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Sammanfattning:

Historiskt sett så har mannen alltid setts som den resande kosmopoliten och kvinnan den som 

stannar hemma och tar hand om hushållet. Men tiderna förändras och detta levnadssätt sägs ha 

gått till historien, eller? Feminister världen över debatterar även om att kvinnans roll som objekt 

ses tydligt i modemagasin, trots den starka frigörelsen och hennes förändrade status i samhället.

I denna uppsats ger jag er en bild av svenska tidningen Cosmopolitans kvinnliga 

kosmopolit och hur hon framställs. Det som gör det extra intressant är namnet Cosmopolitan och 

dess koppling till kosmopolitism. Med hjälp av en semiotisk analys har jag funnit tecken som ger 

mig svar på hur kvinnan framställs och vilken av kosmopolitismens definitioner hon passar mest 

in på. Uppsatsens genomförande grundar sig på 12 utvalda reportage från tidningens resesidor, 

där tio kommer från 2011 och två från 2010. Alla reportage behandlar på något sätt kvinnans 

position och framställning samt begreppet kosmopolitism. Jag har delat upp texten i teman som 

tar upp kvinnans relation till platsen, de kulturella mötena, relationen till det materiella och 

kvinnan och mannen.

Jag har i mitt empiriska material funnit flera tecken på att hon blir ett objekt inför sig själv 

– ett objekt i ständig förnyelse och förbättring genom diverse materiella ting såsom nya kläder, 

spabehandlingar, vackra stränder, dyra hotell och heta uteställen. Objektet kan kopplas till den 

instrumentella kosmopolitens leverne som handlar om ett lyxigt kapital som innefattar makt och 
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överlägsenhet. I ett fåtal artiklar finner hon intresse i andra kulturer, men det är framförallt 

upplevelser på det privata planet som skapar lyckan. 

Det heterosexuella paret på resa tillsammans hör också till vanligheterna och hon åker 

hellre med sin pojkvän än sina tjejkompisar när det vankas avkoppling. Platsens betydelse visade 

sig även den vara viktig, då det är storstadspuls och exotiska resmål som hägrar – alltså shopping 

och kritvita stränder, ibland kombinerat med varandra. 

Nyckelord: Cosmopolitan, unga kvinnor, kosmopolitism, kulturer, 

objektifiering, tidsskrifter, feminism
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1 Inledning
Traditionellt sett så har mannen ansetts vara den resande kosmopoliten, världsmedborgaren – som 

skapar kontakter och är nyfiken på andra kulturer, både i verkliga livet och virtuellt. Kvinnan har 

alltid varit den som stannar hemma i det lokala, slår rot på platsen och tar hand om 

hushållsarbetet. Under 1900-talet har kvinnors frigörande gradvis ökat och under exempelvis 60-

talet började tidsskriften Cosmopolitan skriva om kvinnans tidigare tabubelagda sexualitet. Det är 

västvärlden som sägs ha förändrat denna syn på kvinnan och vilket även givit kosmopolitism en 

helt ny innebörd. Hon är numera oberoende av mannen och är friare i sitt resande och skapandet 

av kontaktnät (Ong 2009 s. 453). Detta ser man framförallt i dessa tider när folk reser som aldrig 

förr, turistnäringen ökar och det gör även utbytesstudenterna som numera innefattar en hel del 

kvinnor (Hannerz 2005 s. 208).

Men trots kvinnans frigörande visar forskning att det är skillnader mellan hur kvinnor och 

män framställs i medierna. Ofta framställs kvinnor fortfarande som objekt medan män intar 

positionen som subjekt (se t.ex Van Zoonen 1994; Hirdman 2001). Inte minst syns detta i det 

stora antalet erotiska tidningar, men även livsstilsmagasin, som finns i handeln. Kvinnan blir här 

bara något fint att titta på och anpassar sig utifrån den maskulina blicken.

1.1 Syfte och frågeställningar
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Det jag vill undersöka i denna uppsats är kvinnans framställning i svenska Cosmopolitan i 

relation till olika definitioner av kosmopolitism. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

kvinnan framställs vid kulturella möten i tidsskriftens resereportage. Tidsskriften riktar sig till 

kvinnor och gör i sitt namn anspråk på ett kosmopolitiskt levnadssätt.

Mina frågeställningar ser ut som följer:

• Hur framställs kvinnan i mötet med andra kulturer?

• Hur skildras platserna?

• Hur ser relationen mellan kvinnor och män ut?

1.2 Avgränsningar

Avgränsningen består i ett val av tolv reportage från Cosmopolitans resesidor, tio av dem från 

2011 och de resterande två från 2010. Från detta år utesluts maj och augusti månad, därför att de 

innehåller alltför lite information för en analys, till exempel reseförsäkringar och mat. Jag har 

därför valt upplagorna från september och november 2010, då de ligger mer i linje med vad jag 

vill få ut av analysen. Anledningen till att jag väljer resesidorna är därför att jag tror mig hitta 

störst anknytning till kosmopolitismens olika typer här. Eftersom tidningen genomgående riktar 

sig till kvinnor kommer här också att finnas en kvinnoframställning relevant att diskutera.

1.3 Disposition

I kapitel två presenterar jag relevanta teorier inom kosmopolitism och feministisk 

medieforskning. Vidare innehåller kapitel tre en genomgång av mitt metodval och definitioner av 

den semiotiska analysen, också en presentation av de teman som jag har valt att använda mig av. I 

det fjärde kapitlet redovisar jag resultatet som urskiljs från det empiriska materialet. Jag väljer 

även att i samma kapitel analysera det jag har funnit med hjälp av mina teorier. I det femte och 

avslutande kapitlet följer en slutdiskussion, därefter förslag på fortsatt forskning inom området.

1.4 Historian om Cosmopolitan
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Cosmopolitan är världens största kvinnomagasin och har därför en otrolig inverkan på unga tjejer, 

speciellt i fråga om sex och relationer. Tidningen startades redan 1886 och trycks i 60 olika 

utgåvor, på 36 språk i över 100 länder, vilket gör den till ett av jordens mest spridda varumärken. 

De största artikelkategorierna är mode, sex, relationer och skönhet. Svenska Cosmopolitan har 

funnits på marknaden sedan mars 2001 och hade under år 2010 166 000 läsare (Om 

Cosmopolitan 2011).

I boken The improbable First Century of Cosmopolitan Magazine av James Landers 

beskriver han hur kvinnomagasinet har varit nära döden tre gånger, innan den under 60-talet 

räddades helt och blev det framgångsrika fenomen som vi ser idag. Cosmopolitan startades som 

ett litterärt magasin och publicerade poesi, science fiction och serier. Tidningen riktade sig till 

den vita medelklassen och hade bland annat med artiklar som tog upp rasistiska stereotyper och 

presenterade ”de främmande” som annorlunda och mystiska. Två år efter starten var magasinet 

nära konkurs på grund av finansiell kris och slarv, men räddades av John Brisben Walker som 

kom att betyda mycket för tidningen. Redan under 1800-talet började Cosmopolitan skriva om 

kvinnors positioner, vilket mottogs med både ris och ros. Samhället var skeptiskt till en 

förändring i kvinnors status, men Cosmopolitan tyckte att alla kvinnor hade rätt till utbildning 

och större frihet. De sista åren av Walkers ledning minskade dock annonsintäkterna och 

chefredaktören var tvungen att sälja Cosmopolitan till tidningsgurun William Randolph Hearst. 

Den slogs då ihop med en annan av Hearsts tidningar och blev HI-Cosmopolitan med en man vid 

namn Ray Long som chefredaktör. Trots miljonupplaga så drabbades tidningen av den finanskris 

som Andra världskriget förde med sig. Konkursen var hela tiden nära – mellan åren 1931 och 

1965 bytte Cosmopolitan chefredaktör sex gånger, innan den absoluta vändningen kom (Landers 

2010, sidnummer finns i källförteckningen).

Man pratar här om tiden före och efter Helen Gurley Brown, magasinets chefredaktör (i 

USA) sedan 1965 och 32 år framåt. En ny era såg ljuset när hon tog in ämnena mode, skönhet, 

karriär, resor, sex och relationer i Cosmopolitan, som nu blev alla efterföljande tidningars 

förebild. Tidningen inriktade sig nu enbart på kvinnors lycka och framgång och peppade dessa att 

följa sina drömmar. Magasinet skapade mycket rubriker och drog uppmärksamhet till sig när 

publikationerna allt mer handlade om sex och kvinnors njutning. Det var både hyllningar och 

dålig kritik som flödade under ”nya” Cosmopolitans första år, men en sak var säker - Gurley 

6



Brown var en bidragande faktor till det näst intill obefintliga pratet om det kvinnliga frigörandet 

och det tidigare tabubelagda sexpratet.

Innan hon tog sig an chefredaktöryrket skrev hon succéboken Sex and the single girl som 

handlade om singelkvinnor med omättade sexuella behov. Denna bok bidrog till starten av 

kultserien Sex and the City och inspirerade till karaktärernas personligheter (Om Cosmopolitan 

2011). Genom alla säsonger har de fyra färgstarka karaktärerna suttit och smuttat på deras röda 

signaturdrink vid namn Cosmopolitan. För att stärka varumärket ytterligare så myntade 

Cosmopolitan det numera berömda uttrycket ”Cosmo-girls”, som är en benämning av tidningens 

läsare. Uttrycket har gjort sig populärt i tv-serier och filmer världen över, bland annat i komedin 

Legally Blonde, där Reese Witherspoon nämner begreppet flera gånger (Wikipedia 2011).

 

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om Cosmopolitan bygger mycket på skillnaden mellan kvinnor och män – hur 

kvinnorna framställs gentemot männen i dessa typer av tidningar. Tidigare forskning kring 

kosmopolitism och tidningar har inte gått att finna, därför ser jag det som viktigt att fylla detta 

tomrum i forskningen.

Jag kommer att ta upp en variant av tidigare forskning kring Cosmopolitan i teoridelen som 

tillhör kategorin romantik: Women's Magazine Fiction: A Content Analysis of the Roles,  

Attributes, and Occupations of Main Characters, skriven av Kate Peirce. Denna undersökning, 

liksom många andra att finna, tar upp den ökade romantiseringen och romantiken i 

kvinnomagasin, samt deras synliga framställning av stereotyper. 

Examensuppsatser värda att nämna och som jag har hämtat inspiration ifrån till mitt eget 

arbete är: Genus – en medial konstruktion? av Fanny Engströmer Nilsson och Anna Lindbäck 

samt ”Byt babyrösten mot dirty snack” av Mariela Jönsson. Den förstnämnda innehåller en 

jämförelse mellan Cosmopolitan och det manliga magasinet FHM. Den andra beskriver hur 

svenska kvinnomagasin såsom Cosmopolitan, Frida och Veckorevyn framställer unga kvinnor 

idag. Sammanfattningarna ser relativt lika ut: män framställs som subjekt och kvinnor som objekt 
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– hon har en sexroll både i kvinnotidningar och manstidningar. Att visa uppskattning gentemot 

det andra könet är viktigt, här ses också endast heterosexuella relationer.

2 Teori
Jag kommer att ta upp olika teorier om kosmopolitism, däribland de kulturella och politiska 

ansiktena samt ”elitism”, moraliska värderingar och begreppet ”proper distance.” Därefter 

feministiska teorier om kvinnans roll som objekt, tidningarnas positiva påverkan utifrån en 

feministisk synpunkt, romantiken och romantiseringen i kvinnomagasin samt identifikationen med 

karaktärerna. Avslutningsvis förklarar jag i sammankoppling av teorier hur feminism och 

kosmopolitism hänger ihop.

2.1 Kulturell kosmopolitism

Ulf Hannerz definerar kosmopolitism i sin text Two faces of cosmopolitanism som: ”en 

intellektuell och estetisk öppenhet gentemot andra kulturella upplevelser och en chans att ta del 

av och komma in i andra kulturer.” (Hannerz 2005 s. 200)

Hannerz skriver om två olika begrepp som han menar skapar ett glatt och ett ledsamt 

ansikte – kulturell och politisk kosmopolitism. Den kulturella dimensionen kommer vi i kontakt 

med genom möten med nya människor och platser, kombinerat med ljud, smaker och så vidare – 

vi lär oss av andras olikheter. Dessa upplevelser ger oss nya perspektiv på saker och ting och är 

en del i skapandet av vår identitet. Det uttökande resandet och gränsöverskridandet i världen ger 
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oss inblick i olika platser, nya vänskaper och lojalitet, minnesvärda tankar och utmaningar. Dessa 

upplevelser kan vara en del i kampen mot främlingsfientlighet (Hannerz 2005 s. 204).

Den politiska sorten försöker ständigt få grepp om världens stora problem, såsom 

klimatförändringarna. Denna kosmopolitism har att göra med till exempel ett globalt styre och 

regering, världsmedborgarskap och mänskliga rättigheter. Till de här rättigheterna kan kvinnans 

plats i samhället räknas och hur hon behandlas illa i många delar av världen. Exempelvis sker 

könstympning dagligen på vissa platser. Hannerz förklarar:

In combination, and merging with one another, they may be that thick form of 

cosmopolitanism, where experience and symbolism can motivate identification and a will  

to action. (Hannerz 2005, s. 204) 

I hans tidigare text Cosmopolitans and locals i a world culture som kom ut år 1990 beskriver 

Hannerz också den genuina kosmopoliten. Här finns en stark vilja att samarbeta med andra och 

denna ”typ” har som mål att söka efter världens konstraster istället för att hitta enformighet. En 

genuin kosmopolit ska kunna samexistera med människor från andra kulturer (Hannerz 1990, s. 

239).

Jag kommer främst att använda mig av Hannerz kulturella och genuina kosmopolitism, då 

dessa visar sig mer i mitt empiriska material. Men jag utesluter inte den politiska sorten, utan 

förklarar även varför jag inte hittar denna i tidningens resesidor.

2.1.1 Elitism och instrumentell kosmopolitism

En utav kosmopolitismens definitioner är ”eliten”, en person med privilegier, pengar och lyxigt 

kapital. Många förknippar ordet kosmopolitism med lyx, flärd och viljan att identifiera sig med 

en karaktär där resor och dyra vanor står i fokus. Historiskt sett ses elitklassen som personer med 

högre utbildning, mer resor i bagaget och kunskap om andra kulturer.

Till elit-kosmopoliten hör också antagandet om mannen som resande kosmopolit, där han 

förutsätts ha större möjligheter i sin utveckling (Hannerz 2005 s. 206ff). När kvinnans frigörande 

skedde så infördes en ny syn på kosmopolitism, där världen nu ses som en spelplan för både män 

och kvinnor. Världen är inte längre menad enbart för mannen i hushållet – kvinnor kan numera 

också resa, studera och träffa nytt folk utan att någon frågar ”varför?” Den historiska betydelsen 

av termen har försvunnit och detta gör att vi kan rädda idén om kosmopolitism som ett analytiskt 
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verktyg (Ong 2009 s. 453). Även Hannerz skriver om den kvinnliga kosmopoliten, där han tar 

upp en undersökning av den amerikanska antropologen Karen Kelsky (2001) som har studerat 

japanska kvinnors liv. Studien visar att japanskorna har börjat att studera mer främmande språk, 

arbeta utomlands och i internationella organisationer och ha förhållande med män från andra 

länder. Viljan till förändring ligger i reaktionen av det begränsade kvinnliga levernet i det 

japanska samhället (Hannerz 2005 s. 208).

Jonathan Corpus Ong skriver såhär om föreställningen om den lyxiga elit-kosmopoliten:

It is perhaps the women’s glossy publication rather than academic publication that has promoted 

an understanding of the cosmopolitans the elite, worldly, consumerholic 

(Ong 2009 s. 456).

Att älska shopping och att konsumera passar ju in väldigt bra på alla som köper olika sorters 

magasin, där tidningens innehåll lockar dig till att köpa diverse nya och moderiktiga prylar.

Ong skriver om identiteten instrumentell kosmopolitism, som hör till just konsumtion och 

livsstilar. Denna typ av kosmopolitism innebär en social och politisk prestation av makt och 

överlägsenhet och visar ett ganska själviskt uttryck för den kosmopolitiska öppenheten gentemot 

andra. Personer med en instrumentell identitet visar upp ett lyxigt kapital och använder sig av sin 

kunskap om världen för att gå framåt och lyckas själv. De använder sig av ”de andra” för att 

gynna sitt egna jag (Ong 2009 s. 456).

Studier har gjorts om den instrumentella kosmopolitens konsumtionsvanor, bland annat i 

Indien och Singapore. I Indien visar intervjuer med hemvändare som har bott utomlands en tid att 

de försöker hävda sin sociala status genom att visa upp materiella ting inskaffade i utlandet. 

Ytterligare en undersökning har genomförts bland filipinska invandrare i Singapore som 

representerar sig själva i bloggar, där man kan se tre strategier inom instrumentell kosmopolitism. 

Dessa är; uppvisande av kunskap om singaporianska seder och kulturer, skryt om reseupplevelser 

samt hävdan till avskildhet från övriga filippiner (med syfte att vara bättre än dem). 

Undersökningarna visar på självmedvetenhet som avspeglar prestige och makt. 

Ong själv är kritisk till att bara studera kosmopolitism som instrumentell, därför att 

begreppet då förlorar mycket av det analytiska djupet och balansen mellan symbolik och 

upplevelser. Att bara se makt-typen är att ignorera hur sökandet efter kontraster kan innehålla en 
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moralisk dimension eller också kan utföras med mindre öppet politiska syften (Ong 2009 s. 

457f).

Hannerz skriver att det på lång sikt är i liknelse med denna instrumentella identitet som en 

kosmopolit konstruerar sitt eget unika perspektiv på saker och ting. Genom en idiosynkratisk 

samling erfarenheter vill alla få ut det bästa av de själva. Men du vill inte ge dig an en ny kultur 

helt och hållet, utan är noga med avståndet och vet hela tiden att du har ditt ursprungliga liv att 

återvända till (Hannerz 1990 s. 240). Han diskuterar också att kosmopoliter har blivit kända som 

personer med ”speciell kunskap.” De kallas ”den nya klassen”, och innehar ett stort kulturellt 

kapital (Hannerz 1990 s. 246).

Samma författare presenterar också en intressant teori som ursprungligen kommer från 

författaren Paul Theroux, där han menar att det man ser som kosmopolit kan innebära mer 

rekvisita än upplevelser. Med detta menas att många inte åker utomlands för att uppleva utan för 

att byta miljö. De ser därför semestern som ett ställe i likhet med hemmet, med samma saker 

(rekvisita) fast på en annan plats. Hannerz kallar en del individers syften med resor ”home plus.” 

Spanien är hem plus solsken, Indien är hem plus folkmängd, Kenya är hem plus lejon och 

elefanter. Stället du åker till känns som hemma därför att du inte tar in kulturen fullt ut, utan 

tänker på det runt omkring dig som saker som ska gynna din resa. Du kanske åker till Spanien, 

Indien och Kenya för värmens skull, inte för att se deras kultur. Hannerz menar att sådana resor 

inte är för äkta kosmopoliter och gör väldigt lite för att skapa kosmopoliter (Hannerz 1990 s. 

241). Detta resesätt drar paralleller till turism, då många turisters favoritsysselsättning är just att 

sola och bada. Dessa individer är inte lika hängivna och intresserade av kulturen, enligt Hannerz. 

Turism är till stor del en publiksport – en genuin kosmopolit har inga problem med att peka ut 

dem på långt håll. Kosmopoliten rör sig nyfiket bakom horisonten, istället för att väsnas.

[Cosmopolitans] want to be able to sneak backstage rather than being confined to the 

fronstage areas (Hannerz 1990 s. 241f).

2.1.2 Moraliska värderingar

Kwame Anthony Appiah skriver i hans bok Cosmopolitanism – ethics in a world of strangers att 

vi ska värna om våra olikheter och lärdomen som kommer med dessa: 
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People are different, the cosmopolitan knows, and there is much to learn from our 

differences [..]. There’s a sense in which cosmopolitanism is the name not of the solution 

but of the challenge (Appiah 2006 s. XV (introduktion).

För honom är moraliska värderingar det absolut viktigaste en kosmopolit måste ta hänsyn till. De 

ska gå efter den ”gyllene regeln” och tänka på ordspråket ”what do you do not wish done to 

yourself, do not do to others.” (Appiah 2006 s. 60) 

Appiah skriver också om lokala värderingar och tabuer som du kan upptäcka när du 

besöker en annan kultur, framförallt inom ämnena sex och mat (Appiah 2006 s. 51). Han berättar 

i sin bok om hans far som vägrar äta djur som är skjutna och lever i skogen, därför att han tillhör 

en viss klan. För pappan är det alltså tabu att äta ”skogs-kött”, och bryter han denna 

överrenskommenlse så blir han utesluten ur klanen. Appiah förklarar vidare att om du besöker 

platsen där klanen finns så betyder inte det att alla tabuer påverkar dig. Du har inga obligationer 

mot dem. Men, det är många saker som invånarna i dessa städer ”vänder sina ryggar mot” och 

förväntar sig att alla andra också gör (Appiah 2005 s. 49ff).

Appiah tar även upp två intressanta fundamentala psykologiska tillstånd, som han kallar ”beliefs” 

och ”desires.” Det första ger namn till hur världen är och ser ut, det andra är hur vi vill att världen 

ska vara. Att se världen som den är, innebär ofta att förlita sig på fakta formad av bevis från 

forskning, medan drömmandet om hur världen ska se ut varken kan vara rätt eller fel. 

Önskningarna kan även kallas ”passioner” och är olika för alla individer då det är en fråga om 

smak. När vi utför handlingar använder vi vår tro om världen för att lista ut hur vi kan få våra 

önskningar. Till exempel om vår passion är ett äpple så använder vi vår tro till att hitta äpplet 

(Appiah 2006 s. 18f).

2.1.3 Proper distance och skepticism

Roger Silverstone myntar begreppet ”proper distance” – det rätta avståndet, i sin bok Media and 

morality. Denna term innebär en känsla av att vara både nära och långt ifrån främlingar. Han 

skriver att det krävs fantasi, både från de som konstruerar och bygger upp narrativen och från 

publiken som läser av berättelserna och sedan skapar egna bilder i huvudet. Det rätta avståndet är 

en balansgång som ibland slopas. Det kan hända när journalister exempelvis är i centrum av ett 
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inbördeskrig (för nära) eller framställer ”de andra” på ett oansvarigt sätt (för långt ifrån). 

Balansgången är viktig för att vi ska kunna vara med i processen, medierna bestämmer på så sätt 

inte vad vi ska tänka om saker och ting. Lever medierna däremot väldigt nära inpå människor i ett 

inbördeskrig eller visar upp en riksdagsledamots privatliv så är det detta material vi bildar oss en 

uppfattning om. Detsamma gäller om de framställer en person ur en specifik religion på ett 

oansvarigt sätt, kanske med inslag av egna upplevelser och tankar. Då får vi samma syn på 

personen som journalisten själv har och får svårare att tänka annorlunda. Därför är det rätta 

avståndet mycket viktigt (Silverstone 2007 s. 48).

Silverstone skriver också att vi behöver veta saker om andra människor, vilket innebär ett 

ständigt kritiskt engagemang för hur medierna representerar de avlägsna andra, därför är vi också 

deltagare i processen. Medierna hjälper oss att konstruera de andras liv så att vi kan ta del av de, 

men eftersom bilderna inte alltid stämmer så måste vi därför vara kritiska (Silverstone 2007 s. 

187). Silverstone konstaterar:

We cannot, but trust in the media, for the media, despite their manifest weakness, have to 

be trusted for social life to continue.

Detta förtroende är inte blint, vi måste vara skeptiska till deras representationer – ”proper 

distance must be informed by proper skepticism.” (Silverstone 2006 s. 127) Det som vi lär oss 

om de ”de andra” eller om hur en stad ser ut visar oftast inte hela sanningen – utan är i många fall 

en förskönad bild av verkligheten (framförallt i kvinnomagasin).

2.2 Feminism: Kvinnan som förtryckt och utstuderat objekt

De feministiska teorierna frontas av Simone de Beauvoir som har skrivit den berömda boken Det 

andra könet. Denna bok blev startskottet för diskussioner om kvinnors objektifiering och 

förtryck. Hon menar att kvinnan alltid framställs som Den andra och ses som en del av mannens 

begär. Beauvoir drar paralleller till skapandet av Adam och Eva, där hon skriver att Gud skapade 

kvinnan enbart för att mannen skulle slippa vara ensam. Eva blir objektet och Adam blir 

subjektet. 

Ingen man vill vara kvinna, men alla män vill att det skall finnas kvinnor, låtom oss tacka 

Gud att han skapat kvinnan (Simone de Beauvoir 1948 s. 118).
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Denna bok skrevs under åren 1948-1949, cirka 20 år innan kvinnans frigörande, men är aktuell än 

idag. Beauvoir skriver ett kapitel om dåtidens ljusning, “mot frigörelsen”, där hon dock 

fortfarande är skeptisk till kvinnans chans att slita sig loss. Hon menar att kvinnan måste vara 

tilltalande för mannen för att få framgång i sitt liv och tvingas ta emot hjälp från dessa så kallade 

subjekt. Av kvinnan begärs det att hon ska göra sig till ett fullkomligt objekt och byte, alltså att 

avstå från sina anspråk på att vara ett suveränt subjekt (Simone de Beauvoir 1948 s. 406f).

Även Liesbet van Zoonen skriver i sin bok Feminist media studies om kvinnor som objekt och 

funktionen att “bli betraktad.” Kvinnor är vana vid att se sig själva bli utstuderade av blickar.

A core element of western patriarchal culture is the display of woman as spectacle to be 

looked at [..] (Liesbet van Zoonen 1994 s. 87)

Van Zoonen skriver att flickors närhet till den biologiska mamman spelar en roll i studerandet av 

det egna könet. Kvinnors blickar på andra kvinnor är inte lika problematiskt som mäns blickar på 

män, då de förstnämnda inte tvingas komma över närheten till mamman som är av samma kön. 

Kvinnor bär en dold homosexuell längtan, som samexisterar med heterosexuella relationer. 

Därför bär kvinnan på en dubbel önskan. Den första är en aktiv homosexuell del som grundar sig 

i bandet med mamman och den andra en passiv heterosexuell del där hon identifierar sig med 

kvinnan som objekt för manliga blicken. Heterosexualiteten skapade stjärnor såsom Greta Garbo 

och Bette Davis. Dessa har samtidigt florerat som sexobjekt även i den lesbiska subkulturen.

Anja Hirdman har författat avhandlingen Tilltalande bilder - genus, sexualitet och publiksyn i  

Veckorevyn och Fib aktuellt. där hon jämför tjejtidningen och mansmagasinet under 1960 –och 

1970-talet fram till 1995. Man ser en förändring av tidningarnas ganska oskyldiga framställning 

av sexualitet till mer avklätt och frigörande i båda.

Hirdman möter en väldigt objektifierad bild av kvinnan från 1965, då de i Veckorevyn 

framställs som längtande och väntande efter maskulinitet, allt i ett romantiskt skimmer (Hirdman 

2001 s. 78). Under 70-talet, efter Helen Gurley Browns intåg, har könsrollsdebatten kommit 

igång på allvar. Det moderna, heterosexuella paret visas upp leende och överrens om jämställdhet 
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i förhållandet (Hirdman 2001 s. 105). Kvinnor avbildas som kravlösa och öppna, det pratas nu 

om den sexuella frigörelsen (Hirdman 2001 s. 150). 

Författaren gör sedan ett hopp till 1995 och får återigen se hur objektifieringen av kvinnan 

tar form. Det finns tydliga erotiska anspelningar och inbjudande blickar i bilderna. Målet som 

tidningen har är att lyfta ditt liv och att du ska identifiera dig med det de visar upp, du ska bli 

dem (Hirdman 2001 s. 192f).

Anja Hirdmans analys visar att de bilder som syntes på herrtidningen Fib Aktuellt omslag 

under 70-talet är slående lika de som finns på kvinnomagasinet Veckorevyns omslag 1995. 

Kvinnorna visar samma blickar, gester och poser. Veckorevyn visar ”bilden av den begärliga” 

(Hirdman 2001 s. 244). I herrtidningen Fib aktuellt är kvinnokroppen den ”vara” som uppfyller 

lusten, i Veckorevyn är kroppen varan som visar upp hur man blir lusten. Med andra ord ställs det 

krav på Veckorevyns läsare att förbättra och försköna sig själva (Anja Hirdman 2001 s. 280).

Hirdman skriver, likt van Zoonen, att kvinnor ses utifrån en maskulin blick och poserar därefter – 

hon gör sig själv till ett objekt. Den visuella traditionen där kvinnor är vana vid att bli betraktade 

av män har format hennes blick på sig själv. Men läsare av kvinnomagasin avsexualiserar den 

avbildade och det är inte som lustobjekt hon visas upp här. I Veckorevyn till exempel så 

representerar kroppen ett ständigt arbete av förbättring och skötsel. Mäns betraktande av andra 

män anses däremot automatiskt generera till homosexualitet och rubba den heterosexuella 

normen (Anja Hirdman 2001 s. 264ff).

2.2.1 Motsatsen: Tidningarna som frigörande kraft

Denna kategori finns med för att visa att tidningar som Cosmopolitan även bidrar till kvinnors 

frihet och hjälper dem att få ett givande liv. Feministen Angela McRobbie har hittat delar i 

kvinnomagasinen som hon anser stärker deras roll utan att objektifiera och diskriminera kvinnans 

status. I hennes bok Feminism and youth culture gör hon en semiotisk analys av tjejtidningarna 

Jackie och Just Seventeen och inom kategorierna skönhet, mode, livet och romantik (Angela 

McRobbie 1991 s. 91). 1970 hittade hon uteslutande artiklar i temat romantik som handlade om 

flickor och pojkars heterosexuella kärlek. Det fanns då inget alternativ till ett heterosexuellt 

förhållande (Angela McRobbie 1991 s. 101).

15



Undersökningen som gjordes tio år senare visar på ett försvinnande av romantiken i 

magasinen, den har inte längre samma position (Angela McRobbie 1991 s. 136). Tonårstjejen har 

blivit självständig och hittat sitt ”jag” och har inte längre behovet av att imponera på killarna.

McRobbie berömmer det nya sexuella klimatet och ”problem-sidorna” där kvinnorna uppmanas 

att lämna pojkvänner som misshandlar och att skydda sig mot oönskade graviditeter (Angela 

McRobbie 1991 s. 159). Även i hennes senare bok Back to reality? Social experience and 

cultural studies skriver hon att det visst finns feminism inbakat i magasinen.

My own argument is that it [feminism] has a mediated and important presence mostly in the 

advice columns and in the overall message to girls to be assertive, confident and supportive of  

each other (McRobbie 1997 s. 200).

2.2.2 Romantik, romantisering och identifikation

Janice Radway publicerade 1984 studien Reading the Romance som tar upp kvinnors läsande av 

romaner. Mannen i berättelsen ska vara intelligent, kärleksfull och förmögen. Kvinnan ska inte 

leva upp till de traditionella passiva idealen av feminism – hon har ett ovanligt jobb, en sexuell 

sida och är ovetande om sin oemotståndliga skönhet. Enligt kvinnorna i studien ger romanerna 

dem en chans att fly vardagen. Romanerna utspelar sig sig ofta på exotiska platser, så långt ifrån 

deras vanliga liv som möjligt. Radways respondenter tycker att genom läsningen så utvidgas 

deras kunskap om andra platser i världen, horisonten blir större. Många känner att informationen 

om exotiska resor i romanerna är ett bra substitut för en resa de vill genomföra (Liesbet van 

Zoonen 1994 s. 109ff).

Anja Hirdman tar upp Janice Winships (författaren av Inside Women’s Magazines) tankar om den 

romantiserade verkligheten i sin avhandling. Hon menar att romantiseringen inbjuder till närhet 

och identifikation som stärker kvinnor och ”ger dem en plats i en värld där ingen egentlig plats 

finns.” Pressen fungerar som ett område för drömmar där publiken lockas av kombinationen 

underhållning och råd, då visuella fiktioner, romantik och även kända personer ingår.

Genom att erbjuda kvinnor fantasier om en annan verklighet, där de är de primära 

subjekten, gör dessa genrer avtryck i den ”verkliga” verkligheten [..] 

(Hirdman 2001 s. 36).

16



Kate Peirce (som jag nämnde i kapitlet om tidigare forskning) har gjort en undersökning bland 

sju nationella kvinnomagasin i USA för att se hur de poträtterar kvinnor, däribland Cosmopolitan. 

Hon skriver att stereotyper i kvinnomagasin existerar och att detta blir en konsekvens, då media 

är maktingivande och människor ser världen ur mediernas perspektiv. De största tidningarna 

fortsätter att porträttera kvinnor i sexroller (Kate Peirce 1997 s. 582f). 

Problemet och målet som Peirce hittar i sin undersökning är romantiken. Konflikterna 

handlar om pojkvännen och fästmannen, vilket visar på ett beroende av andra och avsaknad av 

självständighet. Beroendet ses som en norm och inget undantag i hennes undersökning. Hon 

skriver att medierna kanske inte förändrar vad människor tänker och gör, men de har makten att 

förstärka existerande tankar och handlingar. Peirce argumenterar även mot tidningarnas 

uppvisande av [o]verklighet, då hon menar att tidningar som Cosmopolitan visar en drömlik 

låtsasvärld. Hon ger förslag på förändringar, bland annat att journalister ska tänka mer på vad 

karaktärer är och vad de gör. Till exempel att visa upp manliga sjuksköterskor istället för 

kvinnliga, samt att läsarna själva måste bli mer uppmärksamma på vad de väljer att ta del av.

[A] suggestion is for media consumers to be more aware of what they are consuming and 

to understand that the media do not necessarily represent the real world or what the 

world should be. (Peirce 1997 s. 589ff)

Till romantiseringen kan även en viss identifikation med karaktärer tillhöra, detta är vanligt 

framförallt bland kvinnomagasins unga läsare. Enligt medievetaren Jostein Gripsrud betyder 

identifikation att ”bli ett med” eller ”bli lik” någon annan. När en individ till exempel identifierar 

sig med en känd idrottsstjärna så önskar han eller hon medvetet att bli som denne, men inte 

nödvändigtvis i alla avseenden. Vilka komponenter individen i fråga önskar ha är olika från fall 

till fall. Till vanligheterna hör också att ungdomar identifierar sig med popidoler och filmstjärnor, 

framförallt  i fråga om personlighet. Medierna är med och förstärker och reproducerar redan 

rådande befintliga föreställningar om rätt och fel, eller kvinnligt och manligt. Detta förorsakar 

enligt Gripsrud, ett starkt skäl till oro över mediernas effekter. Tanken är att vi imiterar våra 

hjältar och stjärnor och vilket kan bidra till förändrade handlings –och reaktionsmönster 

(Gripsrud 2002 s. 29f).
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Gripsrud konstaterar att Benedict Andersons teori om mediernas föreställda gemenskaper 

stämmer. Han skriver att medierna hjälper samhällsinstitutionerna med att berätta för oss vad det 

betyder att vara pojke eller flicka, vad det betyder att komma från ett visst landskap och så vidare. 

Vår identitet är ”som ett lapptäcke av identiteter, en sammanflätning av likheter och skillnader i 

ett förhållande till andra människor.” Vår sociala identitet får vi genom andra människors 

uppfattning om oss, till exempel om du kommer från en viss stadsdel eller har en viss utbildning, 

den personliga identiteten däremot, är unik för dig själv och ditt ”jag” (Gripsrud 2002 s. 19f).

2.3 Sammankoppling av teorier

I detta avsnitt kopplar jag ihop feminism med kosmopolitism och visar hur de kan hänga ihop.

Mitt intresse ligger i att ta redan på hur kvinnan framställs i mötet med andra kulturer, därav 

teorierna om kvinnan som objekt ihop med kosmopolitismen. Hur mycket tar hon del av den 

andra kulturen och på vilket sätt? Blir hon bara ett passivt objekt då hon reser? Tar hon del av 

kulturen på ett sätt som genererar nyfikenhet eller ägnar hon sig åt helt andra saker? Jag vill se 

om den kvinnliga kosmopoliten finns med i reportagen eller om hon tar ett steg tillbaka och inte 

är den frigörande karaktär som Cosmopolitan vill att hon ska vara. Ong skriver att den historiska 

betydelsen av den manliga kosmopoliten har fått ge vika för det kvinnliga frigörandet. Jag vill 

därför veta om detta syns och dominerar i resereportagen.

Kvinnan som objekt behöver ju inte bara synas genom att hon visar upp sig som sexobjekt 

– det kan lika gärna betyda att hon är ett objekt för mannen på ett kärleksfullt plan eller att hon 

helt enkelt ses som ett objekt i jämförelse med mannen (som subjekt), men inte heller här på ett 

sexuellt sätt utan mer dominerande. Det kan också betyda att hon är ett objekt i ständig 

förändring på det privata planet, med shopping som största intresse. Jag kommer att koppla ihop 

kvinnan som objekt med den instrumentella kosmopoliten för att finna intressanta svar.

Även romantiken, romantiseringen och identifikationen kan kopplas ihop med Ongs 

instrumentella identitet, samt Appiahs ”beliefs” och ”desires.” Lyx och flärd är vanliga 

komponenter i drömmandet om en bättre värld. I tankar om en verklighet som är svår att uppnå, 

kan många också hitta viljan att identifiera sig med personerna som beskrivs i texten och 

framställs på bilderna. Detta är mycket vanligt i kvinnomagasin. Den resande kosmopoliten kan 
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ses som ett ideal att uppnå i och med framställningen och nog har alla någon gång velat bli någon 

annan, eller i alla fall velat likna någon de sett på dessa sidor.

Silverstones viktigaste tillförande till den kosmopolitiska definitionen är ”proper 

distance”, som kan kopplas ihop med romantiseringen. Bakgrunder och omgivningar i 

livsstilsmagasin kan i många fall ses som rekvisita och finns där utan att uppfylla någon funktion. 

Om man tittar på en romantiserad bild (en uppbyggd overklighet) så ser man oftast bara det 

romantiska skimmer som omger den. Miljön blir som en slags kuliss som är där för att omfamna 

den avbildade på ett fint sätt – även texten omfamnar bilden med vackra beskrivningar. Jag vill ta 

reda på om Cosmopolitans resereportage framställs för nära eller för långt ifrån och hur jag kan 

se detta utifrån ett romantiserat framställningssätt.

Det går att koppla den kvinnliga kosmopoliten, kvinnan som objekt och det ökade 

romantik/sexuella-klimatet till Hannerz politiska kosmopolitism. Länge har många människor 

kämpat för att kvinnan ska bli jämlik med mannen, men än ses manliga chefer dominera och 

löner skilja betydligt. Kvinnliga och manliga yrken finns fortfarande, förmodligen tittas det lite 

snett på mannen som vill bli sjuksköterska och kvinnan som vill bli snickare. Till den politiska 

kosmopolitism räknas de mänskliga rättigheterna, som kämpar för kvinnans levnadsstandard. I 

utvecklingsländerna återstår dock mycket arbete för att hon ska få det jämställt och uppskattas 

som ett subjekt. Många feminister anser att hon framställs som ett objekt i mode –och 

herrtidningar, vilket skapar regelbundna debatter.

Underkastelse är fortfarande vanligt – Appiah skriver om ett ställe där det anses tabu att 

en ledare skakar hand med en kvinna som har mens (Appiah 2006 s. 51). Det genomförs även 

omskärelser av könsorgan som många kvinnor ser som en spännande upplevelse på vägen mot 

vuxenlivet (Appiah 2006 s. 73). De kulturella koderna världen över är olika, så om vi ska hjälpa 

”de andra” kräver detta större insatser. Om en människa i väst anser att kvinnlig omskärelse är 

fel, kan en person i öst istället hylla det.
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3 Metod
För att besvara uppsatsens frågeställning kommer jag att utföra en semiotisk analys, då jag vill  

kunna tyda koder i text och bild. Jag hoppas kunna förstå den problematik som ligger under ytan 

och se ett mönster som tar sig i uttryck i Cosmopolitan.

3.1 Semiotik

Under 1800-talet myntade den schweiziske språkteoretikern Ferdinand de Saussure begreppet 

”semiologi” som innebär läran om tecken (Gripsrud 2002 s. 139). Detta ord utvecklades sedan till 

”semiotik” av den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (Gripsrud 2002 s. 148). Jag 

kommer dock endast att fokusera på Saussures teckenlära i min uppsats. Enligt honom så är ett 

tecken en helhet som består av ett materiellt uttryck (det betecknande) och ett immateriellt 

(tankemässigt, det betecknade) innehåll. Dess uttryck kan till exempel bestå av symboler som 

prickar, streck och ljudvågor som vi förbinder med en viss idé eller föreställning. Förbindelserna 

är som regler eller koder, så kallade konventioner. Detta innebär att det utifrån vanan etableras en 
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enighet inom ett kollektiv av användare som kommer i kontakt med dem. Gripsrud skriver att ”en 

kod är en regel eller konvention som förbinder ett uttryck med ett innehåll” (Gripsrud 2002 s. 

139f).

Man kan ta exemplet med katt eller hund. Hör du en hund skälla så förbinder du dessa ljudvågor 

med objektet hund, därför att du är bekant med betydelsen sedan tidigare. Men språkuttryck är 

olika i olika länder, något som Saussure intresserade sig för. Samtliga färger i paletten finns till 

exempel inte i alla kulturer och ett uttryck som du är van vid kan låta annorlunda någon 

annanstans. Saussure studerade därför språket som ett system av skillnader, till exempel vad som 

är manligt eller kvinnligt, svenskt eller utländskt och så vidare. Han menade att tecken får sin 

mening genom sitt förhållande till andra tecken och att det är ur denna struktur som vi kan 

urskilja betydelsen (Gripsrud 2002 s. 147).

Saussure fokuserade på själva språket som representationsprocess och vilken roll språket spelade 

i produktionen av mening. Detta har dock medfört kritik mot hans modell, därför att han i den 

tenderade att fokusera exklusivt på de två teckentyperna det betecknande och betecknade. Han 

ägnade väldigt lite eller ingen uppmärksamhet alls åt hur förhållandet mellan de båda kunde tjäna 

ett syfte ute i den ”verkliga” världen. Med verkliga världen menar kopplingen till sakerna, 

människorna och eventen utanför språket. Forskare upptäckte senare exempelvis en skillnad 

mellan meningen av ordet bok och användningen av ordet, för att hänvisa till en speciell bok som 

ligger framför oss på bordet. Saussure fokuserade således mer på meningen av tecknet än på dess 

hänvisning.

Ett annat problem med hans modell var att hans fokusering mest låg på formella aspekter 

av språket – hur det fungerar i detalj. Detta tog bort uppmärksamheten från de interaktiva och 

dialogiska funktionerna i talet, språket som det används i faktiska situationer då två personer 

pratar med varandra. Det kan till exempel bli fråga om maktskillnader i talet. Skillnaden kan 

uppstå när personer med skilda positioner och olika status kommer i kontakt med varandra. Men 

detta är en fråga som Saussure inte tog upp i sin modell (Hall 1997 s. 34f).

Semiotiken tar form i traditionen strukturalismen, vilken Ferdinand de Saussure jobbade inom. 

John Storey skriver att denna tradition tar två grundidéer från Saussures arbete:
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First, a concern with the underlying relations of texts and practices, the “grammar” 

which makes meaning possible. Second, the view that meaning is always the result of the 

interplay of relationships of selection and combination made possible by the underlying 

structure.

Det är de underliggande reglerna i kulturella texter och praxisar som intresserar strukturalisterna. 

Strukturalismens uppgift är att tydliggöra reglerna och konventionerna som styr produktionen av 

mening (Storey 2006 s. 89).

Jag väljer dock att se på Cosmopolitans resesidor utifrån den vidareutvecklade post-

strukturalistiska metoden. Post-strukturalister går inte efter idén att det finns en underliggande 

struktur på vilken mening kan finnas säkrad och garanterad. Meningen finns alltid i en pågående 

process, liksom en cirkel som inte har något slut. Post-strukturalisterna föreslår att vi ska tänka 

såhär: Det betecknande producerar inte det betecknade, utan de producerar mer betecknat. 

Meningen blir då instabil och varierande. Texterna är vävnader av citat hämtade från otaliga 

kulturer världen över.   Bara läsarna kan ge texten betydelse, den upplevs bara i en aktiv 

produktion (Storey 2006 s. 98).

I Cosmopolitan finns en struktur som kan skilja sig mellan kulturer och där uttrycket konstrueras 

av redaktionen. De sätter in tecken i sammanhang som skapar olika betydelser beroende på 

omgivningen. Representationen tolkas sedan av läsarna själva, vilka till stor del påverkas av 

sammanhangen texterna presenteras i.

3.2 Denotation och konnotation

Till semiotiken hör två betydande begrepp: denotation och konnotation. I texten The 

Photographic Message beskriver Roland Barthes denotationen som det analoga fotot i sig (vad du 

ser). Konnotationen däremot innebär bildens andra mening och hur den uppfattas av olika 

människor. Det analoga fotot innehåller ingen kod, det är först i det andra analysstadiet som du 

kan urskilja en kod. Den konnotativa betydelsen får bilden först när du tittar på produktionen av 

den, såsom layout, inramning, detaljer, poser och val av objekt (Barthes 1977 s. 17ff). 

Gripsrud kallar begreppen för den första direkta betydelsen och den andra ”indirekta” 

betydelsen. Konnotationen kan ses som med-betydelsen till det förstnämnda. En av anledningarna 

till att dessa begrepp uppkom är att tecknets innehåll kan betyda skilda saker för olika människor 
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under olika tidsperioder. Klädmode till exempel, där trender snabbt kan gå ur tiden kan göra att 

konnotationerna då blir som negativa. Gripsrud understryker att konnotationer inte kan liknas vid 

associationer, som istället innebär individuella och personliga tolkningar (Gripsrud 142f).

Tecken uppfattas alltid i historiska, sociala och kulturella situationer. Det beror på att 

människor har olika erfarenheter, bakgrunder och unika personligheter som gör att den ”andra” 

betydelsen varierar. Kultur är en sak som förenar människor och kan defineras som en gemenskap 

baserad på delade koder, vilket inte minst märks om man flyttar till ett annat land. Lyckas man 

lära sig deras koder och leva efter dem förvärvar man en slags förtroendekunskap (Gripsrud 2002 

s. 145).

3.3 Text och bild ihop

Roland Barthes skriver om vikten av att analysera text och bild tillsammans:

The photograph is not isolated structure; it is in communication with at least one other structure,  

namely the text – title, caption or article [..] (Barthes 1977 s. 16).

Han skriver att texten utgör en stor del därför att den ger bilden den konnoterade betydelsen, 

texten kompletterar bilden och tvärtom. ”The text loads the image”, skriver Barthes och menar att 

texten kompletterar fotot med kultur, moral och fantasi (Barthes 1977 s. 26). Oftast är det så att 

texten förstärker det redan konnoterade meddelandet i bilden, men ibland så ger texten en helt ny 

betydelse som projiceras in i bilden. Texten utgör ett informativt meddelande för att beteckna 

bilden och snabbare visa upp det konnoterade som ger artikeln en andra betydelse. Bilden finns 

inte längre bara där för att illustrera orden, utan det är nu även orden som strukturerat visar hur 

bilden ska tolkas. Men det är också så att ju närmare texten kommer bilden, desto mindre verkar 

den konnotera. Budskapet säger mycket i sin rena objektiva framställning. Ibland är också bild 

och text helt separerade från varandra, rubriken kan skära sig i betoningen och texten kan vara 

distanserad (Barthes 1977 s. 26).

Anja Hirdman skriver om bildens tilltal, hur närhet och distans samt kroppsretorik visas i 

kvinnomagasin. Hirdman kallar bildutsnitten för: långdistans eller medeldistans, närbild eller 

extrem närbild (Hirdman 2001 s. 48). I folkmun är det vanligare att de kallas: miljöbild, helbild, 

halvbild, samt som Hirdman skriver närbild och extrem närbild. Miljöperspektivet visar hela 
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personen och mycket av bakgrundmiljön. Vid ett foto taget som en helbild syns ofta hela 

subjektet, ibland kan dock fötterna vara utanför ramen. Halvbilden rymmer höfter och uppåt och 

är vanligt i filmsekvenser då en dialog förs. Närbildens fokus ligger på skuldror och ansikte, 

medan den extrema närbilden visar ett förstorat objekt, såsom fingrar, ögon, eller ansiktet i detalj 

(Wikipedia 2011).

Närbilderna innebär ett mer personligt tilltal, medan distansbilderna kan ha ett opersonligt 

och formellt tilltal. I exempelvis herrtidningar som visar kvinnokroppar är dock distansbilderna 

av annan betydelse, där inbjuder de läsaren till personlig närhet med modellen. Även 

kameravinklar är en viktigt del i bildens förståelse, ovanifrån-vinkeln framställer ofta personen 

som liten och underlägsen. En underifrån-vinkel däremot, genererar överlägsenhet och makt. 

Gester har också en stor betydelse för hur man ska tolka bilden, enligt Hirdman. Hon tar upp 

leendet som en återkommande konvention när kvinnor avbildas, detta framställer den leende 

personen som oproblematisk och lättillgänglig. Leendet skapar ett sorts förtroendet mellan 

betraktare och subjekt. Erving Goffman anser att leendet är ett rituellt tecken som signalerar att 

personen på bilden inte har något oroväckande i gärningen (Hirdman 2001 48f). Detta är precis 

som bildutsnitten, endast exempel på hur det kan vara. Jag tror snarare att det beror på kulturella 

koder och sammanhang. Då post-strukturalismen yrkar på en föränderlig betydelse beroende på 

sammanhanget finns det inga bestämda riktlinjer för hur man ska tolka.

3.4 Analysmetod

Jag kommer att kategorisera resultatet efter teman som utgör rubriker i kapitel 5, där det jag har 

funnit i mitt material visas upp. De teman jag har valt är:

1. Kulturella möten (och undertema – kvinnans framställning vid kulturella möten)

2. Kvinnan och platsen

3. Kvinnan och det materiella

4. Kvinnan och mannen

Jag har valt just dessa fyra eftersom de utlöses ur texterna och bilderna i reportagen och hör ihop 

med både feministiska och kosmopolitiska teorier. I temat kulturella möten tar jag reda på hur de 

resereportage som visar öppenhet gentemot andra kulturer ser ut och hur kvinnan som individ 
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framställs. Genom att visa två reportage där nyfikenheten skildras så kan jag genom tolkningar ge 

en bild av det rådande intresset. Jag har här valt att ha två teman, ett övergripande och ett under 

det. Kulturella möten visar överlag på vilket sätt Cosopolitan visar öppenhet mot ”de andra”, 

kvinnans framställning vid kulturella möten fokuserar mer på hennes framställning i relation till 

det kosmopolitiska.

Som tema två vill jag undersöka vilken betydelse platsen har för den resande kvinnan. 

Kanske kan man här urskilja en viss typ av romantisering av verkligheten. Silverstones teorier om 

för långt och för nära avstånd kommer väl till pass här då det är intressant att se hur de väljer att 

framställa platsen. Kvinnan och det materiella får svar på frågan om vilken slags kosmopolit 

tidningen framställer henne som. Med det materiella syftar jag på upplevelser som genererar 

shopping, fina hotell, drinkar, uteställen och så vidare. Det vill säga allt som gör att den kultur 

man besöker kommer i skymundan. Det empiriska materialet visar att det läggs fokus på en viss 

del av kosmopolitism, jag kan därmed ringa in vilken sort kvinnan är i tidningen.

I det sista temat kvinnan och mannen vill jag undersöka teorin om kvinnan som objekt och 

mannen som subjekt. Också den eventuella myten om honom som kosmopolit och henne som fast 

hemma i hushållet. Jag vill även ta reda hur hur väl romantiken (som genomsyrar resten av 

tidningen) ses på resesidorna och om kvinnan är den typen som åker på resa med tjejkompisarna 

eller pojkvännen.

3.5 Tillvägagångsätt

Det empiriska materialets urval är det ni ser i Tabell 1 här nedanför. Jag väljer att gå tillväga som 

följer: Överblicka samtliga Cosmopolitan-nummer som jag har valt att ha med i denna 

undersökning – detta för att bilda mig en uppfattning om mitt empiriska material. Efter 

överblicken (som resulterat i den första tabellen) så börjar analysen. Jag väljer att gå igenom 

numrena i månadsordning, medan jag skriver ner vad jag får för intryck. Jag letar tecken och 

koder som säger något om innehållet och försöker hitta kopplingar mellan text och bild. Eftersom 

det är hela tolv nummer och alla innehåller olika antal sidor och omfattning, så väljer jag ut de 

mest lämpliga och bästa sidorna att visa upp i resultat –och analysdelen. Reportagen passar olika 

teman och det är viktigt att visa upp dem som tydligt hör till ett specifikt tema så man får 

exempel på hur det verkligen ser ut.
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Då jag jobbar med semiotiken ägnar jag lika mycket uppmärksamhet åt text och bild och 

hur de samspelar. I många fall är ju självklart bilden det första som fångar blicken i ett reportage. 

Vad säger bilden om texten och tvärtom? I Cosmopolitans fall är det texterna som förstärker de 

färgglada bilderna. Ser jag ett foto på ett skyltfönster eller en butiks namn så kan jag vara ganska 

säker på att hitta tips om kläder som finns här, i texten. Ser jag hästar som galopperar eller en 

solnedgång vid havet handlar reportaget förmodligen om romantik, då bilderna konnoterar kärlek 

och lycka.

4 Resultat och analys
Jag inleder analysen med två tabeller; 5.1 visar resereportagens innehåll och 5.2 resultatet från 

de teman som jag har angivit här ovanför.

4.1 Tabell 1

Upplaga Resereportagens innehåll Antal sidor och bilder

Januari -11 ”Spökweekend med pojkvän” 1; 5
Februari -11 ”Jordens alla smultronställen” 3; 13
Mars -11 ”Rom som i Romantik” 2; 7
April -11 ”Roadtrip i USA med pojkvännen” 5; 19
Juni -11 ”Smarta sista minuten-knep” 1; 5
Juli -11 ”Stick till ett grannland” 4; 16
September -11 ”Semestra med kärleken på Irland” 2; 5
Oktober -11 ”Hitta solen på Barbados” 3; 8
November -11 ”7 heta tips om Costa Rica!” 3; 8
December -11 ”3 mysiga julresor” 1; 4
September -10 ”Tillbringa helgen i Amsterdam” 1; 3
November -10 ”Res som en modell” 1; 3
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4.2 Tabell 2

Antal reportage med:
Fokus på det materiella 10 av 12
Romantik och sex 7 av 12
Genuin kosmopolitism 2 av 12 (mer fokus på kultur än på materiellt)
Politisk kosmopolitism 0 av 12
Kulturell kosmopolitism Samtliga, dock endast i form av en sak: 

nyfikenhet på matkulturen

4.3 Kulturella möten
Då Cosmopolitan behandlar ämnena mode, kärlek, sex och skönhet så genomsyras såklart även 

resesidorna av dessa intressen. Det jag ser avspeglar sig i resten av tidningen och gör den till ett 

komplett paket. Elva resereportage (undantag Cosmopolitan, september 2010) har en sak 

gemensamt: det finns alltid en stor bild med en kvinna i fokus på första sidan, ibland figurerar 

hon med en man. Resten av bilderna har även dem en sak gemensamt; de är bilder på 

turistattraktioner, affärer, kläder, mat eller aktiviteter. Texten handlar nästan uteslutet om 

shopping, mat, hotell och aktiviteter.

När Cosmo-tjejen stiger in i en annan kultur gör hon det med ett leende på läpparna – för 

att hon vet att här finns det bra shopping, lyxig mat, heta uteställen och så vidare. Här handlar det 

betydligt mer om att komma hem som en vackrare och starkare person än att upptäcka och 

intressera sig för en annan kultur. Som ni kan se i Tabell 2 så visar analysen att tio av tolv 

tidningar fokuserar på det materiella, att se ett annat lands kultur ligger inte i intresset. Kvinnans 

framställning och uppgift kan beskrivas som följande: Hon blir ett objekt för sin egen 

förvandling, en förvandling som sker på de orter hon kommer till. Öppenhet gentemot andra 

kulturer finns knappt, med undantag för två tidningar som visar en någorlunda stark nyfikenhet.

Det första reportaget handlar om exotiska Costa Rica. Där besöker Cosmopolitan en svensk 

kvinna vid namn Anna Wachtmeister. Hon flyttade dit för sju år sedan och har öppnat hotell och 

hyr ut bungalows på stranden. 

Anna lever ett liv som präglas av invånarnas hälsningsfras ”pura vida” – det ljuva livet.  

Att leva i Costa Rica är att leva nära naturen. 

(7 heta tips om Costa Rica! Cosmopolitan, november 2011)
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Det märks att denna kvinna kan mycket om invånarnas levnadssätt och deras intressen. Hon visar 

oss Costa Rica på alla sätt som Ulf Hannerz menar ligger i den kulturella kosmopolitens intresse. 

Han skriver att genom möten med nya människor och platser, kombinerat med ljud, smaker och 

så vidare, så kan vi lära oss av andras olikheter (Hannerz 2005 s. 204).

Genom den kulturella synvinkeln berättar Anna för läsarna om ”den pinfärska hälsomaten 

– exotiska frukter, tonfisk, ostron och svärdfisk.” Hon nämner även costaricanernas nationalrätt 

”Gallo Pinto”, som varenda invånare äter till frukost. Här ges också tips om att träffa 

costaricanerna på stranden för att lära känna dem och tillsammans äta grillad fisk och dricka 

inhemsk öl. Till sist berättar hon om surfandet, hajkerna och de mäktiga floderna. Det här handlar 

om att se costaricanernas levnadssätt, möta dem, prata med dem, äta deras mat och genomföra 

deras äventyr. Som plus längst ner på sista sidan beskriver Anna ”hur du ska bryta isen med en 

costarican”, vilket innebär – snacka fotboll! Du kan också testa en fiesta med lokal mat, 

karuseller och salsadansande. Även läsa lokaltidningen för att se helgens event eller köpa med 

dig en kaffemaskin hem tillsammans med ”världens godaste kaffe.”

Bilderna förstärker textens teman och visar saker man kan göra på Costa Rica. Eftersom 

hela artikeln till stor del handlar om äventyr, så visas bland annat tre bilder på sporten surfing och 

även en på ett vattenfall och djuret sengångare. Men inte alla bilder samspelar med textens 

budskap. Bilderna är formade som vackra inramade vykort, där bildtexten står i fetstil undertill. 

Här visas till exempel en bild på ett glittrande hotell där bildtexten lyder: ”Fina boenden finns det 

gott om – här i La Casona i Santa Teresa.” Då artikeln inte fokuserar på det materiella hade jag 

inte heller förväntat mig att de skulle tipsa om lyxiga boenden, men det finns trots allt ändå. En 

mellanrubrik lyder: ”Det härligt lyxbohemiska boendet”, där det tipsas om att hyra villor för cirka 

45 000 kronor. Denna mellanrubrik tillsammans med bilden, hör inte riktigt ihop med resten av 

det annars fria och ”utom-materiella” reportaget. Platsen framstår därför som lite surrealistisk. De 

flesta bilder är också drömlika och skapar en känsla av romantisering. De samspelar inte fullt 

med texten som istället inger en känsla av farlighet och upptäckande. En bild visar en vacker 

strand med turkosblått vatten och palmer vid sidan om, bildtexten lyder: ”De vykortslika vyerna 

hör inte direkt till ovanligheterna..”

Bilderna, tillsammans med texten, ger ändå en sorts närhetskänsla. Man får möta 

redaktionen på bilderna och vet därför att Cosmopolitan själva har besökt resemålet och stannat 
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där en tid (vilket inte alltid görs). På ett foto visas Cosmopolitans moderedaktör med en 

surfingbräda under armen och under en bildtext som lyder: ”Cosmos moderedaktör Emma testade 

vågorna i Costa Rica.” Ytterligare en bild visar samma kvinna på surfbrädan, fotad underifrån, 

vilket kan betyda makt och överlägsenhet. Det kan i samspel med texten betyda att kvinnan är 

orädd för de upplevelser hon står inför, eftersom reportaget handlar om äventyrsfärder.

Det andra reportaget från septembernumret 2011 med rubriken ”Semestra med kärleken på 

Irland” visar även det ett intresse för att delta i kulturen de besöker. Här tar kvinnan med sin 

pojkvän till den irländska landsbygden som är känd för sin rika natur – långt ifrån butiker, 

nattklubbar och lyx. En grön karta visas över landet som förstärker konnotationen av öns frodiga 

grönska. Layouten går även den i samma färg, med gröna mellanrubriker och bilder på gräs. Här 

uppmanas det förälskade paret att ta det lugnt:

De flesta känner till Dublin för pubarna och partyt, men för de inbitna Irlandsfansen 

finns den riktiga romantiken på landsbygden.

(Semestra med kärleken på Irland, Cosmopolitan, september 2011)

I reportaget beskrivs det hur man kan hyra en bil, åka till historiska byar, leka sjömän och delta i 

djuphavsfiske tillsammans med irländarna. Man kan till och med få höra ett av Irlands urspråk 

”keltiskan”, då det tipsas om inhemska pubar där ”tiden fortfarande står still.” Insidertips ges på 

lokal öl och skaldjur samt att man kan lära känna irländarna efter att pubarna har stängt. Överlag 

så ges det mycket tips på lokala företeelser:

Har ni tur kan ni bli så bekanta med ägarna att ni får vara kvar på ”after hours” med 

stammisarna. De timmarna brukar vara de bästa, då alla sjunger sånger och har en 

hemlig efterfest.

(Semestra med kärleken på Irland, Cosmopolitan, september 2011)

Landsbygd konnoterar för mig långtråkighet på grund av den låga folkmängden och brist på saker 

att göra. Men även romantik därför att bristen på saker att hitta på gör det möjligt att ägna sig åt 

varandra som par. Det lokala blir också godtyckligt att uppleva när bristen på aktiviteter är 

påtaglig.
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På Irlands landsbygd är det framförallt drycken öl som man ska ge en chans ”trots den 

beska smaken”, enligt Cosmopolitan. Filosofen Kwame Anthony Appiah skriver om lokala 

värderingar och ölen kan definitivt klassas som en lokal värdering på Irland – deras landsdryck är 

känd över hela världen. Appiah berättar i sin bok att om man bryter mot en lokal värdering eller 

gör något tabubelagt så kan invånarna ”vända ryggen emot.” (Appiah 2005 s. 49ff). Inte att säga 

att Irland har grupper som vill utesluta dig från det lokala, men Cosmopolitan lägger upp sin 

artikel på ett speciellt sätt som inger den känslan. Jag får känslan av att om jag någon gång 

besöker Irland så är jag tvungen att sitta på en pub och dricka öl. Det hör helt enkelt till deras 

kultur och ska du ha upplevt den fullt ut så måste du smaka på den mörka ölen – det är tabu att 

undvika. Om du ska kunna interagera med irländarna måste du även då kliva in på en pub, därför 

att det är där dem är som mest mottagliga för prat och sällskap. Jag får också en uppfattning om 

att en irländare som inte dricker öl, är ingen irländare. Han kanske inte utesluts från det lokala, 

men han får definitivt se invånarna vända ryggen till. Ordspråket ”ta seden dit du kommer” har 

aldrig varit mer aktuell än i detta reportage.

Överlag så ska det tas del av lokala drycker och inhemska maträtter – det är enligt Cosmopolitan 

det viktigaste när man besöker en främmande kultur. Att ta del av smaker som inte finns hemma, 

eller i alla fall inte tillagas på samma sätt som hemma är en del av resan. Hannerz skriver att den 

kulturella kosmopoliten även är öppen för nya smaker. Jag kan därför konstatera att en viss typ av 

kulturell kosmopolit ses i nästan samtliga reportage. Men det är också maten som är det enda 

intressanta med den andra kulturen. I reportagen finns texter som lyder bland annat: 

Den stenugnsbakade pizzan är fantastiskt och den italienska pastan får du inte missa, inte 

alls som hemma! (Rom som i Romantik, Cosmopolitan mars 2011) och

Missa inte att testa de irländska skaldjuren, de bästa i världen! 

(Semestra med kärleken på Irland, Cosmopolitan september 2011)

Till skillnad från den kulturella kosmopoliten som gladeligen tar del av nya smaker i form av 

maträtter och alkohol så lyser den politiska kosmopoliten med sin frånvaro på resesidorna. 

Cosmopolitan, som världens största modetidning, är väl medvetna om att politisk kosmopolitism 

hör hemma i morgon – och kvällstidningarna. Det är där de stora problemen om exempelvis 
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kvinnans plats i samhället kan diskuteras och debatteras. Men det ska inte blandas in i denna typ 

av modetidning som fokuserar på att hålla en lättsam ton.

Det närmaste ett politiskt resereportage jag har kommit är från april 2011 – ”Åk på en 

riktig grabbresa med pojkvännen.” Men subjektet är inte på jakt efter att förändra världens 

problem, utan bara upptäcka en politisk plats. Denna plats kan ses som en turistattraktion och har 

en souvenirshop i direkt anslutning. Här ses en bild med reportagets huvudperson som knäböjer 

framför platsen där John F. Kennedy sköts till döds, samtidigt som texten säger: 

Är ni lite intresserade av politikens och historians vingslag – ta en natt i Dallas och besök 

platsen där John F. Kennedy sköts till döds i sin bil 1963. 

(Åk på en riktig grabbresa, Cosmopolitan april 2011)

4.3.1 Kvinnans framställning vid kulturella möten 

Bild 1: november 2011 Bild 2: november 2011 Bild 3: 
september 2011

Det första jag tänker på när jag ser dessa bilder är avsaknaden av kläder. Kvinnorna är lättklädda, 

vilket såklart konnoterar värme – men också sex. Enligt Anja Hirdmans teori om sexuella blickar, 

så har inte kvinnor samma erotiska blick som män. Mäns blickar anses vara fyllda av sexualitet, 

medan kvinnors saknar denna potential. Hennes avhandling visar dock att både de kvinnliga och 

manliga magasin hon har studerat inkarnerar idén om att kvinnor är sex, att deras kroppar är sex. 

Men när kvinnor ser på andra kvinnliga kroppar så blir blicken avsexualiserad eftersom den visar 

en annan form av tillfredsställelse (Hirdman 2001 s. 266).

Även Liesbet van Zoonen tar upp teorin om den maskulina blicken, som gör att kvinnor 

automatiskt identifierar sig med de avbildade, då de är vana vid att posera inför männen. Kvinnor 

har enligt teorin också en dold homosexuell längtan efter personen på bilden, eftersom de 

31



uppfostrats av en samexisterande mamma. Värt att påpeka är att långt ifrån alla säkert uppfattar 

det såhär, men teorin är sannerligen intressant då den handlar om kvinnor som tittar på andra 

kvinnor. Bild 1 och 2 här ovanför konnoterar ju dessutom sexighet. Det finns dock ingenting i 

reportagets text som förstärker dessa teorier och bildtexterna beskriver endast personen på bilden 

med namn och varför de är i landet. När lättklädda bilder samspelar med texten beskrivs 

stränderna och strandlivet på ett sätt som gör att man förstår att bild och text hör ihop. Beslutet att 

visa kvinnan i bar överkropp verkar vara för att dela med sig av vackra bilder och att läsaren får 

ett hum om hur varmt det är i landet:

Bada i turkosblått vatten (Planera ditt reseår – Jordens alla smultronställen, Cosmopolitan 

februari 2011) och

Alla stränder är allmänna, Cosmos favorit är Harrismith beach – en liten men fantastisk 

vacker strand som är lite undangömd under majestätiska klippor (Hitta solen på 

Barbados, Cosmopolitan oktober 2011)

Sexighet kan även konnotera självsäkerhet och kaxighet – kvinnan är äventyrslysten och orädd 

för utmaningar. Några citat ser ut som följer:

På spektakulära platser i djungeln kan du glida över trädtoppar och vattenfall med en 

linbana, eller zipline och

Passa på att testa en adrenalin-injektion i form av häftig river rafting i Pacuarefloden 

och vågar du så kan du höja spänningen ytterligare genom att hoppa från klipporna

(7 heta tips om Costa Rica! Cosmopolitan, november 2011)

Och visst kan självsäkerhet vara en sexig egenskap, men när jag endast tittar på bilderna utan att 

ta hänsyn till texten kan jag se att där finns en antydan till objektifiering.

Båda kvinnorna på bild 1 och 2 visar i sitt kroppsspråk att de trivs med sig själva, men de 

kan också ses på ett annat sätt – som mottagliga objekt. De kan vara vad Hirdman kallar: 

begärliga. Den ena kvinnan därför att hon är avklädd och den andra kvinnan därför att hon sitter 

på ett speciellt sätt, med ena benet uppsatt på stolen och lätt lutande bakåt. De ser lite trötta ut, 

men ler båda två flirtiga leenden. Ett leende kan enligt Hirdman framställa personen som 

oproblematisk och lättillgänglig (Hirdman 2001, s. 49). I detta fall känns inte detta resonemang 

helt fel, om man bara ser på bilderna. Jag ser dessa ur två synvinklar: här är kvinnor med starka 
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självkänslor när bild och text samspelar och ett kroppsspråk som ensamt signalerar sex och 

lättillgänglighet. Det spelar helt klart roll vilket sammanhang bilden sätts i. 

I reportaget ”Semestra med kärleken på Irland” visar den bild 3 på kvinnan och mannen att 

kvinnan tar befälet och går före när de drar upp båten. Paret ser inte nödvändigtvis ut att vara 

förälskade, då de inte har någon ögonkontakt eller dylikt. De skulle lika gärna kunna vara syskon. 

Men eftersom bildtexten yrkar på romantik så förstår man efter att ha läst den och rubriken att det 

handlar om ett kärlekspar. Bildtexten lyder: 

Irland har en fantastisk natur! Kanske kan ni hyra en kanot för en romantisk tur på tu 

man hand? (Semestra med kärleken på Irland, Cosmopolitan september 2011)

Bilden tas ur ett miljöperspektiv så att vi ska få se den romantiska naturen som beskrivs i texten. 

Övriga bilder visar den mörka irländska ölen samt saker som relaterar till romantik och 

landsbygd, såsom galopperande hästar och en vitkalkad stuga. Bilden och texten uttrycker 

tillsammans ett slags lugn. Här finns ingenting som tyder på att du ska hålla igång under din 

semester. Du är helt enkelt här för att slappna av och trappa ner på tempot. Kanske har du tröttnat 

på storstaden, som många av de andra reportagen skriver om. 

Det är även enda gången bland alla reportage som huvudpersonen inte är klädd i 

exklusiva kläder (om man bortser från bikinibilderna som ju är mer avklädda än påklädda). Hon 

bär istället en ganska sjaskig gul regnrock och gummistövlar. Detta gör ju sannerligen att en viss 

sorts identifikation dyker upp bland unga tjejer, om än omvänd. Jag tänker att om hon lyckas att 

se sådär snygg ut i regnrock och stövlar, så kan jag också göra det. Den här kvinnan är kanske 

mer som en sund förebild ska vara för unga tjejer, istället för de avklädda kropparna eller de 

übersnygga modellerna. Om man jämför med andra bilder i modetidningar överlag så kan denna 

tjej på Irland vara den personen som man verkligen kan bli. Gripsrud konstaterar att ”medierna i 

väsentlig grad bildar vårt personliga lapptäcke av identiteter med dess påverkan (Gripsrud 2002 s. 

24). Kanske vårt lapptäcke innehåller bilder av både ”gudomliga” gestalter och ”vanliga” 

personer, som gör att vi kan finna en balanserad identifikation. Värt att nämna är att bilden på 

kvinnan i regnrock tillsammans med texten gör att mer verklighet än romantisering kan ses i 

representationen. Jag får denna känsla därför att kommentarer som ”dra upp en fisk” och ”ta en 

öl” inte direkt låter drömlika. 
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kvinnan i mötet med den andra kulturen framställs som 

mycket öppen, både lugn och äventyrssökande, orädd, självsäker och lycklig. Hon beskrivs som 

en nyfiken, ganska van resenär som vill ha något att göra på sin resa. Då resorna ej innehåller sol-

lapande så attraherar de troligtvis mest aktiva människor. Dessa är de enda reportage ur det 

empiriska materialet där kvinnan verkligen utforskar det samhälle hon möter. Texterna lyfter fram 

genuin kosmopolitism mer än turistaktiviteter, mycket på grund av bristen på materiella ting.

Hannerz definierar genuin kosmopolitism som en vilja att samarbeta med andra, vilket de 

de gör här. Människor som har en villighet och personlig förmåga att finna en väg in i andra 

kulturer genom att lyssna, se, gå efter intentioner och reflektera kan kallas för genuina 

kosmopoliter (Hannerz 1990 s. 239). Turister kan enligt Hannerz, inte ses som kosmopoliter, då 

de inte är deltagare i kulturen (Hannerz 1990 s. 242). Jag ser inga turister i dessa två 

resereportage, för här finns en vilja att delta och interagera med invånarna.

Många väljer att leva ett liv utomlands, permanent eller bara för en tid. Dessa kallar Hannerz för 

”expatriates” – utlandsstationerade, och menar att dessa individer vet att de kan åka hem när de 

passar dem. Det är sådana som har råd att experimentera. Vi ser dessa människor som 

självständiga och för vilka öppenhet gentemot andra är en kallelse. Oftast är det personer som har 

möjlighet att ta med sig jobbet mer eller mindre vart som helst (Hannerz 1990 s. 242).

Anna Wachtmeister, till exempel, flyttade från Sverige till Costa Rica för flera år sedan 

och känns som en genuin kosmopolit – hon har flyttat dit för gott, vilket också en faktaruta 

informerar oss om i texten (”Anna Wachtmeisters Costa Rica”): 

Efter att ha bott på flera platser runt om i världen var Anna Wachtmeister sugen på 

Centralamerika. Hon letade länge, och hittade tillslut sitt gömda paradis i Santa Teresa, 

där hon tillsammans med sin familj byggde de fyra hus hon idag hyr ut.

(7 heta tips om Costa Rica! Cosmopolitan, november 2011)

I den lilla faktarutan får vi veta att hon länge har varit utlandsstationerad och tillslut slagit ro i sitt 

”paradis” där hon nu bott de senaste sju åren. Hennes familj har dessutom flyttat dit och hjälper 

henne med uthyrningarna. Det känns som att Anna Wachtmeister har hunnit insupa landets kultur, 

dessutom lever hon efter costaricanernas motto och lär oss hur vi ska prata med invånarna.
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4.4 Kvinnan och platsen

I det här temat har jag fått svar på vart Cosmo-tjejen helst tillbringar sin semester. Svaret var 

väntat, i och med den stora materiella del som syns i text och bild. Det som hägrar är: 

storstadspuls. Städer som besöks är bland annat Rom, Amsterdam, Miami, New York, Oslo och 

Milano. Även exotiska ställen med vackra stränder är populära och framförallt ön Ibiza som 

nämns ett flertal gånger. Identiteten blir således ”storstads – och strandmänniska.” I städerna är 

det shopping som hägrar, även heta uteställen ska besökas när du är där – bildtexterna säger bland 

annat:

Chanel ligger runt hörnet (Rom som i Romantik, Cosmopolitan mars 2011) och

Manolo är ett av Oslos nyöppnade och mest populära ställen om du vill se och bli sedd

(Stick till ett grannland, Cosmopolitan juli 2011)

Fem utav resereportagen kan ses som exotiska – här ska du slappna av, ta en drink, sola med 

kompisarna och flirta med snygga killar:

Om vi nämner kritvita stränder, gassande sol och hus lika turkosa som vattnet så förstår 

du säkert att vi försöker beskriva . Ja, paradiset helt enkelt (Hitta solen på Barbados, 

Cosmopolitan oktober 2011) och 

Sjunk ner i en solstol med en färsk kokosnöt till frukost – och somna in till vågornas brus 

(7 heta tips om Costa Rica!) Cosmopolitan, november 2011)

I ett av tolv resereportage får vi följa med på en resa till landsbygden. Med landsbygden menar 

jag ett ställe som ligger lite avlägset, du måste planera för att ta dig dit (oftast med hjälp av 

hyrbil) och materiella ting som lyxig shopping och fina hotell är som bortblåsta. Här är lugnet det 

enda som finns och då inte i form av en strand, utan mer upplevelser i form av avslappnande 

aktiviteter. Landsbygden är aktuell i ett av två reportage där ett genuint intresse för kulturen finns. 

Kanske kan det vara därför att om man reser till landsbygden så har man mer tid att ta del av de 

andras kultur för att det inte finns så mycket annat som distraherar? I en stad verkar det finnas 

alltför mycket annat som lockar, shopping, fest och så vidare.
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Ong skriver att det verkar som att kosmopoliterna bara finns i städerna därför att det här 

finns större ekonomiska privilegier och utbildningsmöjligheter. Det är en fråga om kapital och 

klass:

 The cosmopolitan as a condition that pertains only to metropolitan intellectuals sitting 

atop of their ivory tower is an image that fits instrumental cosmopolitanism.

Han menar att kosmopoliter som storstadsbor gäller övervägande den instrumentella 

kosmopoliten. Detta stämmer om man ser på Cosmopolitans materiella reportage som jag 

kommer att skriva om senare (Ong 2009 s. 457).

Paul Theroux teori (som Hannerz tar upp i sin text från 1990) där han menar att 

människors syften med resor kan vara ”hem plus” stämmer även den på Cosmopolitans resesidor. 

Bristen på kulturupplevelser är tydlig, då endast två reportage visar ett genuint intresse för ”de 

andra.” Det man gör och ser på resan blir bara en slags rekvisita då samma saker finns att tillgå 

hemma. Egypten kan vara hem plus strand och sol, USA är hem plus shopping, England kan till 

och med vara hem plus regn då du får vara beredd på att packa ner regnkläder (Hannerz 1990 s. 

241).

Mycket av dagens turism innehar denna typ av resesätt, det spelar ofta stor roll om resan 

du väljer har fina stränder, bra shopping och heta uteställen. Framförallt har det mycket att göra 

med hur naturen och miljön ser ut på platsen. Jag uppfattar att Cosmopolitans resesidor passar 

med denna teori, då dem handlar mycket om ”hem plus shopping”, ”hem plus strand” och ”hem 

plus party”. Fina stränder i samband med bra shopping spelar väldigt stor roll när Cosmo-tjejen 

ska ut och resa.

Det här med att bilderna och texterna i reportagen får agera rekvisita är något som kan kopplas 

till Roger Silverstones teori om det rätta avståndet. Hur ser avståndet till den andra kulturen och 

platsen ut? Hur nära kommer vi? (Silverstone 2006 s. 48)

I Cosmopolitan anser jag att avståndet är för långt bort därför att vi helt enkelt inte bjuds 

in till ett deltagande i den andra kulturen. De gånger de framställs görs detta inte i dålig dager, 

men det märkbara kanske ändå är att de undviker att framställa de andra. Platsen utgör en slags 

rekvisita, bilderna visar turistattraktioner och texten gynnar bara dig själv och dina behov. Jag 

tycker att avståndet är för långt bort i samtliga resereportage utom de två som innehåller öppenhet 
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gentemot andra kulturer – Costa Rica och Irland. I båda dessa reportage så finns en vilja att 

interagera med befolkningen på platsen, vilket gör att avståndet känns mindre. I reportaget om 

Costa Rica så kan text och bild vara för nära, då jag får mer insyn i vardagslivet hos den 

avbildade och hos invånarna. Detta gör att jag känner mig som en av de – en deltagare. Den 

privata atmosfären får mig att känna som att jag är på platsen. 

I ”Semestra med kärleken på Irland” får vi däremot inte se kvinnan och mannen dela med sig av 

privatlivet då de inte bor permanent på platsen. Därför anser jag att när Cosmopolitan skriver om 

året-runt boende (Costa Rica) så blir avståndet för nära. När de skriver om personer som besöker 

platsen och som deltar i kulturen blir avståndet en balansgång mellan närhet och avstånd.

Silverstone skriver också om en sak som många kanske inte medvetet tänker på: vi behöver veta 

saker om de avlägsna andra. När medierna då visar upp dessa lyssnar vi och läser med kritiska 

öron och ögon, därför att det inte finns någon garanti för att allt de presenterar är rätt (Silverstone 

2006 s. 187). På så sätt kan vi sägas vara deltagare i mediernas spel – som vi följer med 

skepticism. Eftersom Cosmopolitan inte visar upp den andra kulturen i mer än två resereportage 

(förutom maten) så kan det finnas andra aspekter här som vi är skeptiska till. Jag tänker på deras 

sätt att endast visa upp vackra bilder på milslånga stränder och glittrande dansgolv. Detta får mig 

att tänka på om det finns ett annat liv bakom detta. Det som vi lär oss om den andra kulturen eller 

om hur en stad ser ut skrapar bara på ytan och ger oss ofta en ensidig bild av hur verkligheten ser 

ut. Medan Cosmopolitan visar vackra bilder så visar andra mer ”grävande” tidningar till exempel 

slummen i Thailands undre värld och knarkhandelns misär som har gjort Amsterdam känt. Därför 

har vi rätt att vara skeptiska till Cosmopolitans framställning av ställena som romantiserade och 

overkliga. 

Här passar Appiahs två fundamentala tillstånd ”beliefs” och ”desires” in, tillsammans med 

romantiseringen. I mitt empiriska material syns båda tillstånden – beliefs i form av fakta som 

grundar sig i bevis, som till exempel den här faktarutan:

VISSTE DU ATT.. costaricanerna är de världsmedborgare som är mest nöjda med sina 

liv, enligt Happy-planetindex.org. (7 heta tips om Costa Rica! Cosmopolitan november 

2011)
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I faktarutan tar vi till oss information från en organisation som finns på Internet. När det gäller 

desires så är detta mer uppenbart, därför att det syns på nästan samtliga sidor. Cosmopolitan får 

oss att önska att det är såhär världen ska se ut, vilket leder till drömmar. Detta begrepp ses inte 

bara på de exotiska resesidorna, utan även de som går till shopping-städer, såväl som landsbygd. I 

staden kan vi önska att vi har pengar som får gå åt till shopping, på landsbygden önskar vi att det 

är lika idylliskt i verkligheten som det beskrivs i text och bild.

Många feminister är också överrens om att kvinnomagasin visar en osann verklighetsbild. Kate 

Peirce förklarar att tidningarna inte reflekterar verkligheten som de flesta människor lever och i 

många fall inte kan förändra. Därför håller dessa kvinnomagasin i makten att visa hur kvinnorna 

ska vara, det är såhär de ska se ut och bete sig. Det räcker med att kolla på modesidorna som 

säger att du ska ha fyllt 25 år, vara lång och väga si och så många kilon, menar hon.

[..] The media do not necessarily represent the real world or what the world should be 

(Kate Peirce s. 592).

Även Janice Radway hittade viljan till en romantiserad värld i hennes studie Reading the 

Romance, där kvinnorna genom att ta del av romantiska äventyr hade sina ”desires” klara framför 

sig. De ville helt enkelt fly vardagen och uppleva något större (Liesbet van Zoonen 1994 s. 

109ff). Dessa undersökningar konstaterar att kvinnor verkar gilla romantik och att de heller inte 

drar sig för att läsa om en romantiserad tillvaro. Vart kan man hitta en romantiserad tillvaro om 

inte på resesidorna? Platserna konnoterar pengar, lyx, flärd, exotism och så vidare. Även om du 

inte har råd att resa så är läsningen av dessa sidor ett ypperligt tillfälle att drömma dig bort från 

vardagsbestyren.

En upptäckt i flera reportage som kan ses som en lockelse till platsen är valet att promota resorna 

med kändisar i förgrunden. I detta fall kan kändisar ses som en konvention, då alla som läser 

Cosmopolitan förväntas veta vem han eller hon är, då ingen närmare beskrivning ges eller 

behövs. I reportaget ”Hitta solen på Barbados” nämns sångerskan Rihanna redan i ingressen och 

visas sedan upp på flera ställen. Jag tycker att Rihanna här kan ses som en symbol för ”cool artist 

med grym klädstil och fin sångröst.” Åtminstone är det vad jag tror att de flesta unga kvinnor 
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tänker när de ser henne. Cosmopolitan har publicerat en stor bild på Rihanna, tillsammans med 

kompisen Katy Perry, till synes osminkade och avkopplande. Bilden ser ni här:

Bild 10: oktober 2011
Även i reportaget ”Planera ditt reseår – Jordens alla smultronställen” får vi läsa om mycket 

kändisar. Här nämns Eva Röses favoritkafé, Rolling Stones, Sex and the City-gänget, Swedish 

House Mafia som Dj:ar i Miami, Acne-designern Jonny Anderssons favorithotell med mera. 

Genom att presentera stjärnor som dessa i förgrunden lockas läsarna till platsen i hopp om att den 

ska vara ”hipp.” Till kändisarna kan vi också koppla en viss typ av identifikation. En 

identifikationstyp som jag tror passar bäst in på Cosmopolitans läsare är den så kallade 

admirativa typen. Den innebär en ”inlevelse i en hjältefigur som är bättre än vi i ett eller flera 

avseenden, oavsett om det rör sig om en gudomlig gestalt eller bara en vanlig superhjälte” 

(Gripsrud 2002 s. 32). Jag tänker mig gudomliga varelser i form av modeller omringade av 

magnifika bakgrunder, som ju är väldigt vanligt på resesidorna.

Det är mycket vanligt att ungdomar identifierar sig med popidoler och idrottsstjärnor. Det 

kan kanske handla om att inneha dennes sångröst, utseende eller attityd, men inte nödvändigtvis 

alla dessa egenskaper. Gripsrud menar att ungdomar ofta söker subjektens personlighet, till vissa 

knyter vi än mer eller mindre starka känsloband (Gripsrud 2002 s. 29f).

4.5 Kvinnan och det materiella

Cosmopolitans budskap är att lyfta dig som person och de har i regel sju eller åtta sidor i varje 

nummer, där rubriken är just ”lyft ditt liv.” Här tipsar de hur man får snyggare utseende, peppar 

kvinnor till att följa sina drömmar och visar upp personer som lyckats privat eller i jobbet.
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Anledningen till att jag nämner de här sidorna är därför att det ser ut på ett liknande sätt 

bland resereportagen. Analysen visar att tidningens filosofi och representation inte går hand i 

hand med den typ av kosmopolitism där du ser och visar öppenhet gentemot de kulturer du 

besöker. Inte att säga att Cosmopolitan inte visar öppenhet överhuvudtaget, men inte på det sätt 

som gör att de presenterade kvinnorna kan kallas ”genuina kosmopoliter”, som Hannerz 

definierar.

Den typ av kosmopolitism som Cosmopolitan visar på resesidorna är främst Ongs 

instrumentella. Det som dominerar är tips på shopping, mat och party på platsen dit du ska åka. 

För att koppla de feministiska teorierna med kosmopolitism skulle jag vilja säga att kvinnan blir 

sitt eget projekt. Istället för att vara en frigörande kvinnlig kosmopolit med stor nyfikenhet på 

andra kulturer så gör hon en tillbakagång och blir här en väldigt begränsad individ som ges tips 

på mode, drinkar och lyxiga hotell.

Dessa flertaliga texter om mode och lyxiga spabehandlingar gör att Simone de Beauvoir teori om 

kvinnan som objekt delvis stämmer. Beauvoir menar ju att kvinnan lägger ner tid och möda på 

sitt utseende för att se bra ut inför andra, vilket resereportagen till stor del fokuserar på. Hon 

skriver att:

Kvinnohatarna har ofta förebrått intellektuella kvinnor att de ’försummar sig själva’, men 

de har också sagt att är det så att ni vill bli våra likar, får ni sluta med makeup och 

nagellack. (Simone de Beauvoir 1948 s. 407)

De texttyper jag menar kan till exempel se ut som följer:

[I] butiken Kassandra [..] är alla toppdesigner samlade under samma tak, med märken 

som Jimmy Choo, Miu Miu och Marc Jacobs. Är du ute efter coola accessoarer till  

schyssta priser, avsätt gott om tid åt butiken Pico. 

(Stick till ett grannland, Cosmopolitan, juli 2011) och

Avrunda dagen med en härlig spabehandling på Sveriges äldsta fjällhotell.

(3 mysiga julresor, Cosmopolitan december 2011)

För att erhålla männens status är kvinnorna, enligt Beauvoir, tvungna att avsäga sig sina kvinnliga 

attribut. Hon berättar vidare att en intelligent och självständig kvinna motsäger kvinnligheten och 

detta vet hon om. Denne har inte lika mycket tid över att lägga på sitt utseende som den 
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"koketta", vars enda uppgift är att förföra – detta leder till att hon på elegansens område för evigt 

blir en amatör (Simone de Beauvoir 1948 s. 410).

Hirdman förklarar i liknande termer i sin avhandling om kvinnans position som ”vara” 

och att dem finns där för att uppfylla männens lust. 1995 års redaktionella innehåll i Veckorevyn 

fokuserade mycket på förbättring och försköning, alltså att göra om läsarnas kroppar och 

utseende och trenden har därefter fortsatt. Sidorna visar krämer, smink, behandlingar, kläder som 

gör dig smalare och får dig att stråla och så vidare (Hirdman 2001 s. 278ff).

Genom att den publika kroppen görs till ett område av problematiseringar och lösningar,  

blir den varan a priori, den som tidningen arbetar med och utifrån. (Anja Hirdman 2001 

s. 280).

Detta ses även i Cosmopolitan och de resesidor som jag har analyserat. Kvinnan blir ett materiellt 

objekt som ska köpa nya saker i form av trendsättande prylar som förbättrar hennes utseende och 

förstärker hennes självförtroende, istället för att upptäcka ett lands kultur. Tidningen lägger helt 

enkelt tyngden på materiella ting som ”får dig att må bättre.” Det är viktigt att hänga nya kläder 

på kroppen, dricka heta innedrinkar, flirta med snyggingar i baren och göra en viss typ av 

spabehandling för att få finast resultat.

Exempel på materiella sidor kan ses här:

Bild 6: juli 2011 Bild 7: juli 2011

På bild 6 lyder rubriken ”Designfynda i Helsingfors” och är en av fyra artikelsidor där våra 

grannländers huvudstäder visas upp ur ett materiellt perspektiv. Kategorierna är ”shopping”, 

”party” och ”matställen.” Det ges tips på dyra designerkläder, exklusiva nattklubbar och lyxig 
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mat. Det är uppenbarligen resor för medelklassen, trots att destinationerna är mycket nära. I detta 

reportage väljer de också att visa upp kvinnan ganska lättklädd (bild 7). Klänningen är väldigt 

kort och exponerar benen – benen får även illusionen av att vara längre då bilden är tagen 

underifrån. Vid kvinnans fötter ligger en väska av märket Louis Vuitton vars logotyp kan ses som 

en kod på rikhet, vilket är ytterligare en indikation på mycket pengar och medelklassleverne.

Jonathan Corpus Ongs teori om den instrumentella kosmopoliten kan kopplas till kvinnans roll 

som objekt i och med behovet av materialism. Ong skriver att ”glossiga kvinnomagasin” är en av 

anledningarna till att den instrumentella typen uppkommit och kosmopoliten som elitgrupp har 

blivit känd. Denna typ av kosmopolitism kallas i ordalag; ”consumerholic”, i samspel med det 

omtalade begreppet ”shopaholic.” Det sista ordet har blivit slagkraftigt på senare år och definierar 

de människor (oftast kvinnor) som shoppar utan gränser.

Ong tar upp Oxfords ordlista (1999) som beskriver en kosmopolit som en ”glamorös och 

spännande karaktär associerad med resor och mix av kulturer.” Kosmopolitism är alltså enbart en 

fråga om klass och varuutbyte ur detta perspektiv. 

Instrumental cosmopolitism is the most conscious mode of self(re)presentation, as it is a 

social – and ultimately, political – performance of superiority which is hinged on a binary 

between the cosmopolitan and ‘the local’.

Med detta citat menar Ong att det skiljer mycket mellan lokalbefolkningen och den 

instrumentella kosmopoliten, vilka själva anser sig bättre i jämförelse med de föregående. Det 

politiska i definitionen är skillnaderna som syns: rik mot fattig, flexibel mot rotad, gränslösa 

möjligheter mot lokala återhållsamheter. Den instrumentella kosmopolitens egenskap är inte att 

visa öppenhet gentemot andra, utan att använda ”de andra” för att främja sig själv – med andra 

ord en ganska självisk kosmopolit som går emot begreppets norm om att sätta andra i första 

rummet (Ong 2009 s. 456)

Något som dock gör mig konfunderad när jag upptäcker att kvinnan framställs som ett shopping-

galet objekt, är att konnotationen av bilderna på de materiella sidorna även visar henne med ett 

högt självförtroende. Att se den avbildade som ett objekt samtidigt som hon håller huvudet högt 

kan tyckas konstigt, men jag ska försöka analysera detta närmare. På sex av de stora bilderna på 
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första sidan där kvinnan är i fokus, fotas hon underifrån, vilket enligt Hirdman kan tyda på 

överlägsenhet. Även leendet, som jag tidigare tagit upp, syns ofta bland de avbildade kvinnorna i 

dessa positioner och kan ses som en konvention i kvinnotidningar (Hirdman 2001 s. 49).

I ett reportage skrivs det om att resa jorden runt till världens alla smultronställen. Det 

beskrivs vilken tid på året du ska åka, hur du klarar budgeten och vad du absolut inte får missa. 

Till detta reportage hör bild 8 som jag tycker har en antydan till överlägsenhet, där personen på 

bilden tycks säga att hon har det bättre än mig därför att hon är på en sådan fantastisk plats. Det 

finns också ytterligare en som visar en kvinna vid ett turkosblått hav, sittande på en gunga medan 

vågorna sveper in över stranden. En drömbild helt klart, men underifrån-vinkeln gör att den 

betyder mer än så. De båda exemplen ser ni här:

Bild 8: februari 2011 Bild 9: oktober 2011
Det känns som att bild 8 uttrycker en slags sarkasm mot mig som läsare, eftersom den visar en 

kvinna med ett nästintill gapande leende, som tittar ner på mig. På bild 9 avbildas hon lättklädd 

och jag får samma känsla som föregående bild, därför att den tas underifrån och kvinnan ger ifrån 

sig ett självsäkert skratt. Den lättklädda framställningen konnoterar sex och många läsare kanske 

också identifierar sig med kvinnan på bilden, genom att vilja se ut som henne och vara på samma 

ställe.

Övriga bilder i denna artikel är till exempel en kvinna som ensam åker slalom nerför en 

brant backe, en tjej i bikini med tre killar bakom sig samt skådespelerskan Jessica Alba som går 

på röda mattan. Texten fokuserar mycket på diverse fester, bland annat musikfestivaler och 

filmpremiärer som du inte får missa. I texten står till exempel:

Världens bästa partyö Ibiza – Här solar, äter du, bor, festar och
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Palermo Soho och Palermo Hollywood är bästa stadsdelarna för mat, shopping och 

sköna hotell.

(Planera ditt reseår – Jordens alla smultronställen, Cosmopolitan februari 2011)

Då de tipsar om saker att uppleva varje månad visar de även upp bilder på dessa aktiviteter. I juli 

visas ett slott i Frankrike upp, med bildtexten:

Hyr ett slott i Frankrike tillsammans med 25-30 av dina bästa vänner.

(Planera ditt reseår – Jordens alla smultronställen, Cosmopolitan februari 2011)

I en liten kolumn så tipsar Cosmopolitan om applikationer till mobilen anpassade för din resa och 

som enligt tidningen är nödvändiga. Tipsen är bland annat på lyxiga hotell, restauranger, virtuella 

vykort som går att skicka till nära och kära och vidare.

Det materiella ligger även i fokus då dem tipsar om ”Smarta sista minuten-knep” – för 

dem som har planerat att åka på resa med kort varsel. Här visas en bild tagen underifrån på två 

kvinnor som ler mot kameran. Jag uppfattar dem som intelligenta, då rubriken säger att i texten så 

kommer det tipsas om ”smarta knep.” Mellanrubrikerna lyder: ”solsemester och stadssemester”, 

”lata dagar på playan” och ”shopping och party.” Bilderna som hör därtill är utformade som 

vykort och visar kvinnliga surfare och en strand i Sardinien med bildtexter av skrivstils-typsnitt. 

Åker du på en sista minuten-resa så är det enda du ska göra att ligga på stranden och köpa nya 

kläder om dagarna samt festa på nätterna (Smarta sista minuten-knep, Cosmopolitan juni 2011).  

Enligt Ongs teori så innebär alltså den instrumentella kosmopolitism en social prestation av makt 

och överlägsenhet. Som jag har upptäckt i min analys så framställer de kvinnan i både text och 

bild som en självsäker individ, ibland med en tendens till arrogans. Med andra ord stämmer 

denna teori i avseende av representation. Men hur går det då ihop sig med framställningen av 

kvinnan som både överlägsen och som ett shoppinggalet objekt? 

Cosmopolitan är säkerligen medvetna om att de framställer kvinnan ur ett materiellt 

perspektiv. Och eftersom hela tidningen syftar till att lyfta upp henne som person så blir det inte 

fel att hon även är överlägsen i deras synvinkel. De ser henne inte som det objektet jag gör i min 

analys, eller med andra ord, de vill såklart inte erkänna henne som ett shopping-objekt. Det 
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underliggande budskapet uppfattas av mig såhär: Du blir stark, överlägsen och får självförtroende 

av att se snygg ut, shoppa massor och dricka färgglada drinkar.

Hannerz förklarar att den instrumentella kosmopoliten plockar delar till sig själv från andra 

kulturer och konstruerar sitt eget unika perspektiv utifrån en mängd erfarenheter. Enligt Hannerz 

så är shoppingresor ingenting som ger en kosmopolitisk identitet, därför att de besökande då 

undviker att gå bakom horisonten för att finna det intressanta i kulturen (Hannerz 1990 s. 238ff).

Eftersom majoriteten av resorna i Cosmopolitan fokuserar på shopping så är det svårt att 

konstatera om kvinnorna tar delar från andra kulturer som gynnar dem själv eller ej. Då de 

undviker att upptäcka den andra kulturen så finns det ju ingenting därifrån att hämta – förutom 

designerkläder. Enligt Hannerz definition betyder detta att kvinnorna i de tio resereportagen om 

materialism inte kan räknas som kosmopoliter.

4.6 Kvinnan och mannen

Nu har vi kommit fram till mitt sista tema, som tar upp kvinnan och mannens positioner. Sju av 

tolv resereportage innefattar romantik och sex, så det är svårt att se kvinnan som den 

självständiga person hon beskrivs som i tidningens budskap. Det är uteslutande det heterosexuella 

förhållandet som visas och romantiken är påtaglig. Kvinnan blir som en slags lycksökerska som 

törstar efter kärlek och har svårt att leva utan detta i sitt liv.

Fokus ligger på kvinnan i texterna, men hon tycks inte kunna resa utan mannen eftersom 

han figurerar i fler än hälften av reportagen. Man kan säga såhär: Kvinnan blir ett objekt för  

kärleken. Kvinnan som kosmopolit försvagas, då hon för det mesta har mannen tryggt vid sin 

sida. Detta framkommer i ett samspel mellan text och bild – många bilder visar de motsatta könen 

tillsammans och texterna förstärker.

Ong skriver att historiskt sett så har mannen alltid setts som den resande kosmopoliten, en 

gentleman, medan kvinnan har varit den som sköter om hushållet. Mannen träffar nya människor, 

medan kvinnan bara integrerar med lokalbefolkningen. Kvinnans utveckling har dock gett en ny 

syn på kosmopolitism och frigjort tankarna om kvinnan som ”oduglig”. Världen har nu blivit 

pluraliskt gränsöverskridande för alla, istället för singularisk enbart menad för mannen (Ong 

2009 s. 453). I samtliga resereportage där ett par figurerar ser jag kvinnan som ett objekt för 
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kärleken, inte ett ensamt objekt för sig. Jag har hittat två exempel på skillnad mellan kön, kvinnan 

som objekt och mannen som subjekt. Ett exempel är ”Thriller night” där underrubriken säger:

En amerikansk undersökning visar att skräck i lagom dos kan föra dig och din pojkvän 

närmare varandra. Därför: Här är de läskigaste tipsen för er weekend.

(Thriller night, Cosmopolitan januari 2011)

Bild 4: januari 2011 Bild 5: april 2011

I texten ges exempel på skrämmande filmer och hotell där du och din partner kan tillbringa en 

”romantisk spökweekend.” Bredvid tipsen finns bilder som visar sekvenser från filmerna samt en 

bild där två mörka figurer ses utanför hotellet där paret kan bo. Text och bild synkroniserar bra, 

därför att de visar tydligt vad du tipsas om så att du lättare kan avgöra om det är något du vill se 

eller göra. Anledningen till att jag ser kvinnan som objekt och mannen som objekt är den 

uppenbara utformningen. Det känns som att både text och bild säger: att bli rädd är bra för ditt 

sexliv, kura ihop dig i soffan med din älskling, han tar hand om dig när ni ser skräckfilmen, 

efteråt blir ni sexuellt attraherade av varandra. 

Man kan genom undertexten som jag inledde med se att ”skräck föder närhet”, samt att 

mannens dominans gör henne attraherad av honom. Tillsammans med den stora bilden på 

mannen och kvinnan tycker jag att detta blir extra tydligt, då mannen är den som håller om henne. 

Båda skriker, men det är hon som tar tag med båda händerna i hans skjorta och vänder kroppen 

mot honom. Därför visas det med hela kroppsspråket att hon vill skyddas och att det finns en 

slags tillit emellan dem. Denotationen av den här bilden säger endast: en tjej och en kille blir 

rädda när de tittar på något, förmodligen på tv, eftersom mannen håller en fjärrkontroll. 
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Tillsammans med texten så konnoterar alltså bilden ett beskyddande av kvinnan till mannens 

vinning.

Simone de Beauvoir menar att kvinnan genom sitt kroppsspråk och sitt utseende måste 

göra sig till ett objekt för mannen om han ska ta emot henne:

Kvinnan måste göra sig till byte, hon måste bli passiv, ett löfte om underkastelse. Enligt  

allmänna opinionen är det mannen som segrar som får kvinnan. Hon måste vara 

tilltalande i sitt liv för att lyckas snärja männen (Beauvoir 1946 s. 414).

Bild 5 hör även den ihop med ett reportage där vi ser mannen i subjektposition. Författaren själv 

är en man och texten handlar om en månad lång roadtrip i USA dit hans flickvän hakar på:

[Jag] bytte det som skulle ha blivit en blöt roadtrip med killpolarna till att göra den med 

flickvännen. (Åk på en riktig grabbresa, Cosmopolitan april 2011)

Anledningen till att jag tycker att mannen här ses som subjekt är den manliga vinkeln på 

reportaget – majoriteten av aktiviteterna tar en manlig vinkel. Maten består endast av hamburgare 

och grillat och aktiviteterna är oftast farliga (bland annat boende bland alligatorer). Det tipsas 

även om att tatuera sig och en vilja till att se historiska platser finns (det enda reportaget där de 

faktiskt tar upp historien av de sidor jag har analyserat). Tipsen lyder bland annat:

Alla locals pratar bara om Cheeseburger baby, gör du för många ändringar i vad kocken 

kallar den perfekta hamburgaren åker du ut, och

Åk på alligatorsafari! Har du tur lyckas guiden Butch fiska upp en ung decimeterlång 

alligator i båten, samt

Besök punkten i Dallas där John F. Kennedy sköts till döds, bilden på dig framför den 

kryssmärkta punkten kan bli en av resans tyngsta.

(Åk på en riktig grabbresa, Cosmopolitan april 2011)

Dessa tips blandas med bilder tagna av författaren själv och som visar allt det han nu vill att du 

ska uppleva. Flera bilder visar natur, såsom bergskedjan Grand Canyon och höga vattenfall, men 

också många på hotellrummens inredning och restauranger. En karta med en utritad resväg av 

röda punkter finns med för att hjälpa läsaren att hitta. I detta reportage är det mannen som är den 
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resande kosmopoliten och kvinnan som följer med utan att egentligen ha någon åsikt. Hon blir 

således bara en medresenär i bilen, ett objekt utan vilja.

Jag tycker att både text och bild (bild 5) konnoterar ett omhändertagande från mannens 

sida, då han väljer vart resan ska gå och även i sin position framför den röda bilen då han lägger 

armen om sin flickvän. Bilen, som är av märket Mustang, visar dessutom manlighet, därför att 

män i regel är intresserade av snabba sportbilar. Bilen kan också betyda att individen som hyr den 

har en del pengar, då märket andas lyx. I reportaget ses alltså en tydlig skillnad mellan man och 

kvinna både i materiellt avseende och genom upplevelser.

Övriga bilder visar bland annat flickvännen liggandes i hängmattan med solglasögon på 

och en bok att läsa, medan en annan visar henne smutta på en drink på en vild fest. Det är en 

blandning av avkoppling och fest som avspeglas både i bild och text, med bildtexter såsom: 

Jag tog med mig tjejen på roadtrip.. och hon verkar ha gillat det! samt 

Grymma poolfester hittar du i Las Vegas.

(Åk på en riktig grabbresa, Cosmopolitan april 2011)

De andra fem artiklarna som tar upp ämnet man och kvinna (romantik och sex) fokuserar mycket 

på resor som håller kärleken vid liv. Det är påtagligt romantiskt, med rubriker som till exempel 

”Rom som i Romantik.” De olika könen gör saker som båda parter gillar, tidningen verkar dock 

vilja att kvinnan tar befälet i relationen och strör uppmaningar som ”kyss honom här!” eller ”ta 

honom hit!” (Semestra med kärleken på Irland, Cosmopolitan, september 2011)

En intressant skillnad män och kvinnor emellan är beskrivningen av en ”par-dejt” och 

”kompis-häng.” Cosmopolitan beskriver pojkvännerna som väldigt lugna personer i nästan 

samtliga reportage, då avslappnat kvällsnöje och mys under filten hägrar. Kompisgänget däremot 

beskrivs som lite galna och sprittokiga, dricker vin och är ”semester-lulliga” (Hitta solen på 

Barbados, Cosmopolitan, oktober 2011). Överlag så representeras kvinnor som ganska stora 

alkoholkonsumenter, vilket ju kan tyda på både problem och lyx – ett lyxproblem.

Reportagen blir på grund av den stora romantiseringen mellan kvinna och man inte särskilt 

verklighetstrogna, att bråka finns tydligen inte i denna värld. Men frågan är om det ens går att ha 

ett förhållande utan att bråka? Cosmopolitan har bildtexter som bland annat säger:

Det är helt omöjligt att smågnabbas på den här restaurangen och 
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En strand. Solnedgång. Bara ni två. Det gör inte ont, precis.

(Hitta solen på Barbados, Cosmopolitan, oktober 2011)

Ämnet romantik i kvinnomagasin är starkt omdebatterat bland feminister. Undersökningar visar 

att det är övermäktigt mycket romantik bland sidorna, men också att ämnet har fått ge vika för en 

mer sexuell stil. I Kate Peirce forskning om Cosmopolitan från 1997 finner hon romantiken som 

betydande för tidningens uppbyggnad. Målet, liksom problemet, är ett romantiskt sådant (Kate 

Peirce 1997 s. 589f). I Cosmopolitan strävar dem som tidigare nämnt, efter att lyfta upp dig som 

person. Men då romantik (både bra och dålig) genomsyrar hela tidningen, så även mitt material, 

känns det som att Kate Peirce studie ligger nära mitt material. De sju resereportage som 

behandlar romantiken syftar till att tillfredsställa mannen på olika sätt, kvinnan kan inte åka utan 

honom. 

Ämnet sex ses genomgående resten av tidningen, inte övergripande på resesidorna 

(förutom nummer 1, januari) och har även det fått både jublande och arga kommentarer från 

feministerna. Angela McRobbie till exempel skriver att bilder på solnedgångar och iscensatta 

romanser är borta för att ge plats åt en mer realistisk värld – en feministisk visdom (Angela 

McRobbie 1991 s. 146). Kanske det ändå kan vara så att även sexet romantiseras? Många åsikter 

finns, dessa två studier har ju sex år emellan redovisningarna och visar helt olika resultat.

Just på Cosmopolitans resesidor så stämmer Kate Peirce undersökning mer än Angela 

McRobbies, därför att bilder på solnedgångar och omfamnade par syns i samtliga reportage som 

handlar om kärlek och romantik. Cosmopolitans ideal-par älskar ridturer i solnedgångar, lyx-

kvällar på restauranger och att ta ett glas vin på piren. Bilderna visar upplysta vackra restauranger 

och hästar som galopperar medan bildtexterna säger: 

Vad är mer passande för turturduvor än att dela på en flaska vitt och en hummer? och

Finns det något bättre och med romantiskt sätt att runda av dagen på än att hoppa upp på 

var sin häst och rida på stranden medan solen går ner och skapar en magisk stämning?

(Hitta solen på Barbados, Cosmopolitan oktober 2011)

På en liten minnes-lapp står det också: ”Giftassugen?” och syftar på att ett giftermål på ”denna 

fantastiska plats” är ett minne för livet, inte minst då byråkratin är relativt enkel.
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Sammanfattningsvis kan jag säga att texterna som innefattar man och kvinna krockar med 

föreställningen om kvinnan som kosmopolit. De väljer att presentera mannen i sju resereportage 

av tolv och nämna honom i nästan samtliga. Detta gör att kvinnans bästa och mesta resesällskap 

blir just det motsvarande könet. Hon saknar självständighet på grund av att mannen hela tiden 

reser med henne. Att tidningen så tydligt visar på beroendet av en man vid hennes sida gör att 

tanken om den kvinnliga kosmopoliten försvagas. Tvåsamheten blir det viktigaste under resan. 

Det är såklart inte meningen att kvinnan ska resa ensam, men det förvånar mig att tidningen inte 

fokuserar mer på kompisresor. Cosmopolitan förutsätter att hon har en man vid sin sida, en 

heterosexuell sådan – inte att hon är singel eller hellre föredrar sina vänner. Det känns som att 

mannen gör så att upptäckandet får gå åt sidan för att paret istället ska kunna ägna sig helt och 

hållet åt varandra. Istället för att upptäcka den andra kulturen så är de upptagna med att hitta 

”förälskelseplatser” och ställen för ”kysspauser.”
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5 Slutsats och diskussion
Syftet med denna uppsats har varit att hitta mönster och teman utifrån ett feministiskt-

kosmopolitiskt perspektiv. Genom att dela in resultat – och analysdelen i teman så anser jag att  

tydliga svar har kunnat urskiljas. I detta kapitel för jag en diskussion kring det empiriska 

materialet och dess resultat.

Mina frågeställningar:

• Hur framställs kvinnan?

• Hur skildras platserna?

• Hur ser relationen mellan kvinnor och män ut?

Jag har funnit flera teman i text och bild som genomsyrar hela tidningens innehåll, bland annat 

romantik, drömmar, lyx och shopping. Det som är gemensamt för tio av tidningarna är 

avsaknaden av deltagande i andra kulturer. Som resultatet visar så valde Cosmopolitan att öppna 

sig gentemot två kulturer – den costaricanska och den irländska. Intresset i Costa Rica låg i 

invånarnas levnadssätt, vad de gör på fritiden, hur äventyren ser ut, vilken deras nationalrätt är, 

hur de umgås med varandra och hur du kan umgås med dem. På Irland så fokuserades det på att 

upptäcka naturen, interagera med irländarna och ta del av deras lokala pub – och matkultur. Inget 

av dessa reportage fokuserade på det materiella, det vill säga shoppingstråk, hotell, drinkar eller 

uteställen. 

Men faktum är att resten av reportagen gjorde det. I alla övriga tio reportage så ligger 

intresset i det materiella. Detta trots att tidningen faktiskt innehar namnet Cosmopolitan, vilket 

man ju tror ska betyda att de är öppna för världen på ett sätt som inkluderar intresse för kulturer. I 

texten skrivs det om vackra milslånga stränder och lyxig designershopping varvat med storslagna 

festupplevelser. Cosmopolitan får kvinnan att framstå som ett objekt inför sig själv – ett objekt 
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som förväntas förbättras efter varje resa och som förväntas tillhöra den absoluta eliten. Kvinnan 

går igenom yttre förändringar, inte inre som hon kanske hade gjort om mötet med andra kulturer 

varit aktuellt. Förutom de två reportage som lägger fokus på den andra kulturen, så finns det 

ingenting i materialet som gör att kvinnan blir klokare av det hon ser, eftersom allt hon ser är 

städernas hetaste shoppinggator. Konsumtionen genom tidningen blir som ett projekt för kvinnan, 

då det framställs som ett behov för att kunna leva ett värdefullt liv. Med andra ord så ser vi att 

teorin om kvinnan som objekt stämmer. Med objekt menar jag en person som ständigt gör om sitt 

yttre för att passa in, som Simone de Behavouir säger: ”kvinnan lägger ner mycket tid och möda 

på sitt utseende för att se bra ut inför andra.” På ett sätt kan jag se att Cosmopolitan försöker 

”mörka” det faktum att kvinnan är ett shopping-objekt, genom att framställa henne som en 

självsäker individ. Utav de bilder jag har tolkat visar många kvinnan i en underifrån-vinkel. 

Precis som på övriga sidor försöker de säkerligen här få henne att framstå som en person med 

mycket skinn på näsan och rätt att göra vad hon vill. Men utifrån min analys och det faktum att 

jag har hittat tio reportage som fokuserar på det materiella behovet så ser jag inte detta på samma 

sätt. Jag kan dock förstå varför Cosmopolitan lägger upp det såhär – kvinnan ska ses som en stark 

överlägsen individ som mår bättre av att shoppa, åka på spa-resor och dricka drinkar. Hela 

tidningen bygger på hennes ”feel-good factor”, vilket för dem innefattar dessa sysslor.

Jag kan, på grund av det materiella behovet, konstatera att kvinnan ingår i gruppen 

instrumentell kosmopolitism. Som jag skrev i bakgrunden så har Cosmopolitan stått som förebild 

till efterföljande livsstilstidningar och har även myntat det numera berömda uttrycket ”Cosmo-

girls.” När tidningen erbjöd Helen Gurley Brown jobb som chefredaktör under 60-talet, berodde 

det på hennes succé med boken Sex and the single girl. På dagens resesidor syns mycket av det 

som påminner om Sex and the City-karaktärerna som boken insprirerade till – exotism, lyxigt 

levnadssätt, dyra shoppingvanor och framförallt drinkar a lá Cosmopolitan. Det känns som att 

reportagen lever helt efter deras stil och utför liknande aktiviteter. Denna slutsats ger svar på 

fråga ett – hon framställs som en person med ett stort materiellt behov, som får henne att inta en 

objektposition.

Den instrumentella kosmopoliten som ses i materialet, vill helst åka till varma länder och ställen 

där bra shoppinggator finns på gångavstånd. Uppenbarligen äger personerna som kan göra dessa 

resor en hel del pengar, då det inte är ovanligt att en resa kan kosta runt 30 000 – per person. Det 
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är en romantiserad [o]verklighet som öppnar upp sig vilket bidrar till drömmar om det bättre. 

Vare sig Cosmopolitan skriver om vackra stränder eller en idyllisk landsbygd så är det såhär vi 

vill att världen ska se ut. Eftersom romantiseringen syns tydligt så känns det även som att 

avståndet till platsen är alldeles för stort. Vi kommer aldrig riktigt nära kulturerna och 

omgivningarna blir som kulisser i en filminspelning. Det populära när det gäller platsen, är att 

åka till kändisarnas favoritresemål. Inte nödvändigtvis för att se kändisarna, utan bara för att 

uppleva det dem en gång upplevt. Bilder på dessa personer lockar hippa ”Cosmo-girls till platsen. 

Dessa upptäckter ger svar på fråga två i frågeställningarna.

Slutligen besvaras fråga tre, genom analysen av kvinnans relation till mannen. Ett betydande 

mönster är kvinnans beroende av andra, som går emot Cosmopolitans och Helen Gurley Browns 

budskap om den frigörande kvinnan. Att hela tiden ha en man vid sin sida, som sju av de tolv 

reportagen visade, är inte att frigöra sig – utan att istället vara bunden till tvåsamheten. Bristen på 

självständighet är påtaglig och den romantiserade och icke verklighetstrogna romantiken likaså. 

Kvinna och man visas vid två tillfällen som objekt och subjekt. Men i övriga texter framställs de 

jämlika om än mycket beroende av varandra och fokuserade på att göra den andre lycklig. Vi ser 

ridturer i solnedgångar, mys under varma filtar och lyxiga lugna middagar. När kvinnan åker på 

resa med tjejgänget är det däremot vilda utekvällar och timslånga shoppingturer som gäller. 

Resorna innehåller mycket alkoholhaltiga drycker, både när hon åker med det egna könet och det 

motsatta. Denna slutsats betyder att feministen Angela McRobbies teori om kvinnomagasin som 

frigörande och uppvisade av ett sexuellt klimat inte stämmer. På Cosmopolitans resesidor visas 

istället ett romantiskt klimat, med just de komponenter som McRobbie menar har försvunnit. Det 

kan till exempel vara bilder på solnedgångar, par och texter som gynnar kärleken. Eftersom jag 

bara har analyserat resereportage blir det såklart svårt att ta hänsyn till hur det sexuella klimatet 

ser ut i resten av tidningen.

Kvinnan är ingen drivande individ. Hon tillskrivs en identitet som jagar en annan bättre identitet 

och genom att göra om sig själv så hoppas hon kunna uppnå det hon vill. Den frigörande 

feministen i kombination med kvinnan som kosmopolit syns därför inte lika tydligt som det 

borde, trots att tidningens budskap menar på detta. Det beror såklart mycket på kvinnans 
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kärleksförhållande till mannen och även hennes bristande intresse och nyfikenhet till de kulturer 

hon besöker.

Även om Cosmopolitan inte fokuserar på att tillfredsställa den genuina kosmopoliten så 

betyder inte det att kosmopolitiska inslag uteblir i materialet. Men det är också bara en sak som 

visar ett kosmopolitiskt deltagande – representationen av matkulturen. Att smaka på ”de andras” 

mat ses i detta avseende som mycket viktigt. Det skrivs bland annat om italiensk pizza bakad i 

stenugn och lokala fisksorter. Hannerz skriver att till kulturell kosmopolitism hör även smaker, 

vilket ju då kan ses som ett visst intresse (Hannerz 2005, s. 204). Detta betyder att samtliga 

reportage i viss mån visar på kulturell kosmopolitism, men det gäller alltså bara öppenhet till 

matkulturen (och inhemsk alkohol) i landet vilket ändå har kopplingar till det materiella.

Det som jag hade förväntat mig av analysen och som inte gjorde mig speciellt förvånad är 

intresset för shoppingresor. Jag hade en känsla av att tidningens modeinfluenser skulle avspegla 

sig även på resesidorna. Analysen visar att detta stämmer, men något som dock gör mig 

överraskad är att kvinnan också intar en sådan roll som visar att mode (och andra materiella ting) 

också är det enda hon bryr sig om. Eftersom tidningens namn är just Cosmopolitan så trodde jag 

att kvinnans identitet var öppen för att i alla fall titta in i andra kulturer och se hur det är. Av 

klädmodet att döma så fokuserar tidningen också på internationella designers, vilket ju inte är till 

den främmande kulturens fördel. Det som knyter an kosmopolitism med tidningen är alltså den 

instrumentella sorten och till viss del även den kulturella om man ser till matkulturen.

5.1 Fortsatt forskning

Tips på fortsatt forskning skulle kunna vara kvalitativa intervjuer, såsom fokusgruppsintervjuer 

tillsammans med läsare av Cosmopolitan. Då tänker jag mig hur dem ser på tidningens 

framställning av kvinnan blandat med kosmopolitism, alltså det innehåll som jag nu har tittat på. 

Ser de samma saker som jag eller uppfattar de tidningen på ett annat sätt? Det kan vara kul att 

sammanställa ett resultat där flera parter har fått uttala sig och se om det finns någon skillnad i 

åsikterna.
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