vad
Veckorevyn säger om kvinnan, syns den gamla feminismens grundsyn tydligt även om det
inte skrivs om hushållsarbete eller barn ändå präglar synen och är underförstått. Kvinnan har
dock fått större frihet gällande sin kropp och sexualitet, såsom enligt den andra vågens
feminismens värdegrund och Veckorevyn uppvisar en mer självständig kvinna som får lägga
fokus på karriär utanför hemmet. Karriären talas det kring ur en vänlig ton och inte den
självsäkra dialogen som syns i Cafés texter. I den jämförelse hur kön porträtteras mellan de
två livsstilsmagasinen så begränsas kvinnan på ur könsmaktsordningen begränsade roller trots
att Veckorevyn uttrycker en större självständighet idag. Frigörelse hamnar vid sidan av
jämfört med hur Café påvisar manlig dominans. Manlighet uttrycks med en överlägset och
inte till någon som helst nytta för kvinnans behov eller önskningar sexuellt eller
relationsmässigt. Trots att kvinna har fler valmöjligheter, utseendemässigt och karriärmässigt
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tycks inte bilden uppvisa frigörelse från patriarkatets struktur och hennes ungdomliga skönhet
anses vara den skönhet som är vad som räknas.
o Vilka drag är mer framträdande än andra och hur uttrycks detta i materialet?
Av teorier som undersökts i hela materialet framgår Yvonne Hirdmans teori genuskontraktet
vara den struktur som styr bilden av man och kvinna och relationen mellan dem i Cafés
porträttering av mannen. Det framkommer även tydligt att den hegemoniska maskuliniteten
styr den hierarkiska ordningen av individer och grupper och främst är det den underordnade
och marginaliserade typerna vilka framträder mest. Detta syns i den relation som finns mellan
man och kvinna och mest påtagligt i jämförelse mellan könen, hur de båda tidningarna skriver
om sig själva samt relaterar till varandra. I Cafés bilder knyts in mannen an till kvinna utan
talar mest utifrån sig själv mot andra jämlika män och därför är den underordnade samt
marginaliserade typerna de som urskiljs starkast.
Av analysen har framkommit att, det är en vit man som fortfarande syns som idealmannen.
Såsom Dyer antytt och som Connell menar, vill säga att minoriteter är underordnade och att
det är den vita heterosexuella normen men även vitheten som sätter status bekräftar den
dominerande maskuliniteten92. Hade Veckorevyn visat en nyanserad bild av kroppen och
etnicitet hade man sett avvikelse från idealet. Men detta framgår inte och som Hall menar att
det går att gå emot strukturer på ett positivt eller negativt sätt kunde ha utmanat sin läsare
samt samhällets normer93. Det som Veckorevyn kunnat göra för att tillförskaffa sig en syn av
att vara ett livsstilsmagasin för unga och tala om mångfald ur positiv bemärkelse, är att visa
andra etniciteter och sexuella grupper exempelvis. Heterosexualitet är också ett faktum i
tidningens val av kvinnor och på Veckorevyns omslag förekommer textpuffar som är bundet
till det manliga könet, det vill säga ett tydligt heterosexuellt ställningstagande. Som också
beskriver att delaktig- samt marginaliserad maskulinitet inte är accepterat. Dock har
banbrytande aspekter påträffats såsom att Café frångått den traditionella rollen som menar att
kvinnan lagar mat och i sitt ställe skapat ett intresse hos sina manliga läsare att laga sin egen
mat. Det är rätter såsom hamburgare, grillat eller andra mer köttigare rätter som Café tar fram
och ur detta kan man utläsa att delaktig maskulinitet uttrycks i Cafés texter94. Utifrån Hedvalls
sätt att kategorisera kvinnans roll är det särskilt skönhetsslaven men också kärleksgudinnan
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som återkommer. Den kategorin som återspeglas minst är hushållerskan, medan
kärleksgudinnan samt skönhetsslaven framträder markant. Däremot verkar en del utveckling
ha skett, med tanke på de fysiska attribut som Veckorevyn valt att presentera och som
framförallt pekar på att kvinnan får välja mer själv gällande sitt utseende. Såsom en
självständigare look i och med den korta frisyren i flera på fler av omslagen har gjort att
Veckorevyn går mer i linje med vad det postfeministiska förespråkar. Däremot så lever
majoriteten av kvinnorna upp till att man som kvinna måste se sensuell och utstråla en
förförisk look men samtidigt uppfattas vara sårbar och skör. Skamlöshet, på det sätt som Gills
postfeminism kartlagt är uttryck för kvinnlig frihet genom rätt till kropp och sexualitet enlig
henne och utveckling på andra områden såsom den andra vågens feminism förespråkar syns
till viss del. Gills samt Friedans teorier existerar i materialet genom att kvinnans karriär
omtalas i text och bara i bild att det är framgångsrika kvinnor som pryder omslagen. I andra
vågens feminism enligt Friedan föll Hedvalls teori om hushållerska bort till viss del till fördel
för frigörelse ifrån patriarkatet och istället har kärleksgudinnan samt skönhetsslaven hamnat i
centrum. Så uppfattas den moderna kvinnan strävan se ut enligt Veckorevyns val av kvinnligt
ideal, framförallt att kvinnan inte kan leva på mannen. Veckorevyn visar en friare kvinna,
utseendemässigt, sexuellt och i relation till samhällets strukturer där patriarkatet och den
hegemoniska ordningen inte måste efterföljas och går på så vis att dra slutsatsen att hon tagit
ett ytterligare kliv ifrån mannen.
Mannen är däremot enligt analysen lika fåfäng som kvinnan – hans intresse för sin egen
skönhet uttrycks genom kompetens och god fysik och kläder, dels ett tecken av att vara
alfahanne som självklart styr den moderna fåfängan. Det den traditionella feministiska synen
kring att vara kvinna och vad det innebär som framkommit av studiens analys, är att den lever
kvar beträffande utseendet men att andra vågens feminism uttrycker sig starkt genom en mer
modern skönhetslook men framför allt genom kvinnans möjlighet till en karriär. Vi ser i
näranalys genom att ha tittat på kroppsspråk att myten om feminint och maskulint är högst
levande på detta stereotypa sätt att porträttera kön, mannen är den intelligente och förståndige
av dem både mentalt och fysiskt. Kvinnan karaktäriseras i text men framför allt i bilderna som
en god, utåt sett pryd, blyg och någorlunda ömtålig. Dessutom okontrollerbar, och ointelligent
så därför ligger vikten på sådant som kan kontrolleras såsom kroppen i form av ett evigt ungt
utseende. Det är framför allt viktigt att visa att det är hon som måste upplysas och därför är
hon också ”mindre smart” och genom genuskontraktet i underläge gentemot mannen oavsett
om man ser henne i en parrelation eller saknar en kärlekspartner.
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Avslutade ord och sammanfattning
Vad som till resonemangets mening är och verkade vara den största skillnaden med tanke på
vad genuskontraktet säger om man och kvinna var att analysen visade att mannen fått ett
större intresse för mode, mat och skönhet. Dock utav analysen så framgår det med viss
förvåning att mannens intresse för mode och utseende ökat och att om man skulle titta på
Cafés viktigaste kategorier, se att just engagemanget för mode faktiskt prioriteras högt. Att
män inte skulle bry sig om sitt utseende stämmer alltså inte trots att det är kvinnan som ska
vara fåfäng enligt Hedvall. En faktor till detta kan konsumtionshets, och att den är hög hos de
unga och unga vuxna som lett till att dagens idealman är minst lika fåfäng som kvinnan. Men
att detta intresse egentligen inte är till för att attrahera kvinnan utan snarare att känna sig bra
inför sig själv och inför andra män. Det som fortfarande ser likadant ut är en kvinna med
intresse för mode och skönhet och att det faller på henne att behålla mannen men också att
skaffa sig en partner.
Yngre läsare formar sin uppfattning genom att se kopior av normer och dessa livsstilsmagasin
utmanar inte denna sociala konstruktion kring hur män och kvinnor ska vara mot varandra.
Det kan tyckas viktigt att poängtera, konsekvenserna av vidmakthållande av dels traditionella
könsroller som upprepas i populärkulturella tidningar för att tonåringar påverkas av yttre
faktorer och det skapas en likartad syn som visar en orealistisk bild av verkligheten. Detta
kom dock inte helt med överraskning utan påvisar en homogena syn kring hur det är att vara
man eller kvinna, som föder ett utanförskap hos personer som inte passar in i normen. Detta
tyck vara viktigt att förstå utifrån vikten av identitet, speciellt hos de yngre läsarnas process in
i vuxenlivet. Eftersom varken Café eller Veckorevyn riktar sig till någon annan grupp
individer än existerande samhällsnorm med, fanns ändå förhoppning om att flera alternativ till
sexuell läggning skulle uttryckas i text och bild som en naturlig respons på ett västerländskt
utvecklat samhälle. Mångfald, som etiskt- eller sexuell sådan bekräftades i ringa mån och inte
alls. Inte ens ansiktsdrag uppvisar mångfald utan samtliga kvinnor har samma ansiktsdrag och
männen med. Om någon an könen visar upp tendenser till varierade ansiktsdrag är det
männen. Trots att vi vet och förstå att denna bild varken är representativ eller har med den
verklighet vi lever i är det så dessa tidningar väljer att porträttera genus och är inte ensamma
om denna bild. Den övergripande bilden av idealkvinnan är även hon vit, delvis visar att hon
ska ha en karriär, gärna som artist och hon måste vara smal. Hennes viktigaste mål är att visa
att hon inte åldras utseendemässigt. Dessa stereotypa drag som tyder på den kvinnliga
skönhetsslaven kontra machomannen är en gammal bild av hur kön ska förhålla sig till
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varandra och påvisar att det svenska samhället inte vill utmana gamla konstruktioner av myter
kring genus. Efter att ha studerat magasinens omslag, är den uppfattningen att
livsstilsmagasinens porträttering av manligt och kvinnligt är faktorn till att traditionella
könsroller i huvudlaget kan leva kvar.
En tanke gällande vikten av att lyfta fram andra utseenden som tidigare talats om skulle vara
ett naturligt svar på den ständiga utvecklingen samhället till följd av mediernas påverkan
borde ha. Då detta inte påträffades upplevdes materialet gammalmodigt och alldeles för
enformigt. Hoppas att med denna uppsats kunna generera till ytterligare forskning om
könsordningens brister utifrån dess representation i olika mediers bilder och på att det i
framtiden finns ett helt annat fokus hos livsstilsmagasinens värdegrund. En personlig
reflektion är utifrån den tron att människans sätt att relatera till varandra i det stora hela
påverkas negativt genom genus normernas återupprepade bilder. Det var också den tanken
som väckte intresset till att ställa normer mot varandra tog avstamp från tidigare forskares
arbeten som delvis studerat Veckorevyn över tid.
Eftersom att studiens empiriska studieobjekt själva anser sig vara ledande på marknaden
känns det viktigt att se till ansvaret ledarskap för med sig, aspekter som det kollektiva
samhällsansvaret för den unga läsarens anknytning och identitet. Jostein Gripsrud talar om
hur viktigt det är med vår anknytning under processen in i vuxenlivet genom att kunna
identifiera sig med andra människor i sin närhet och med detta vill studien spinna vidare på
identitet genom könsnormer och ställa sig frågan: vart börjar man, om inte i dagens medier?
Det är inte en kritik utan snarare en positiv fråga av en bristande framställning av hur kvinnor
och män ser ut och beter sig i verkligheten. Eftersom vi vet av erfarenhet att mediebilder har
en enorm spridning och betydelse för individer. Det är ju trots allt i vardagen som vi inhämtar
information kring omvärlden och skapar vår föreställning om världen samt identitet utifrån de
medier vi tar del utav. Så därför är vad vi ser och det vi förstår utav dessa bilder en spegling
av vissa personer med inflytande och makt - det behöver nödvändigtvis inte vara gemene
mans tankar och förståelse av könsordningen men påverkar troligen i någon grad vårt sätt att
se på oss själva.

Framtida forskningsförslag
Här tittar studien på relevansen till framtida forskning såsom hur resultatet av studien
bidragit till nya erfarenheter och kunskap till området.
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Till att börja med skulle framtida forskning ha intresse för djupare analys, kring
könsmaktsordningen och det kan röra som om sådana frågeställningar där man
problematiserar denna studies frågeställningar. Exempelvis som syftar till att besvara hur det
är möjligt att just dessa normer lever kvar så tydligt i samhällets mediebilder i ett annat
medium eller samma.
En annan dock inte lika djupgående analys vore att titta på om studien hade fått en annorlunda
utgång i fall forskaren hade varit en man, hade slutsatsen sett annorlunda ut då? Ett tredje och
sista perspektiv till skulle vara att titta på hur individer som frekvent läser Veckorevyn och
Café och tycker kring tidningarnas värdegrund. Frågor med syfte att besvara i fall de själva
anser att de påverkas till att ”se ut” eller ”att vara” såsom omslagen uppmuntrar till. Man
skulle ställa denna fråga gentemot de som inte läser Veckorevyn och Café. För denna tredje
och sista infallsvinkel skulle till skillnad från denna studie vara en kvantitativ studie med
enkätundersökningar som tar upp åsikter och värderingar rörande identitet utifrån
mediebilderna. Undersökningen kunde baseras på tusen respondenters svar och skulle kunna
gå till på det sättet att man söker svar på hur både kvinnor och män av de som läser och de
som inte läser känner eller upplever att genusnormerna påverkar. En lika fördelning av kön
skulle ge studien störst reliabilitet och därför motiveras med att samtliga personer anser sig
själva tillhöra kvinnligt eller manligt kön. För att illustrera upplägget av studiens metod skulle
500 personer vara dem som aktivt läser tidningarna, varav 250 stycken kvinnor och 250
stycken män, den andra gruppen bestående av 250 stycken kvinnor och 250 stycken män som
inte anser sig vara aktiva läsare men ändå känner till livsstilsmagasinen - och dessa personers
syn på genusnormer. Enkäten som skulle vara uppsatsens underlag men inte empiriska
material behöver bestå av frågor som är direkt knutna till hur individen ser och känner sig
kring genusfrågor. Den kunde skickas ut eller göras i grupper, men individen skall inte
diskutera utan svara enskilt med den anledningen att minimera all yttre påverkan som indirekt
kunde styra svaren. Respondenten bör inte heller dela hushåll med någon annan utan vara den
enda inom hushållet som svarar, och enkäten skulle enbart innehålla ja och nej frågor. Vidare
bör man ha en bred åldersintervall mellan 15-50 år samt att dessa personer är personer på
”stan”, det vill säga inte en handplockad grupp från ett visst bostadsområde eller annan grupp
såsom enbart studenter eller en typ av arbetsbransch, då detta inte skulle anses representativt
för en större massas åsikt som måste vara i fokus när det kommer till förändringsarbete av
normer.
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Tack till
Vill tacka tidigare mentor samt nuvarande handledare för att blivit handledd genom studien att
skriva denna uppsats, för ert enorma tålamod. Vill även tacka de som bidragit med materialet
för undersökningen på Veckorevyns samt Cafés redaktion, för utan er hjälp hade studien inte
varit möjlig. Sist riktar jag tack till Södertörns högskola och institutionen för Medie- och
kommunikationsvetenskap under 2017 och 2018.
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