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Abstract  

 
Syftet med denna uppsats är att studera vem modelläsaren är och hur denne 

konstrueras i Veckorevyns ledartexter. Undersökningen utgår från den kritiska 

diskursanalysens teori samt begreppet modelläsare och svarar genom 

deltagaranalytiska verktyg på frågor rörande vem modelläsaren är, vad denne har för 

egenskaper och hur dessa tillskrivs modelläsaren. 

  

Materialet består av 12 ledartexter från Veckorevyn, producerade och publicerade 

under 2012 och 2013, som genom textanalytiska verktyg studerats för att se vilka 

identiteter, relationer och egenskaper som tillskrivs och konstrueras för den 

ideala läsaren, modelläsaren. Resultatet visar att modelläsaren, framförallt 

genom positionering till följd av nominalfrasbestämda vi och yrkes- och 

könsfokuserade deltagarpresentationer, är en kvinna som är kunnig och engagerad i 

samhälleliga problem men samtidigt är intresserad av karriär, skönhet och svenska 

kändisar m.m. 

 

Resultaten överensstämmer i mångt och mycket med liknande studier men uppvisar 

även vissa skillnader som kommenteras och diskuteras vidare i slutet av uppsatsen.  

 

Engelsk titel 

Who are you? A study of the model reader and identity construction in editorials from 

Veckorevyn.  

 

 

Nyckelord 

Deltagaranalys, vi-analys, modelläsare, identitetskonstruktion, Veckorevyn, 

ledartexter. !
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1. Inledning 

1.1 Studiens utgångspunkt 

Nog är vi många som en eller annan gång läst en veckotidning. Kanske har vi glatt 

prenumererat år efter år eller bara bläddrat i dem inne i affären samtidigt som vi 

snabbt kastat en blick över axeln. Min känsla är i alla fall är att många oroade 

föräldrar inte velat att deras barn ska läsa veckotidningar i allt för ung ålder. Vare sig 

det handlar om för smala modeller, för detaljerade utläggningar om sex eller 

idealbilden som presenteras så har många förbjudits att läsa tidningarna. Orsaken lär 

många gånger ha varit för att media påverkar oss i så stor utsträckning.  

 

Media påverkar oss alla, i en rad olika avseenden. Vi handlar annorlunda, förändrar 

åsikter och ser världen på ett annat sätt – bara för att någon presenterar detta som det 

normala i just sitt medium. Precis som det påverkar andra delar av våra liv påverkar 

det även vårt sätt att se på oss själva – på vår identitet, på vår roll. Medierna 

återskapar vårt samhälle, och visar vår egen bild av oss själva (Hirdman, 2001, s. 8).  

 

Damtidningar, veckotidningar och magasin har länge varit en vanlig mediekälla för 

att studera utvecklingen av socialt skapade genusroller, ett fenomen genusforskare 

länge varit intresserade av, framförallt i veckotidningar för kvinnor. Då dessa 

tidningar både vänder sig till och är producerade av kvinnor kan man se hur kvinnor 

förstår sig själva och hur kvinnors sociala verklighet förändras. Normsystem och 

sociala kategorier i dessa tidningar avslöjar hur kvinnor egentligen konstruerar och 

förstår sig själva som grupp (Inness 1999, 124-126). 

 

Personligen ser jag detta som intressant just eftersom jag uppfattar att media har så 

stor påverkan på oss människor, kanske speciellt på unga. I en sökande ålder letar 

man efter någon som har svaren, och Veckorevyn som Sveriges största tidning för 

unga kvinnor kan väl vara den som sitter inne med dessa svar. Frågan är då, hur 

konstruerar tidningen identiteten åt sina läsare? Och framförallt, vem är man om man 

läser Veckorevyn? 
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Veckotidningar har varit en kritiserad del av populärpressen, det har sagts att dessa 

inte förändrats i samma takt som resten av samhället. Det har talats om att gamla 

vanor sitter i, och så även kvinnosyn och strukturer som är gamla och omoderna i 

jämförelse med samhället i stort. Därför anser jag det vara intressant att undersöka om 

även läsarens identitet, modelläsarens konstruerade identitet, präglas av denna 

långsamma utvecklingstakt.  

 

1.2 Bakgrund 

Veckorevyn är Sveriges största veckotidning för unga kvinnor. Tidningen grundades 

1935 av Albert Bonnier Jr och var då en familjetidning. Numera fokuserar man 

istället på kvinnor och tidningen ges ut av Bonnier tidskrifter en gång i månaden. 

Målgruppen är kvinnor mellan 18 och 25 år och innehållet består av artiklar om på 

relationer, kändisar, hälsa och skönhet. Snittåldern på läsarna uppges vara 29 år och 

fördelningen mellan kvinnliga och manliga läsare 89 % respektive 11 % (Bonnier 

tidskrifter). 

 

Tidningen är den största i sin sort och når ut till 133 000 läsaren per nummer (Bonnier 

tidskrifter). 

 

Veckorevyn har även uttalade syften om att verka i kampen mot osunda kroppsideal. 

Detta med kampanjen ”Size Hero”, där bl.a. modeller av olika storlekar ska visas upp 

i tidningen. Dessutom avstår man avsiktligt från annonser för bantningspreparat och 

bröstförstoringar och man manipulerar inte i bilder i tidningen, bara till det större om 

ätstörning misstänks och detta märks då tydligt ut (Veckorevyn.com/sizehero). 

 

Uttalade mål för tidningen är även att: 

• ”Inspirera andra tjejer att nå sina mål och drömmar 

• Göra Sveriges bästa, viktigaste och roligaste tidning för unga kvinnor 

• Jobba aktivt mot sjuka skönhetsideal 

• Förändra snedvridna attityder till tjejers sexualitet, bland annat i 

sexualbrottsmål.” 
(Veckorevyn nr 6 2013)  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt är alla samhällen produkter av de samspel 

som sker mellan människorna som lever i dem. Alla regler, strukturer och liknande 

som finns i samhället är skapade av oss människor och kan därför variera mycket 

beroende på tid och plats. Gemensamt för alla samhällen är dock att språket är en 

viktig faktor för mänskligt samspel, och att det därför används för att både forma och 

spegla samhället. Detta gör det möjligt för språkliga undersökningar att studera hur 

samhället ser ut och hur samhället skapas.  

 

Syftet med undersökningen är att studera identitetskonstruktion för den ideala läsaren 

av magasinet Veckorevyn. Då ledartexter är den första kontakten som etableras 

mellan avsändare och mottagare i tidningen och dessutom har en väldigt tydlig 

avsändare anser jag att dessa är intressanta delar att undersöka. Vilken identitet, det 

vill säga vilka egenskaper, åsikter och utmärkande drag, konstrueras för Veckorevyns 

läsare i dess ledartexter och hur går detta till rent språkligt? 

!

"#$#"!%&'()*+,--./.(0&!

!
• Vilken identitet konstrueras för modelläsaren i ledartexterna? Vilka 

egenskaper och åsikter tillskrivs modelläsaren genom texten? 

• Hur skapas modelläsaren språkligt? Hur tillägnas egenskaper modelläsaren? 

Vilka språkliga verktyg används för att konstruera modelläsaren?  
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2. Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare undersökningar av veckotidningar. Studier har gjorts både 

utomlands och i Sverige samt på olika tidningar, med olika metoder och på olika delar 

av tidningarna. De studier som presenteras först täcker veckotidningar i helhet och de 

senare fokuserar mer inriktat på Veckorevyn, identitetsskapande samt ledartexter.   

 

David Gauntlett undersöker i ”Womens magazines and female identities today” de 

mest populära tjejtidningarna i USA och Storbritannien, vilka budskap och ideal dessa 

förmedlar och hur läsarna uppfattar detta (Gauntlett, 2005, s.138). Han finner att 

tidningarna fokuserar på att tipsa sina läsare om hur de ska må bra på alla sätt och vis 

för att sedan uppmana dem att förkasta allt detta till förmån för skönhetsidealen. Dock 

ser Gauntlett möjligheten i att det kan vara tvärtom, kanske visar man upp 

skönhetsideal för att sedan be sina läsare förkasta dessa i förmån för att må bra 

(Gauntlett, 2005, s. 145-146). Resultaten visar även att en stor del av de tillfrågade 

kvinnorna uppgav att inte påverkades av innehållet i dessa tidningar, dess tilltal o.s.v. 

och anser att idealkvinnan som skrivs fram som både självständig och framförallt 

attraktiv (Gauntlett, 2005, s. 148, 154-155).  

 

I studien ”Tilltalande bilder” undersöker Anja Hirdman hur mannen, kvinnan och 

paret framställs och representeras samt deras relation i två olika könsbundna svenska 

tidningar (Hirdman, 2001, s. 8). Resultatet visar att Veckorevyns tilltal präglas av en 

undervisande ton, vilken dock varierar över tid men har en grundutgångspunkt – att 

fastställa att kvinnlighet är något man lär sig med hjälp av tidningen. Strategin för 

undervisningen är alltifrån en distanserad, auktoritär och informativ ton till en 

vänligare med många utomstående experter och landar tillslut i en mer komplex 

allvetande roll. Syftet är dock detsamma hela tiden – att lära kvinnor vara kvinnliga 

(Hirdman, 2001 s. 267-269). Materialet visar sig skapa en tvetydlig bild av läsaren. 

Samtidigt som läsaren får veta att kvinnlighet är något vackert och unikt som binder 

alla kvinnor tillsammans får man även veta att kvinnlighet är något man ska lära sig, 

något man behöver arbeta för (Hirdman 2001 s. 270-272). Dessutom utgör denna 

gemensamma punkt, kvinnlighet, en splittrande faktor då den i materialet visar sig 

utpeka andra kvinnor som potentiella hot (Hirdman, 2001, s. 294). 
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Ljungstedt Wide och Mattson Fröjd undersöker i sin kandidatuppsats Veckorevyns 

du-tilltal och hur de konstruerar kvinnligt ideal (Ljungstedt Wide & Mattsson Fröjd, 

2010, s. 7). Resultatet visar att kvinnlighet skrivs fram som ett projekt som aldrig tar 

slut, något man måste underhålla genom att förändra och förbättra sig. De egenskaper 

som tillskrivs kvinnlighet är i stor utsträckning kopplade till kroppen och att bli 

”lyckad” kan uppnås, dock främst genom yttre förändringar (Ljungstedt Wide & 

Mattsson Fröjd, 2010, s.35-36). Tilltalet i texterna är genomgående personligt och 

vänligt, ibland en fiktiv dialog, och tidningen framställs som den som kan saker och 

ger läsaren goda råd. Framförallt kommer man fram till att budskapen i texterna, som 

påverkar vad som speglar den tilltalade läsaren, är både dolda och dubbla. Råd och 

påståenden i tidningen går emot varandra, och dolda budskap från den allvetande 

avsändaren framställs som fakta som inte går att säga emot (Ljungstedt Wide & 

Mattsson Fröjd, 2010 s.33, 36).  

 

Willner Hjelm undersöker hur Veckorevyn representerar kvinnor, män och relationer i 

sitt bildmaterial. Hon undersöker subjektspositioner för kvinnor i bildmaterialet och 

jämför sina resultat med Hirdman (Willner Hjelm, 2011, s. 6). Resultatet visar att trots 

ambition att med bilden förändra strukturer i traditionella relationer så finns 

fortfarande material som stärker traditionell ideologi kvar. Hon sammanfattar att en 

diskursiv kamp mellan det moderna och det traditionella äger rum i Veckorevyn. Vad 

gäller subjektspositioner för kvinnor i materialet finns flera alternativa sådana, 

exempelvis där kvinnan tillåts ta makten och vara aktiv i förhållandet, och de mer 

traditionella där kvinnor är passiva i väntan på sin man (Willner Hjelm, 2011, s. 35-

36). I jämförelsen med Hirdman anser Willner Hjelm att den största skillnaden är att 

numera ligger kvinnans makt inte endast i förmågan att förföra en man utan mer i att 

hon tillåts vara initiativtagande (Willner Hjelm, 2011, s. 37).  

 

Santesson har undersökt ledarsidor i veckotidningar, något hon kallar chefredaktörens 

kolumn. Materialet består av ledarsidor från veckotidningar, varav en är Veckorevyn. 

Hon undersöker likheter, ämnen, funktion och karaktäriserande drag för att kartlägga 

denna genre (Santesson, 2008, s. 4). Resultatet visar att genren karaktäriseras av stor 

öppenhet och tillåter variation. Den används främst till att knyta band och bygga en 

relation till läsaren, att liera sig med läsaren men även till marknadsföring och 



! @!

underhållning. De mest framträdande strategierna för relationsskapandet är 

konversationalisering, humor och bekräftande av likheter (Santesson, 2008, s. 26-27). 

 

Undersökningar på liknande material finns alltså, både på veckotidningar i allmänhet 

och Veckorevyn i synnerhet. Subjektspositioner och relationer studeras i bilder liksom 

tilltal, ideal och liknande i textmaterialet, vilka alla kan relateras till 

identitetskonstruktion. Man konstaterar även att ledarsidan har en viktig 

relationsbyggande funktion för avsändare och mottagare. Därför syftar jag till att 

kombinera dessa utgångspunkter och alltså undersöka hur identitetskonstruktionen 

skapas och ser ut på just denna typ av material, Veckorevyns ledarsida. !  
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3. Teori 

Språksynen som ligger till grund för undersökningen är konstruktivismen. Denna 

utgår från att språk och samhälle är tätt sammanbundna och påverkar varandra.  

 

Språket är ett sätt att konstruera och rekonstruera vår verklighet, ett sätt att organisera 

och strukturera vår omvärld. Normer och strukturer i samhället skapas och återskapas 

i och med språket, och med detta sagt är självklart språket ett redskap för att förändra 

dessa (Edlund m.fl. 2007 s. 12-13, 19-20). 

 

Identiteter och normer skapas alltså också med hjälp av språket, enligt 

konstruktivismen konstrueras identiteter genom kommunikativa processer – alltså 

genom interaktion. Därför undersöker jag identiteter utifrån de språkvetenskapliga 

teorierna nedan.  

 
De teorier som studien bygger på är Faircloughs kritiska diskursanalys samt Judith 

Butlers teori om genus, performativitet och identitet. Ett viktigt och centralt begrepp 

som förklaras och beskrivs är ”modelläsare”, vilket är vad som studeras i 

undersökningen.  

3.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysens teorier och ingångar är de mest centrala för denna 

studie. Kritisk diskursanalys är både en teori och metod, med rötter i den traditionella 

diskursanalysen, som är vanlig vid undersökning av texter. 

 

Diskurser är en viktig del för hur vi ser på oss själva och vår värld. De konstruerar 

och speglar vårt samhälle, de representerar alltså de värden som var viktiga när texten 

producerades och konsumerades. Fairclough ser diskursen som en form av social 

praktik som återskapar och förändrar relationer, identiteter, kunskaper m.m.  

(Fairclough, 1992, s. 64-66). Grunden ligger i synen på att förhållandet mellan 

språkbruk och samhället är dialektalt, alltså att de ömsesidigt påverkar varandra. Detta 

betyder att texter innehåller lämningar från samhället och dess struktur, samtidigt som 
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texterna rekonstruerar samhället och gör dessa strukturer ännu starkare och tydligare 

(Fairclough 1992, s. 64-66). 

 

Den kritiska diskursanalysen gör empiriska undersökningar och problematiserar 

teoretiska relationer mellan text, diskursiv praktik samt social och kulturell utveckling 

i olika situationer. Att ”bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika 

maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70) är utgångspunkten för teorin. Faircloughs modell 

(se Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys, 1992, nedan) utgår från att 

diskursanalysen främst är textanalysorienterad, men även kräver hjälp av den 

mikrosociologiska traditionen samt makrosociologisk analys av social praktik 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71-72). Han ser på språkbruk som en 

kommunikativ händelse i tre dimensioner text/tal, diskursiv praktik och social praktik 

(Fairclough 2010, s. 37). 

 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Fairclough 1992, s. 

73. 

 

Text eller tal fokuserar endast på vad som står eller sägs, den diskursiva praktiken 

utgår från hur texterna produceras och konsumeras, och villkoren som rådde vid 

tillfället. Den sociala praktiken undersöker hur förhållandet mellan de två tidigare, 

text och diskursiv praktik, ser ut och därmed hur relationer, identiteter och strukturer 

ser ut i samhället i stort (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 90, 134).  
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Den kritiska diskursanalysen har som delsyfte att undersöka och identifiera problem, 

dold maktutövning, förtryck, maktstrukturer m.m. som syns språkligt. Detta 

undersöks genom att leta efter normer som befästs eller ideologier som framställts 

som normala och okontroversiella. Det handlar helt enkelt om att belysa vem och vad 

som är styrande i samhället där texten skapas och hur detta etableras institutionellt 

genom att framställas som mer eller mindre normalt (Nord, 2001, s. 156). 

 

Denna teori visar på hur texter speglar och rekonstruerar vårt samhälle. Relationer, 

identiteter och kunskaper rekonstrueras via texter, och är alltså utgångspunkt för att 

kunna studera hur modelläsaren (se definition nedan) och relationer mellan avsändare 

och mottagare skapas i texten. Veckorevyn blir, liksom alla andra texter, en del i 

denna uppbyggnad. Genom att se på dess texter, produktion/avsändare samt 

konsumtion/mottagare kan dessa två nivåer, text samt diskursiv praktik, skapa den 

tredje nivån, social praktik och därmed visa hur identiteter, relationer och strukturer 

skildras språkligt. 

3.2 Genusteori och identitet  

För att kunna definiera och fastställa vad en identitet är samt vad som är viktigt för 

denna konstruktion används teorier av Judith Butler. Butlers teori visar att identiteter 

och genus är något som görs, att kön är en viktig faktor för en människas identitet och 

att positioneringen mellan grupper är viktig för att kunna få en identitet med 

tillhörande egenskaper.  

 

Synen på identitet i denna uppsats utgår, som tidigare nämnts, från det 

konstruktivistiska perspektivet som säger att identitet skapas i interaktion med andra. 

För att specificera ytterligare används även Butlers teori om att identitet inte är något 

statiskt, utan skapas i och med positioneringar jämfört med de andra som fått en viss 

identitet i denna kontext (Butler, 2007 s. 223, 71, 56). 

!

I vårt samhälle är kön en viktig identitetsmarkör, och normen säger att alla måste 

tillhöra något av könen. Vad som anses som manligt respektive kvinnligt varierar 

dock över tid och mellan olika kulturer men just att definiera kön på sig själv och 
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andra anses alltid viktigt för identitetskonstruktionen. Det är därför vi människor 

skapat denna insitutionalisering som visar och vägleder oss (Butler, 2007, s. 56). 

!

Enligt teorin är kön, liksom genus och sexualitet något som är kulturellt konstruerat, 

det är socialt performativt (Butler, 2007, s.58, 68). Detta innebär att både kön, genus 

och sexualitet är någon som vi kontinuerligt skapar, att inga av dessa finns naturligt 

utan är effekten av handlande och en ständigt återupprepad föreställning om hur man 

bör vara (Butler, 2007). Performativt skapat kön betyder att det finns handlingar som 

är normativt återupprepande och görs i enlighet med redan existerande 

könskategorier, och när vi utför dessa handlingar skapar vi vår egen könstillhörighet. 

En performativ handling är något som sker, alltså betyder detta att vårt kön är något vi 

skapar genom språk, gester, egna handlingar o.s.v. som enligt samhällets syn är kodat 

som manligt respektive kvinnligt. Alla dessa handlingar är något yttre som sker, något 

vi gör med kroppen och har därför ingen inre könsbunden kärna inom oss (Butler, 

2007 s. 77-78, 214). Man skulle kunna säga att vår identitet kommer till uttryck 

genom våra handlingar, och det är detta som är performativitet.  

 

En viktig förutsättning för att kön, genus och sexualitet ska kunna ses som 

performativ är just den kontext som dessa identitetsfunktioner konstrueras i. Det 

måste finnas något att jämföra och positionera sig mot för att kunna skapa en identitet 

(Butler, 2007, s. 223, 51). Därför talar man ofta om ett motsattsförhållandet mellan 

könen. Enligt detta bedöms kvinnliga egenskaper i motsats till manliga, och de två 

grupperna kan endast specificeras i motsats till varandra. Finns inte den motsatta 

gruppen vore det inte möjligt att definiera något som tillhörande ett av könen, och 

likadant är det för andra identitetsskapande egenskaper (Butler, 2007). Alla dessa 

aspekter, kön som identitetsmarkör, performativa handlingar samt positionering i 

motsatsförhållanden är viktiga för studiens utformning då de alla definierar vad som 

är del av en identitet samt hur detta skapas.  

3.3 Modelläsare 

För att kunna studera den påhittade läsare som Veckorevyns ledartexter vänder sig till 

och förväntar sig används begreppet modelläsare. Den identitet som med hjälp av de 
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ovan nämnda teorierna kan hittas i texten till en ultimat läsare landar alltså i detta 

begrepp: en modelläsare.  

 

Modelläsare är ett begrepp som från början kommer från Umberto Eco och 

litteraturvetenskapen men som även har använts inom reklamvärlden. Här ser man på 

den läsare som finns inkodad i texten respektive sambandet mellan text och bild och i 

förlängningen deras sammanlagda utformning för skapandet av den ideala eller 

förväntade läsarens identitet (Björkvall, 2003). 

 

Modelläsare syftar till ”den läsare som konstrueras och förutsätts i en text.” 

(Björkvall, 2004, s. 5). Avsändaren av en text använder olika språkliga strategier för 

att styra sin text i en speciell riktning, vilken även den förväntade läsaren måste följa 

med i. Modelläsaren är därför ett resultat av de språkliga strategier som används i 

texten. Dessa strategier är bland annat att man lägger in saker i texten som i princip 

gör att texten själv väljer sin modelläsare, eller som modelläsaren i alla fall förväntas 

acceptera.  

 
If a text begins with ”Once upon a time”, it sends out a signal that immediately enables it to select its 

own model reader, who must be a child, or at least somebody willing to accept something that goes 

beyond the commonsensical and reasonable. (Eco, 1994, s. 9) 

 

Eco (1994) menar i detta exempel att en text genom sådana språkliga medel, som här 

att visa att det är en saga som kan komma att handla om något bortom det logiska, 

väljer sin egen modelläsare, i detta fall ett barn. 

 

Även andra språkliga verktyg används från avsändarens sida för att föra texten i en 

sådan riktning att en förväntad läsare, en modelläsare, framträder. Dessa är bland 

annat den språkliga kod som används och de kunskaper om världen som modelläsaren 

förväntas ha (Björkvall, 2003, s 26). 

 

Modelläsaren skiljer sig alltså från den riktiga empiriska läsaren, eftersom man 

omöjligen kan veta vem som kommer att läsa en text även om man har en utpekad 

målgrupp. Den identitet som konstrueras till modelläsaren är ett ideal från avsändaren, 



! $3!

som erbjuds de verkliga läsarna att anamma. Dock måste man inte ta till sig denna 

identitet, men man måste som läsare alltid förhålla sig till den (Björkvall, 2004, s. 5).  

 

I denna uppsats är modelläsaren den typ av läsare som avsändaren förväntar sig, den 

som författaren genom sina språkliga val skapar, positionerar och bestämmer.  

Chefredaktören, som står bakom texterna, och hennes val av språkliga konstruktioner 

är verktyg för att skapa och positionera textens modelläsare. Detta innebär att valet att 

använda svenska som språk, att inte presentera vissa personer mer ingående och 

därmed förutsätta att man ska veta vilka dessa är m.m. är viktiga verktyg.  

 

3.4 Sammanfattning  

Sammantaget är dessa teorier (diskursanalys, genus och identitet samt 

modelläsarbegreppet) det som studien utgår från i sin undersökning av texter och 

identitetskonstruktion i dessa. Studien utgår alltså från att språk påverkar och 

påverkas av samhället och speglar våra identiteter och att detta kan undersökas på 

textuell nivå eftersom texter är resultat av vår värld. På denna textuella nivå kan man 

se vilka identiteter som skapas utifrån språkliga val och positionering från 

avsändarens sida, och detta sammanfattas till slut i en modelläsare. 

 

Teorierna fastställer bl.a. att identiteter och relationer syns på textuell nivå. Detta 

visar att även genus och identitet syns i texter, framförallt könen i motsats till 

varandra. Egenskaper som är knutna till ett visst kön blir normer som syns både i 

verkligheten och i texter, och då även i Veckorevyns texter. Att överhuvudtaget läsa 

en veckotidning är exempelvis något som blivit kvinnligt kodat, och att läsarna ens tar 

upp och läser tidningen kan då räknas som en performativ handling som befäster 

deras kvinnlighet och därmed även en stor del av deras identitet.  
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4. Material 

Materialet består av chefredaktörens spalt, här kallad ledare, från tjejtidningen 

Veckorevyn. Veckorevyn är Sveriges största tidning för unga kvinnor och har funnits 

enda sedan 1935. Innehållet består av artiklar om kändisliv, skönhet, hälsa och 

relationer, något som är typiskt för genren.  

 

Materialet omfattar ledarsidan från varje utgåva av Veckorevyn sedan ett år tillbaka 

d.v.s. 12 nummer (se bilaga 1). Detta betyder att 11 nummer är från 2013 (nummer 1-

11) och 1 nummer från 2012 (nummer 12). Ledarsidan är chefredaktörens spalt, där 

hon berättar om det nya numret och andra aktuella händelser som presenterar 

resterande delar av tidningen. Ledaren omges av bild på chefredaktören samt annat 

bildmaterial som visar hur det har sett ut på redaktionen. Alla texter inleds med en 

rubrik och avslutas med en signatur från chefredaktören. Dessa delar har inte tagits 

med i analysen, utan det är endast ledarnas brödtext som studeras.  
 

Dessa ledare är alla skrivna av chefredaktören, i detta fall har samma person suttit på 

den posten under hela perioden då materialet är insamlat. Därför är alla dessa ledare 

skrivna av Linda Öhrn Lernström. Ledarna är mellan en halv och en spalt i tidningens 

A4 format, d.v.s. en kvarts till en halv sida. De är placerade som det första 

redaktionella materialet i tidningen, runt sidan sju, endast föregått av annonser och 

innehållsförteckning. Det är alltså den första kontakten som etableras direkt mellan 

tidningen och läsaren, som dessutom har en väldigt tydlig avsändare. Därför anser jag 

att detta material är intressant att undersöka, då det är den första kontakten och har en 

ovanligt stark identitetsskapande potential.  

 

De ämnen som tas upp i ledarna handlar i de allra flesta fall om något som ska komma 

att presenteras i detta nummer att tidningen. Även vissa andra aktuella ämnen som 

kan knytas till diskursen, som mode, hälsa och skönhet, kommer upp. Vanliga ämnen 

är självkänsla, inspirationskällor, sjukdomar eller problem och skönhet. Vissa av 

ledartexterna har inget tydligt tema utan berör lite av varje som kommer att 

presenteras längre fram i tidningen.  
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5. Metod 

Metoderna som används i studien är en först och främst en analys av de mänskliga 

deltagarna som finns med i texten och senare även en vi-analys som endast fokuserar 

på de för läsaren inkluderande vi:en. Främsta fokus ligger på att identifiera textens 

alla deltagare för att sedan kunna ringa in modelläsaren, dennes egenskaper och vilka 

verktyg som används för att ge modelläsaren sin identitet. Analysen syftar alltså till 

att finna alla de deltagare som utgör den textuella världen i dessa ledartexter, vilka 

som tillåts leva och verka i dem, och vi-analysen söker modelläsaren utifrån dessa 

deltagare.  

 

När resultat beskrivs kommer den direkta ordformen markeras med kursiv och 

referenten (personen eller gruppen som ordet syftar till) med hakparenteser.  

5.1 Mänskliga deltagare 

Det första steget i metoden är att se över och identifiera de deltagare som förekommer 

i texten, detta för att kunna se både modelläsare samt vilka grupper och deltagare 

denne har att positionera sig mot i skapandet av sin identitet. Vilka deltagare som får 

förekomma i texten, och hur ofta, är tecken på vilka som får leva och verka i den 

textuella värld som avsändaren skapat och visar alltså på vilka som är viktiga i 

diskursen och är värda uppmärksamhet.   

 

Syftet med delanalysen är att hitta alla deltagare i texterna, både individuella och de i 

grupper, att se med vilken frekvens de förekommer i tidningen samt att dela in dessa i 

referentgrupper för att se vilka stora aktörer som agerar i texterna och vilken roll de 

har.  

1#"#"!2)3405/-6)&!

De mänskliga deltagarna i texten har identifierats genom närläsning. Alla egennamn, 

pronomen, titlar samt beskrivande nominalfraser har märkts ut och först och främst 

delats in efter den referent de syftar till. Alltså har varje ledfamilj/referent identifierats 

och de olika sambandsleden/beteckningarna listats (se Hellspong & Ledin 1997 s. 82). 

Exempelvis benämns bloggaren [Isabella Löwengrip] både med namnet Isabella 

”Blondinbella” Löwengrip och pronomenet hon (Veckorevyn 2/13). Då räknas 
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[Isabella Löwengrip] som ledfamilj medan de övriga är sambandsled som syftar till 

denna ledfamilj. Vid ett annat tillfälle refereras till en obestämd person ”För varför 

värna om ett ord som kan såra någon?” (Veckorevyn 11/13). Ledfamiljen blir då svår 

att definiera och har tillsammans med liknande fall samlats i ledfamiljen [icke-unikt 

definierbara referenter] då de inte är en specifik person eller exakt referent. 

 

När en referent talas om vid ett flertal tillfällen används oftast inte namnet varje gång. 

Istället går man över till att använda pronomen, en titel eller liknande, alltså ett 

sambandsled. När detta förekommer blir det inte lika uppenbart vem referenten är, 

alltså vilken ledfamilj detta är underordnat. Vid dessa fall har setts till den referent 

som tidigare presenterats i sammanhanget för att urskilja vilken referent och ledfamilj 

sambandsledet hör till. Detta kan se ut enligt följande: ”En som ofta får porträttera 

detta är entreprenören och superkvinnan Isabella ”Blondinbella” Löwengrip” och i en 

senare mening ”(…) intervju med Veckorevyns reporter öppnar hon nu upp sig(…)” 

(Veckorevyn 12/12). Detta visar på när ett pronomen knyts till en tidigare referent för 

att kunna bestämmas. Mellan meningarna som [Isabella Löwengrip] förekommer i har 

endast en reporter från Veckorevyn tillkommit, och denne finns med som ytterligare 

deltagare i sammanhanget, och därför är det tydligt att pronomenet hon syftar tillbaka 

till referenten [Isabella Löwengrip].  

 

Alla ledfamiljer har sedan listats tillsammans med sina sambandsled, alltså de 

beteckningar som syftar tillbaka till deltagaren i fråga (se bilaga 2). Dessa har sedan 

delats in i större grupper, övergripande ledfamiljer, för att skapa struktur.  
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De övergripande ledfamiljerna är alltså grupperingar av vanliga ledfamiljerna som har 

något gemensamt i kontexten. Dessa har först delats upp efter huruvida de 

förekommer i grupp eller som individuella deltagare i texten (ex. som ”unga coola 

tjejer” respektive ”Molly Sandén”) och sedan efter det som förenar dem, vare sig detta 

är yrke, kön eller någon viss åsikt som de blivit definierade av i texten. Exempelvis 

har de individuella ledfamiljerna [Eric Saade], [Danny Saucedo] och [Alexander 

Ferrer] alla delats in i den övergripande individuella ledfamiljen ”Manliga kändisar” 

då de i texten har den gemensamma nämnaren att de är män, artister och framställs 
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som någon som man inte behöver en närmare presentation av (att därmed att 

modelläsaren förväntas veta vilka de är redan).  
 

Det är dock inte så att en deltagare, en ledfamilj, endast kan tillhöra en övergripande 

ledfamilj eller måste tillhöra antingen en grupp eller vara individuell. Deltagarna och 

de olika ledfamiljerna kan tillhöra flera övergripande ledfamiljer i olika situationer. 

Detta visas bland annat när alla kvinnor först definieras som grupp: ”Och den ökar 

mest bland oss kvinnor” (Veckorevyn 6/13). Senare skriver textens jag, 

[chefredaktören] att ”Jag var en av dem som hade dessa vanor, trots att jag visste 

riskerna.” (Veckorevyn 6/13). 
 

Dessa två deltagare, oss kvinnor som grupp och textens jag, [Chefredaktören Linda 

Öhrn Lernström] enskilt, kommer att räknas som två skilda deltagare men det går 

ändå att se att jag skulle tillhöra gemenskapen som skapas i gruppen oss kvinnor då 

hon är en kvinna.  
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Till sist har alla ledfamiljer delats in i tre stora referentgrupper. Dessa är avsändare, 

mottagare och övriga. Detta för att urskilja de stora aktörerna i texten, samt tydliggöra 

vilka grupper som har möjlighet att positionera sig med och mot varandra.  

 

Dessa har delats in genom att se till vilken roll varje ledfamilj har tilldelats i textens 

produktion och konsumtion. De som uttryckligen har varit inblandade i textens 

produktion räknas som avsändare, ex. [redaktionen]. De som uttryckligen pekas ut 

som konsumenter av texten räknas som mottagare, ex. ni läsare, och de som på något 

annat sätt ändå finns med i tidningens innehåll utan att ha varken konsumerat eller 

producerat materialet räknas som övriga, ex. kändisar som blivit intervjuade.  

1#"#=!>.9,.3./.(*4&)?9).*!!

När deltagare, i vanliga och övergripande ledfamiljer samt referentgrupper, delats in 

har även den frekvens som varje nivå av ledfamilj/deltagare förekommit med i 

materialet undersökts.  

 

Först som ledfamilj och sedan som övergripande ledfamilj har alltså alla belägg för 

deltagarna beräknats för att få fram en användningsfrekvens. Detta har beräknats 

genom att räkna hur många gånger en ledfamilj förekommer (inte de olika 
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sambandsleden och upprepningar, utan i hur många olika situationer varje ledfamilj 

återfinns i materialet).  I ett och samma nummer syns exempelvis ledfamiljen 

[Redaktör-Angelica] två gånger inom samma sammanhang. ”Redaktör-Angelica 

skulle i nummer 4 hem till bloggaren Hugo Rosas för ett Hemma hos-reportage. Men 

när Angelica kom dit(…)” (Veckorevyn 12/12). Detta räknas då som att ledfamiljen 

förekommit en gång eftersom den andra gången bara är en upprepning.  
 

Är det dock så att ledfamiljen förekommer i två olika sammanhang har detta räknats 

som två olika belägg för just denna ledfamilj. Exempelvis förekommer den 

individuella ledfamiljen [Danny Saucedo] i två olika nummer. En gång ”(…)knep 

Danny Saucedo förstaplatsen(…)” (Veckorevyn 12/12) och en annan gång får han 

”(…) avslöja sina planer för årets Mello” (Veckorevyn 2/13). Ledfamiljen [Danny 

Saucedo] förekommer alltså i två olika sammanhang och detta har därför räknats som 

två belägg för ledfamiljen.  

 

De övergripande ledfamiljernas användningsfrekvens har beräknats genom att se till 

antal belägg för ledfamiljerna. Alla belägg för de ledfamiljerna som ingår i den 

övergripande ledfamiljen adderas och skapar en total användningsfrekvens. Detta kan 

demonstreras av följande exempel: Ledfamiljen [Danny Saucedo] förekommer två 

gånger, i två olika sammanhang och har därför två belägg. [Eric Saade] förekommer 

en gång och har därmed ett belägg. Dessa två ledfamiljer är indelade i samma 

övergripande ledfamilj; [manliga kändisar]. För att räkna ut den övergripande 

ledfamiljens användningsfrekvens adderas beläggen för varje ledfamilj och hamnar då 

på sammanlagt tre belägg (detta oavsett om de olika ledfamiljerna någon gång 

förekommit i samma situation och man därför bara kan hitta den övergripande 

ledfamiljen i två olika situationer).  
 

I den sista indelningen, av referentgrupper, har användningsfrekvensen beräknats efter 

hur många nummer någon av de deltagarna som ingår i referentgruppen förekommer. 

5.2 Vi-analys 

Vi är ett ord som används ofta i tal och skrift, och det är ett ord som väldigt effektivt 

skapar en grupp och påvisar gemenskaper, relationer och identiteter. Genom att 

undersöka vilka som räknas in i ett vi (samt dess böjningar) upptäcker man vilka som 
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ingår i en specifik grupp vid ett specifikt tillfälle och vilka som ställs utanför gruppen, 

samt de egenskaper som då tillskrivs gruppen. Genom språkliga val kan man alltså 

skapa och upprätthålla relationer och grupperingar, samt framhäva de egenskaper som 

grupperna tillskrivs. Denna metod är utformad i enlighet med Engbloms Vi-analys (se 

Engblom, 2004, s.62 ff) med vissa modifieringar för att anpassas till textanalys istället 

för samtalsanalys.  

 

Ett vi kan vara antingen inkluderande eller exkluderande, och på så sätt definierar 

ordet grupper på olika sätt. Inkluderande vi är sådana som ger de deltagande i texten 

en gemensam utgångspunkt, i detta fall där både avsändare och mottagare finns med. 

Detta kan ske med endast avsändare och mottagare som vi exempelvis ”Du och jag, vi 

är bästa vänner” men kan även inkludera andra utomstående ”(…) vi alla tjejer ska 

leva efter det mottot (…)” (Veckorevyn 7/13).  De inkluderande vi:en är de som 

undersökts i dessa texter. 
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I undersökningen har alla vi i texten identifierats för att se vilka deltagare som räknas 

in i detta, vilken grupp och gemenskap som skapas, vilka egenskaper som tillskrivs 

gruppen och därmed vilka identiteter och relationer som skapas för textens deltagare. 

Analysen har gått till så att alla vi har märkts ut. Vem som sedan räknats in i 

gemenskapen kan bestämmas av en närliggande nominalfras som explicit definierar 

gruppen. Vilka som räknas in i detta vi samt vad som är särskiljande för gruppen är då 

tydligt utskrivet och definierar vi:et som grupp samt att egenskapen tillskriv 

deltagarna som finns med i gruppen. Detta sker bland annat genom ”Enda skillnaden 

var att vi som lekte på skolgården var barn(…) ” (Veckorevyn 11/13) 

 

Finns ingen sådan beskrivande nominalfras i anslutning till vi:et har detta setts som ett 

kontextanpassat vi. Detta innebär att man ser till den språkliga kontexten där vi:et 

förekommer genom att se på vilka som anses vara deltagare i diskussionen (i detta fall 

måste [avsändare] och [mottagare] ses som grunddeltagare), vilka som har möjlighet 

att tillskrivas egenskapen som för tillfället definierar vi-gemenskapen samt vilka som 

redan avskilts genom att sållas till andra grupper. Ett kontextanpassat vi är exempelvis 

”Året närmar sig nu sitt slut och det har även gått drygt ett år sen vi bestämde oss för 

att göra om Veckorevyn till ett tjockare och lyxigare månadsmagasin” (Veckorevyn 
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12/12). Här har alltså inget vi definierats via en nominalfras utan kontexten är helt 

bärande för att kunna bestämma vi-gemenskapen. Eftersom [avsändaren] 

(chefredaktören) alltid kommer finnas med i vi:et är frågan vilka mer som kan tänkas 

räknas in. I detta fall visar den språkliga kontexten att endast de som har varit med 

och gjort om Veckorevyn, chefredaktören samt andra på redaktionen, tidigare under 

året kan sålla sig till gemenskapen eftersom det är detta som definierar gruppen.  

 

Om samma grupp flera gånger i följd refererats till som ”vi”, alltså användning av 

anaforiska pronomen, har detta tagits hänsyn till och den ursprungliga bestämningen 

(via nominalfras eller kontext) av vi har räknats samt eventuella tillägg som kommer i 

följd med upprepningarna. Denna upprepning ”Och den ökar mest bland oss kvinnor. 

Trots att vi idag vet hur farligt det är att sola, så fortsätter vi. Vi struntar i 

solskyddsfaktor(…)” (Veckorevyn 6/13) definierar först gruppen som oss kvinnor. 

Sedan finns inga andra bestämningar eller liknande, så de följande tre anaforiska vi:en 

räknas även till gruppen kvinnor, och nya attribut läggs till allt eftersom (så som att vi 

vet att det är farligt att sola, att vi fortsätter ändå samt att vi struntar i 

solskyddsfaktor).  

 

Analysen syftar till att få fram vilka olika gemenskaper som bildas i och med 

användningen av pronomenet vi, huruvida dessa vi är inkluderande respektive 

exkluderande för läsaren, vilka egenskaper som definierar de olika vi-gemenskaperna 

samt hur dessa vi kan bestämmas.  

5.3 Metodmotivering  

Dessa två delmetoder används för att komplettera varandra och för att genom olika 

synvinklar kunna ringa in vem och hur modelläsaren är.  

 

De mänskliga deltagarna och analysen av dessa skapar ett universum där de olika 

referentgrupperna får finnas med. Dessa identifierar och tydliggör vilka deltagare man 

har att utgå från samt vilka som räknas till den grupp där man kan börja leta efter 

modelläsaren; referentgruppen mottagare. Ämnen som tas upp och deltagare som 

finns med talar även om vad som modelläsaren kan, vet och är intresserad av.  
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Vi-analysen kompletterar och bygger vidare på analysen av deltagare. I och med 

denna kan deltagarna definieras ytterligare både på grund av den gemenskap som 

skapas genom ett vi och genom de egenskaper som knyter samman gemenskaperna.  
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6. Resultat   

Resultaten för de båda delanalyserna presenteras nedan. De mänskliga deltagarna i 

texten skapar den omgivning som blir utgångspunkten för hela den värld som 

chefredaktören skapar i sina texter. Analysen av inkluderande vi går sedan ytterligare 

in på var i denna omgivning som chefredaktören placerar modelläsaren.   

 

6.1 Mänskliga deltagare 

De mänskliga deltagare som förekommer i texten är indelade efter huruvida de är 

presenterade individuellt eller i grupp, samt vilken övergripande ledfamilj de kan 

sållas till. För ledfamiljer, exakta sambandsled samt enskild användningsfrekvens se 

bilaga 2. De övergripande ledfamiljerna har senare delats in i de olika referentgrupper 

som förekommer i den språkliga kontexten; [mottagare], [avsändare] och [övriga].  

B#"#"!C.3/9/3<)--0!-)3405/-6)&!

 

!0Figur 2. Övergripande individledfamiljer samt användningsfrekvens 

0

De övergripande individledfamiljerna har delats in efter huruvida de är kvinnliga, 

manliga eller inte är könade. Alla [medarbetare] samt kända personer har kunnat 

definieras enligt kön då de nämns vid namn. Huvudsakligen är dessa kvinnliga, då 

alla medarbetare är kvinnliga och de kvinnliga kändisarna är fler än de manliga. 
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Exempelvis räknas Redaktör-Angelica, Elin Kling och Danny Saucedo in i dessa 

grupper. 

 

De olika [läsartyperna] som förekommer i texten är till största delen okönade då de 

främst nämns med pronomenet du. Den enda gången man kan bestämma kön på en 

läsartyp är då [Veckorevyn-läsaren Emma] presenteras och är kvinnlig. Alla andra 

gånger är läsartyperna könlösa och definieras genom hur de får tag på tidningen 

(långtidsprenumerant o.s.v.) eller genom enkla tilltal som du och dig (”Har du förslag 

på en ung svensk kvinna som du tycker vi ska lyfta fram(…)”o.s.v.) 

 

De två generiska man som finns med i texterna går inte att fastställa kön på och inte 

heller exakt vilka dessa skulle syfta på. Det första syftar i princip på ”alla” genom den 

språkliga realiseringen ”Men rotar man vidare bland hashtags(…)” (Veckorevyn 

10/13). Det enda som krävs för att passa in i denna roll är att man kan använda 

funktionen med hashtags på Instagram. Den andra gången ett generiskt man 

förekommer är i meningen ” Och hur man vet att man har har gått för långt” 

(Veckorevyn 10/13) gällande träning och eventuella ätstörningar. Inget av dessa man 

går att könsbestämma textuellt och inte heller går det att fastställa vilka man syftar på 

förutom just [alla].  

 

Den sista övergripande ledfamiljen i dessa individledfamiljer är de som döpts till 

utomstående. Dessa är, om könsdefinierade, kvinnliga och annars könlösa. De är 

definierade genom sin yrkestitel (ex. frisören) eller syftar på en mer obestämd person 

som egentligen skulle kunna vara vem som helst (någon, någon annan o.s.v.).  

 

Sammanfattningsvis är det vanligt att benämna de individuella deltagarna med namn 

eller yrkestitel, eller både (Danny Saucedo, fotografen eller redaktör-Karolina). I 

princip alla deltagare som är specifika och kan knytas till en viss person (alltså inte 

någon, någon annan, man o.s.v.) knyts till sin yrkestitel.  

 

De deltagare som finns med i de övergripande individledfamiljerna är övervägande 

kvinnliga (31 st då [medarbetare], [kvinnliga kändisar] samt delar av [läsartyper] och 

[övriga] är kvinnliga medan endast sju [manliga kändisar] står för de manliga 

beläggen). De mest frekvent förekommande ledfamiljerna är [medarbetare] med 21 
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belägg, [läsartyper] med 12 och olika [kändisar] med nio plus sju belägg. De 

resterande övergripande ledfamiljerna tar ingen större plats och förekommer som 

mest sex gånger. I dessa ledfamiljer finns ett fåtal explicit utmärkta kvinnliga belägg, 

dock inga manliga.  

 

B#"#7!D&<::)&!*E5!-)3405/-6)&!

 

 Figur 3. Övergripande gruppledfamiljer samt användningsfrekvens 

 

[Redaktionen] som grupp är den mest frekvent använda övergripande 

gruppledfamiljen och förekommer tio gånger. [Redaktionen] nämns endast som 

redaktionen eller Veckorevyn och därför kan inget kön bestämmas på denna grupp 

genom den textuella realiseringen. Dock vet man sedan innan att alla nämnda 

medarbetare är kvinnor (se individledfamiljerna). 

 

Även läsarna, [läsartyper], i texten presenteras i grupp som en könlös massa som 

tilltalas i plural. Detta gör man bland annat genom ni, er o.s.v. Denna grupp har dock 

även ett kvinnligt belägg genom ”Min mejl fylls på bara några dagar med berättelser 

från läsare (…)” vilket knyts och alltså definieras och könsbestäms av ”(…) av modet 

dessa unga kvinnor visar” (Veckorevyn 3/13).  
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Grupperna [alla kvinnor] och [kvinnliga kändisar] som sammanlagt förekommer sju 

gånger i texterna kan självklart sorteras som kvinnliga då de explicit utpekas som 

sådana (se mer om vi alla kvinnor i nästa delanalys).  

 

Den näst mest frekvent använda gruppledfamiljen är [utomstående] med åtta belägg. 

Av dessa belägg är två manliga genom män som syftar på [män i allmänhet] och är 

alltså opersonligt och inte riktat till någon i texten. Resterande är neutrala så som 

Stockholmsgruppen, lärare och svenska modeller. Dessa är ofta grupperade efter 

saker de gör: jobbar som modeller eller lärare, eller saker de är: gillare på facebook, 

män. 

 

De två sista övergripande gruppledfamiljerna är vi kids [chefredaktören och hennes 

klasskamrater] samt vi, de flesta av oss [de som har höga krav på sig] (se mera om 

detta i vi-analysen). Båda dessa är könlösa som grupp och förekommer endast en 

gång var.   

 

Sammanfattningsvis förekommer fler kvinnor än män även om de flesta grupper är 

neutrala och inte knyts till ett kön. Redaktionen är den grupp som förekommer mest, 

följt av utomstående och sedan läsare (läsare blir dock en mer samlad grupp då den 

bara syftar på en grupp med en egenskap medan utomstående består av många olika 

ledfamiljer). Yrkestitlar är även här viktigt för att definiera grupper och de som 

används är bland annat yrkestitlar som lärare och modeller samt sådana som syftar på 

en åsikt som i fallet med gillare på facebook.  

B#"#$!;)4)&).(&<::)&!

De referentgrupper som har stora, tydliga roller i den språkliga kontexten och är 

intressanta för syftet är alltså [mottagare] av texten, textens [avsändare] samt [övriga] 

deltagare. Därför har de övergripande ledfamljerna delats in i dessa referentgrupper 

beroende på vilken roll de har i den språkliga kontexten. Man kan då se vilka 

deltagare/ledfamiljer som grupperas med och mot varandra och därmed vilka 

egenskaper som tillskrivs respektive referentgrupp samt vilka skillnader som finns 

däremellan.  
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Mottagare Avsändare  Övriga 

[Läsare som grupp] 

Ni, er o.s.v. 

 

[Redaktionen som grupp] 

Vi på redaktionen, 

Veckorevyn-redaktionen 

o.s.v. 

[Utomstående] 

Gillare, icke-feminister, 

kvinnor drabbade av 

något, någon o.s.v. 

[Läsartyper] 

Korttidsprenumerant, du 

som köper tidningen i 

butik, [Läsaren Emma] 

o.s.v.  

[Individuella medarbetare] 

Redaktör-Angelica, 

fotografen o.s.v. 

 

[Kändisar] 

Svenska artister, modeller, 

journalister, programledare 

o.s.v. 

 

 [Läsaren enskilt] 

Du 

[Chefredaktören] 

Jag 

 

Frekvens: 11 av 12 

nummer 

Frekvens: 12 av 12 

nummer 

Frekvens: 11 av 12 

nummer 

Tabell 1. Tre referentgrupper, exempel på ledfamiljer som innefattas i dessa samt 

användningsfrekvens för dessa. 

 

Som man kan se är [mottagare] en relativt liten grupp som endast definieras genom 

direkt tilltal eller hur de fått tag i Veckorevyntidningen. Både genom 

individledfamiljer och gruppledfamiljer finns belägg för att delar av mottagargruppen 

är kvinnlig, dock inga manliga belägg. Både som individ och grupp är de som 

innefattas i referentgruppen [mottagare] frekvent använda, och förekommer i princip i 

vartenda nummer.  

 

Referentgruppen avsändare domineras av [chefredaktörens] jag, individledfamiljen 

[medarbetare] och gruppledfamiljen [redaktionen]. Dessa är de mest frekvent 

förekommande deltagarna både individuellt, i grupp och som referentgrupp. Denna 

grupp är relativt liten och samlad och de flesta gånger definierad som kvinnlig 

(eftersom individledfamiljerna alla är explicit kvinnliga genom namn).  

 

[Övriga] är en mer splittrad grupp, och det förekommer ofta flera olika ledfamiljer 

från denna grupp i varje nummer av tidningen. De är både män och kvinnor, dock 

mest neutrala eller explicit kvinnliga (då exempelvis kvinnliga kändisar är vanligare 



! "@!

både individuellt och i grupp). Referentgruppen är av många olika åsikter som 

definierar dem och de är även av olika yrken.  

 

Dessutom förekommer även ett fåtal deltagare som inte går att knyta till en specifik 

referentgrupp då de skulle kunna tillhöra två eller tre av grupperna. Dessa är det 

generiska man (i två nummer), gruppen alla kvinnor (i fyra nummer), andra kvinnor 

(i ett nummer) och [vi som har höga krav] (i ett nummer). Man skulle kunna gälla alla 

referentgrupper, likaså alla kvinnor. Andra kvinnor skulle kunna syfta på alla utom de 

två i samtalssituationen och vi som har höga krav analyseras vidare i vi-analysen. 

 

I de två referentgrupperna [avsändare] och [övriga] finns som sagt flera olika typer av 

deltagare, främst i den senare. Dessa presenteras på olika sätt, ibland efter åsikter 

exempelvis ”Gillare” på facebook som har rasistiska åsikter (Veckorevyn 11/13) och 

ibland efter hur allmänheten ser på dem exempelvis när de benämns som kändistjejer 

(Veckorevyn 9/13). Den mest frekventa metoden för att presentera någon är dock med 

hjälp av deras yrkestitel, detta då i ett av sambandsleden (ex frisören, Veckorevyn 

5/13, respektive svenska modellen Elsa Hosk, Veckorevyn 4/13). Detta sker 20 gånger 

i texterna, 17 av dessa gällande individledfamiljer. Yrkestitlarna berör ofta yrken som 

är kopplade till redaktionsarbete (bl.a. redaktör och fotograf, Veckorevyn 12/12 ), 

skönhet och utseende på något vis (bl.a. modell och skönhetsredaktör, Veckorevyn 

4/13 respektive 5/13 ) men även sådant som artist, pressperson och liknande 

(Veckorevyn 2/13 respektive 10/13).  

 

Det är inte heller endast i dessa yrkestitlar som yrken och karriär tas upp. Ett helt 

nummer (Veckorevyn 8/13) ägnas åt hur chefredaktören fått sitt drömjobb och vilka 

som enligt undersökning är läsarnas drömjobb. Det finns alltså fler yrken och titlar 

som diskuteras och nämns i texten men som inte är knutna till någon deltagare. 

Dessutom finns även yrken knutna till ännu fler deltagare. Dessa är dock inte direkt 

med i ett av sambandsleden för en ledfamilj och har därmed inte räknats som ett 

belägg för en deltagare bestämd av yrkestitel. Dessa har istället räknat som medel för 

att ytterligare förklara deltagaren och dess identitet, exempelvis som i fallet med Gina 

Dirawi. ”En annan cool tjej i detta nummer är Gina Dirawi. Tjejen som gått från 

youtube-komiker till programledare för Sveriges största tv-program – 

Melodifestivalen (…)” (Veckorevyn 2/13). I detta fall ligger beskrivningen av yrket 
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inte direkt i benämningen av deltagaren och har därför inte räknats som ”bestämning 

med yrkestitel” trots att det nämns vad hon arbetar med. Även chefredaktören Linda 

Öhrn Lernströms yrkestitel står med i den signatur som avslutar varje ledartext, denna 

har dock inte räknats med då den inte tillhör själva texten som analyserats.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att de två första referentgrupperna består av färre 

olika ledfamiljer än den tredje (se bilaga 2 för exakta deltagare). De innehåller färre 

ledfamiljer och är alltså mindre grupper och även mer homogena än den tredje 

gruppen som är splittrad och stor. Alla referentgrupper är dock representerade i 

princip i varje nummer, med avsändargruppen som något mer frekvent än de andra. 

Yrkestitlar, så som redaktör, artist och bloggare, är vanligt för att presentera 

deltagarna, men även åsikter och liknande används i sambandsled för att definiera 

deltagarna. De som inte går att placera in i en specifik referentgrupp har lämnats och 

indelningen av dessa har inte gjorts, utan analys från individ/gruppledfamilj eller vi-

analys får stå för indelning av dessa istället.  
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Den deltagargrupp som förekommer oftast som övergripande ledfamilj (såväl 

individuell som i grupp) är alltså [redaktionen] och alla [medarbetare], det vill säga 

referentgruppen avsändare. Dessutom är läsaren, utomstående och kändisar frekvent 

förekommande övergripande ledfamiljer. Sammantaget förekommer kvinnliga 

deltagare oftare än manliga, men många gånger går det inte att bestämma deltagarens 

kön. Yrkestitlar är en vanlig metod för att definiera deltagare och de deltagare som är 

[kändisar] behöver sällan någon närmare presentation av varför de är kända eller vad 

de gjort.  

6.2 Vi-analys 
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Genom analysen av de vi som finns i texten har följande kvantitativa resultat funnits.  

 

Antal vi samt böjningar i texten: 41st 

Inkluderande för läsaren: 24 % (10st)  

 

Inkluderande vi definierade via nominalfras 90 % (9 st.) 
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Inkluderande vi definierade via språklig kontext 10 % (1 st.) 

 

De grupper som skapas via de olika vi-gemenskaperna är följande: 

Grupp Frekvens  

Vi - [kvinnor] (som solar, struntar i 

solskydd, solar solarium o.s.v.) 

6st 

Vi – [alla tjejer] 2st 

Vi – [kvinnor som inte är rädda för att 

kalla oss feminister] (mottagare och 

avsändare samt likasinnade)  

1st 

Vi – [de flesta kvinnor] 1st 

 

Tabell 2. Inkluderande vi-gemenskaper samt dess frekvens, d.v.s. hur många vi som 

syftar på gruppen.   
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Nedan presenteras de egenskaper som tillskrivs läsaren genom att vara del av en vi-

gemenskap, alltså genom ett inkluderande vi. Detta blir en typ av positionering med 

de andra som tillhör gruppen och framförallt gentemot de som ställs utanför (fanns 

inte ex. rasister skulle inte heller modelläsaren kunna vara motsatsen till det).  
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Figur 4. Inkluderande vi och dess vi-gemenskaper 

 

Alla inkluderande vi-gemenskaper utom två beskriver explicit att gruppen är kvinnor 

(exempelvis ”Jag tycker vi alla tjejer(…)” Veckorevyn 7/13). Det finns ingen vi-

gemenskap som definieras som män, dock två där kön inte går att bestämma (dessa då 

gällande vardagsrasismen samt en grupp som har för höga krav). 

 

De vi-gemenskaper som textens inkluderande vi skapar uttrycker alltså flera gånger 

både direkt och indirekt att de som är med i denna gemenskap är kvinnor. Det tas 

även upp att inom denna grupp ska man inte klanka ned på sig själv eller andra 

kvinnor (exempelvis ”Jag tycker vi alla tjejer ska leva efter det mottot: vi ska aldrig 

klanka ned på oss själva eller på någon annan tjej för den delen” Veckorevyn 7/13). 

och vi-gemenskapen måste hjälpas åt för att få alla andra att förstå hur viktigt de är 

med feminism (”För att förändra gamla normer måste vi alla vara med!” Veckorevyn 

9/13). 
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De inkluderande vi:en innefattar även kvinnor som solar fastän de vet att det är farligt, 

de som solar solarium och de som inte använder solskydd (”Och den ökar mest bland 

oss kvinnor. Trots att vi idag vet hur farligt det är att sola, så fortsätter vi.” 

Veckorevyn 6/13). Även egenskapen att ha för höga krav på sig själv och att ta 

vardagsrasism på allvar är sådant som skapas kring vi-gemenskapen.   
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Den vanligaste metoden för att definiera den grupp som räknas in i vi:et har varit att 

se till en närliggande nominalfras. Hela nio av de tio inkluderande vi:en har 

definierats genom en nominalfras som beskriver eller syftar på denna grupp. 

Exempelvis syftar gemenskapen i ”Trots att vi idag vet hur farligt det är att sola, så 

fortsätter vi. Vi struntar i solskyddsfaktor (…)” (Veckorevyn 6/13) tillbaka på 

meningen innan där vi:et etablerats som kvinnor genom ”Och den ökar mest bland oss 

kvinnor” (Veckorevyn 6/13).   

 

Det enda kontextbundna vi:et är det som bevisar att gruppen är emot rasism. 

”Samtidigt är det viktigare än någonsin att vi tillsammans tar vardagsrasismen på 

allvar genom nolltolerans för att skapa ett annat klimat i Sverige” (Veckorevyn 

11/13). Det vi som skapas här går alltså inte att definiera, att se vilka som ingår i 

gemenskapen, utan att se till den samtalssituation som råder. I detta fall är 

[avsändare], i form av [chefredaktören] eller tidningen som stort, och [mottagare], 

läsaren, de som kan räknas som samtalsdeltagare och därför är detta ett för läsaren 

inkluderande vi.   
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7. Analys 

I följande del kommenteras och analyseras de resultat som framkommit i studien. Hur 

avsändaren konstruerar modelläsaren, vilka egenskaper man tillskriver denna och 

vilka verktyg som krävs för detta analyseras här och sätts i perspektiv till varandra 

och ledartexterna. Till sist sammanfattas resultaten och samlas i en slutsats kring vad 

som innefattas i modelläsarens identitet samt hur denna skapats textuellt.  

7.1 Modelläsare 

För att kunna definiera den modelläsare som texterna skapar måste klargöras vad som 

gör en modelläsare. Som fastställs i teoridelen är modelläsaren den läsare som 

avsändaren skapar genom olika textuella val. De olika strategier som textens skapare 

använder för att föra texten i en viss riktning skapar även en idealläsare som 

accepterar alla de val som görs och i och med detta skapas en modelläsare med 

tillhörande identitet/egenskaper. 

 

Med detta som utgångspunkt kan man argumentera för att den i texten skapade 

modelläsaren i detta fall kan definieras genom de förkunskaper som förutsätts liksom 

de åsikter och idéer som räknas som allmänna i tidningen. Även de ämnen och 

deltagare som förekommer i texterna blir då sådant som modelläsaren är intresserad 

av, annars hade avsändaren (som ju är den som skapar en modelläsare) inte skrivit om 

just dessa saker och personer. 

 

Resultaten från deltagaranalysen kan alltså knytas till och skapa modelläsarens 

identitet då den genom att visa vilka personer som förekommer och vilka som 

behöver/inte behöver en närmare beskrivning, bevisar vilka förkunskaper 

modelläsaren har. Även generella åsikter och andra språkliga val rörande deltagarna i 

texten kommer att knytas till modelläsaren då avsändaren genom att uttrycka dessa 

formar modelläsaren och dess egenskaper. 

 

Resultaten från undersökningen av textens alla vi-gemenskaper finns även de med för 

att definiera texternas modelläsare. De vi som inkluderar läsaren innefattar både 

[avsändare] och [mottagare] (eftersom det är dessa som är med i samtalssituationen), 
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och ibland även fler än så. Men framförallt sätter sig [avsändaren], textens skapare, i 

en grupp som visar på att de har något gemensamt med samtalspartnern, [mottagaren]. 

Självklart kommer inte alla empiriska mottagare finnas med i dessa gemenskaper och 

alltså vara likadana och tycka samma saker. Dock kommer modelläsaren alltid att 

finnas inom dessa gemenskaper, just för att den är skapad av [avsändaren] och måste 

acceptera och följa de textuella val som görs. Detta gör att alla de egenskaper som 

tillskrivs de för läsaren inkluderande vi-gemenskaperna kommer att tillskrivas 

modelläsaren och dennes identitet.  

 

Resultaten från de två metoderna kommer alltså kunna knytas till den modelläsare 

som avsändaren skapat genom texten. Resultaten från de båda delmetoderna 

analyseras närmare nedan.  

!

7.2 Deltagaranalys 

Eftersom den värld, med deltagare, kunskaper och åsikter, som avsändaren skapat blir 

de val som en ideal läsare accepterar blir även de resultat som framkommer i 

deltagaranalysen omvandlat till egenskaper som tillskrivs modelläsaren.  
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De deltagare som finns med i texten är [avsändare], [mottagare] och [övriga]. I alla 

dessa tre grupper är deltagarna övervägande kvinnliga. De enda som är explicit 

uttryckt manliga är de [manliga kändisarna] och två belägg för [män i allmänhet]. De 

många kvinnorna har dock inte alltid något som kontinuerligt binder dem samman, 

förutom just att de är kvinnor. Detta är, precis vad Butler (Butler 2007, s. 51, 223 

m.fl.) diskuterar, att könen endast kan existera för att det finns en motsats att 

positionera sig mot. Och i detta fall är denna typ av positionering viktigt eftersom den 

många gånger uttrycks explicit, och då alltså övervägande med fokus på kvinnor.  

 

Att kvinnor får stort utrymme i textens värld har jag tolkar som att tidningen skapar 

ett klimat där man tillåter och tycker att just detta är viktigt; att kvinnor ska få ta stor 

plats, och detta blir då en egenskap som modelläsaren tillskrivs.  



! #2!

I#7#7!J&?)*+/+-0&!

0

Det har visat sig i resultaten är en den vanligaste metoden för att definiera och 

benämna deltagare, förutom att använda namn, är att nämna deltagarens yrkestitel. 

Detta sker 20 gånger i texterna. Dessutom diskuteras drömyrken i ett eget nummer 

och ett flertal gånger nämns yrken som inte knyts direkt till någon specifik deltagare. 

Helt enkelt är fokus i texterna mycket på arbete och karriär, och detta är även starkt 

kopplat till vem och hur personen i fråga är. Att ha ett yrke är i texterna nära bundet 

till identiteter och bevisligen även viktigt, enligt avsändaren, att nämna när man 

presenterar personer. Eftersom modelläsaren är ett resultat av de val som avsändaren 

gör i texten kommer även denna övertygelse tillägnas modelläsaren. Detta gör att 

modelläsaren tillskrivs egenskaper som att tycka att yrke är en stor del av en persons 

identitet och att modelläsaren anser att karriär och yrke även är viktigt för sig själv.  

 

Det finns även vissa yrken/branscher som deltagarnas yrken tillhör oftare än andra. 

Dessa är bland annat sådant som tillhör journalistik och redaktionellt arbete, så som 

redaktör och fotograf. Även yrken kopplade till skönhet och utseende, som modell, 

frisör och skönhetsredaktör och rör en typ av kändisdiskurs, så som artist, bloggare 

och pressperson finns representerade. Dessa yrken går såklart inte att tillskriva 

modelläsaren eftersom de bara är beskrivningar av andra personer. Dock går det att 

utefter detta se vilka yrken och områden som texterna handlar om och deltagarna är 

kopplade till. Dessa är de yrkesområden och branscher som förekommer i texterna är 

det alltså de som avsändaren tillskriver modelläsaren intresse av, annars hade man ju 

inte skrivit och fokuserat på dessa. Modelläsaren kan därför tillskrivas egenskaper 

som att vara intresserad av sådant som rör redaktionellt arbete, liksom skönhet och 

utseende samt arbetet kring och kändisar själva, här bl.a. artister, bloggare och 

modeller.  

!
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Förkunskaper är något Eco (Eco1984, s. 7) tar upp som en faktor i skapandet av en 

modelläsare. I dessa texter kan man se att förkunskaper krävs i vissa fall, detta då 

deltagare inte ges någon närmare beskrivning förutom namn och ibland yrkestitel. De 

som kräver att man vet vilka de är för att man ska förstå sammanhanget är de som 

samlats i referentgruppen [övriga], mer specifikt nämnda [kändisar]. De som är 
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samlade i [kändisar] är sådana som avsändaren väljer att inte presentera närmare och 

alltså sådana som man, i och med detta, tillskriver modelläsaren kunskap om, 

eftersom de annars inte följer med i textens riktning. De som innefattas av denna 

grupp [kändisar], och som modelläsaren alltså är intresserad av och har kunskap om, 

kan sammanfattas som unga, svenska kändisar. Dessa kändisar är många gånger 

bloggare, artister, omslagstjejer/modeller och liknande. 

!
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Det man kan se som verktyg för att skapa en identitet för modelläsaren i denna del är 

framförallt de verktyg som lett till att denna ”värld” skapats inom texten. Eftersom 

detta beror på vilka som är med i texten, hur dessa presenteras samt övriga generella 

åsikter är det alltså dessa som får räknas som verktyg. Inom deltagaranalysen är det 

alltså avsändarens textuella och innehållsmässiga val, framförallt genom 

deltagarpresentationer samt köns- och yrkestillhörighet, som räknas som verktyg. 

Dessa är, som visat sig, effektiva verktyg för att skapa en atmosfär som modelläsaren 

måste anpassa sig till. Hade man exempelvis presenterat textens deltagare på ett annat 

sätt än via yrkestitel hade detta förändrat modelläsarens identitet. Verktygen, hur man 

konstruerar modelläsaren, är alltså mycket viktiga.  

7.3 Vi-analys 

Som fastställt ovan kommer de egenskaper som definierar de inkluderande vi-

gemenskaperna att tillskrivas textens modelläsare. Detta eftersom man kan se dem 

som en direkt följd av de textuella val som avsändaren gjort i skapandet av texten.  

 

Dessa egenskaper är att modelläsaren är kvinna, att hon inte är rasist och att hon tar 

vardagsrasism på allvar, är feminist och är med och försöker ändra normerna kring 

detta. Hon har även för hårda krav på sig själv och ska under året blir snällare mot sig 

själv. Dessutom vet hon att det är farligt att sola men fortsätter ändå att sola och 

strunta i solskydd o.s.v. samt att hon inte ska klanka ned på sig själv eller andra tjejer. 

 

Man visar alltså genom att tillskriva de flesta av dessa vi-gemenskaper egenskapen 

kvinna att modelläsaren är kvinnlig. I några av vi-gemenskaperna definieras ingen 

könstillhörighet utan formuleringar som ”vi alla” och ”de flesta av oss” visar att i 

princip vem som helst kan räknas in gruppen. Dock finns inga vi-gemenskaper där 
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deltagarna blivit tillskrivna egenskapen manliga utan de flesta vi-gemenskaper är (alla 

utom två) explicit definierade som kvinnor, och därför kommer modelläsaren att 

tillskrivas denna egenskap. 

 

Andra egenskaper som tillskrivs modelläsaren blir en typ av samhällsengagemang 

som är kopplat till sociala orättvisor. Modelläsaren är inte bara inte rasist, utan arbetar 

för att man ska ta vardagsrasism på allvar och är likaså med i kampen för feminism 

och att normer kring detta ska förändras. Detta visar att modelläsaren både har 

kunskap om och är aktiv inom dessa områden och kan tillskrivas sådana egenskaper 

just eftersom hon är inräknad i denna vi-gemenskap. 

 

Ytterligare en aspekt som är kopplad till detta samhällsengagemang är den 

feministiska anda som framkommer i texten och som därför kommer prägla 

modelläsarens identitet. Först och främst är modelläsaren en kvinna och dessutom 

tillskrivs hon egenskapen feminist. Vidare konstaterar en vi-gemenskap att vi inte ska 

klanka ned på ”(…)oss själva eller andra tjejer heller för den delen.” (Veckorevyn 

7/13). Detta är ännu en indikation på att modelläsaren kan ha feministiska tankar och 

att hon anser att man ska hjälpa andra kvinnor lite extra, att kvinnor ska hålla 

varandra om ryggen. 

 

Detta uttalande, om att vi-gemenskapen inte ska (alltså i framtiden) klanka ned på sig 

själva eller andra kvinnor, tillsammans med egenskapen att man har för höga krav på 

sig själv och under kommande år ska bli snällare mot sig själv, visar inte bara att man 

inom vi-gemenskapen har höga krav på sig själva och andra utan även att man har 

saker i sin personlighet som man måste arbeta på och förbättra. Detta visar hur 

modelläsaren är, d.v.s. har höga krav men ska sänka dem samt inte klaga på sig själv 

och andra tjejer, men också att den allmänna åsikten i tidningen är att hon inte är 

perfekt och därför behöver förändra vissa saker för att bli en bättre person.  

 

Något man kan se i vi-gemenskaperna är även att man vet att solning är farligt och 

orsakar hudcancer. Trots detta fortsätter man sola, solar solarium och struntar i att 

använda solskydd. Man har alltså kunskap om solningens negativa effekter men 

struntar i detta för att vara snygg. I och med detta kan man alltså se modelläsaren som 

klok och kunnig, men utseendefixerad. 
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Allt detta landar i att modelläsaren är en kvinna som är kunnig och aktiv inom sociala 

frågor och problem, hon är feminist och mot rasism. Hon har kunskap men förkastar 

den för att vara snygg och tycker trots att hon har höga krav på sig själv och andra att 

det inte är okej att klanka ned på sig själv eller andra tjejer.  

!
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De verktyg som används för att skriva fram modelläsarens identitet i vi-analysen är 

framförallt just den positionering som en vi-gemenskap ger förutsättningar för. Detta 

är alltså ett vanligt verktyg som används tio gånger i texterna, i genomsnitt nästan en 

gång i varje text. I och med den gruppering som uppstår genom att använda ordet vi 

måste de som sållar sig till denna grupp positionera sig med varandra och mot de som 

inte finns med i gruppen. Utan denna typ av positionering hade inga egenskaper 

kunnat tillskrivas någon, och ingen modelläsaridentitet hade varit möjlig att skapa 

genom vi-gemenskaper. Det är just genom positionering mot andra som man visar 

exakt vilka egenskaper som avsändaren skriver fram som fördelaktiga och som 

modelläsaren därmed måste acceptera. Hade det däremot inte funnits några som hade 

rasistiska åsikter, eller inte funnits några som var emot feminism så hade inte 

modelläsaren kunnat tillskrivas motsatsen till dessa egenskaper. Av denna anledning 

är vi-gemenskaperna och dess positioneringsmöjligheter ett av de mest effektiva 

verktygen för att skapa modelläsarens identitet.  

 

De vi-gemenskaper som konstrueras i texten och möjliggör positionering har även de 

skapats med hjälp av textuella verktyg. Det allra vanligaste verktyget, som använts 

nio av tio gånger, för att skapa en vi-gemenskap i dessa texter är genom att knyta vi:et 

till en beskrivande nominalfras. Detta verktyg, att explicit uttrycka vilka som tillhör 

gemenskapen och varför de tillhör den, är väldigt effektivt och tydligt. Detta ger inget 

utrymme för subjektiv tolkning av vem som innefattas av gruppen utan knyter ett 

starkt band mellan grupp och egenskapligt drag. 

 

Det finns även ett exempel i texten på när ett annat verktyg har använts för att 

definiera en vi-gemenskap. Detta är ett kontextbundet vi, som alltså ser till den 

kringliggande textuella kontexten med samtalsdeltagarna [avsändare] och [mottagare] 

som utgångspunkt för att bestämma vilka som innefattas av vi-gemenskapen. Detta är 
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ett verktyg som kräver mycket mer bedömning och analys för att få fram exakt vilka 

som ingår i vi-gemenskapen och därför är otydligare. Detta återfinns dock bara en 

gång i texten och är därför inget utmärkande verktyg i skapandet av modelläsarens 

identitet som positionering och vi-gemenskaper definierade av nominalfraser är.  

!

7.4 Modelläsaren i texten – sammanfattande kommentarer 

De två analysmetoderna går i flera fall in på samma spår, de skapar egenskaper till 

modelläsaren som överlappar varandra och därför blir extra tydliga. Dessa är bland 

annat rörande feminism och kunskap i kontrast med utseendefixering.  

 

Angående feminism finns flera olika egenskaper som pekar åt samma håll. Först och 

främst visar deltagaranalysen att kvinnor tillåts ta stor plats, dessutom uttrycks det 

explicit i texten att Veckorevyn ska ”lyfta fram unga framgångsrika tjejer”. Från vi-

analysen kommer egenskapen att modelläsaren är feminist samt att hon inte ska 

klanka ned på andra tjejer. Här är formuleringen ”andra tjejer” viktig, det visar tydligt 

att det just är andra kvinnor som modelläsaren ska och behöver vara snällare mot, inte 

människor i allmänhet (alltså inte män).  

 

Man fokuserar i texterna på att kvinnor ska få ta plats och hjälpa varandra, något man 

skulle kunna läsa in som något ovanligt eftersom man tar upp det som något speciellt. 

Man lägger alltså stor vikt vid att befästa en feministisk anda i texterna och detta ger 

som följd att modelläsaren, som skapas genom sådana val, även hon kommer 

tillskrivas egenskapen feminist. Detta blir även en väldigt markerad egenskap, just för 

att den konstrueras flera gånger på olika sätt.  

!
Som sagt ställs även samhällsengagemang och kunskap mot utseendefixering vid flera 

tillfällen i analyserna. Att modelläsaren är engagerad i sociala frågor så som feminism 

och kampen mot rasism tyder på att denne har viss kunskap om detta och vet varför 

det finns problematiska åsikter kring dessa o.s.v. Hon har även kunskap om hur 

solning påverkar kroppen och kan orsaka cancer. Modelläsaren är alltså kunnig och 

klok gällande flera skilda områden. Dock visas även en annan sida av modelläsaren 

upp. Hon följer inte alltid sin egen kunskap utan solar för att bli snygg och behålla 

brännan trots att hon vet att detta är farligt. Hon är även intresserad av sådant som av 
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många klassats som ytligt, exempelvis skönhet, utseende och kändisar. Detta syns 

genom att kändisar är en stor del av de deltagare som finns med i texterna och att 

många av de yrkestitlar som knyts till deltagare i texten har med skönhet och utseende 

eller att vara kändis att göra.  

 

Denna tvåsidiga bild av modelläsaren, att hon är smart och kunnig men även 

utseendefixerad och intresserad av ytliga saker, är även det egenskaper som 

framkommer flera gånger i de två analyserna och som därför har många belägg och 

därmed präglar modelläsarens identitet mycket.  
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Sammanfattande slutsatser kring modelläsarens identitet blir då att denne är en ung 

och kunnig kvinna som är engagerad och aktiv inom samhälleliga fenomen och 

problem (rasism och feminism). Feminism är en viktig fråga för modelläsaren och 

hon har bestämt sig för att inte klanka ned på sig själv eller andra tjejer, man ska hålla 

varandra om ryggen! Hon är lite tvåsidig då hon både är kunnig och utseendefixerad. 

Ytterligare egenskaper är att hon har för höga krav på sig själv och är intresserad av 

svenska kändisar och redaktionsarbetet. Dessutom är modelläsaren intresserad av 

arbete och karriär, och ställs till den allmänna åsikten i tidningen att ens yrke är en 

viktig del av ens identitet.  

 

Denna modelläsaridentitet har främst skapats genom positionering samt 

deltagarpresentationer. Förutom val av vilka deltagare som får leva och verka i 

texterna har valen av hur dessa presenterats språkligt varit av stor vikt för 

modelläsaren och dess identitet. Yrkes- och könstillhörighet har varit viktiga verktyg, 

liksom namn, för att definiera deltagarna.  

 

Även positionering har fungerat som ett effektivt verktyg för att ta fram och tillskriva 

modelläsaren egenskaper. Denna positionering har fungerat som en förutsättning för 

att de vi-gemenskaper som skrivs fram i texten ska fylla sitt grupperande syfte. Vi-

gemenskaperna definieras oftast genom en närliggande nominalfras där en egenskap 

håller deltagarna samman mot en yttre motsats.   
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8. Diskussion 
I diskussionsdelen uppmärksammas textuella och innehållsliga drag från materialet 

och resultaten som tåls att reflekteras vidare kring. Detta är bland annat likheter med 

tidigare studier och även sådant som skiljer sig från dessa. Både modelläsarens 

egenskaper och kopplingar till teori samt till den empiriska målgruppen kommenteras 

och diskuteras i denna del.  

8.1 Kvinnlighet som projekt 

Tidigare forskningsresultat som visar likheter med denna studie är bland annat 

”Dubbla och dolda budskap” (Ljungstedt Wide & Mattson Fröjd, 2010). De kommer 

fram till att Veckorevyn som avsändare blir en typ av expert som hjälper läsaren att 

uppnå ett kvinnligt ideal, att bli kvinnlig. De uppvisar tydliga tendenser på att 

kvinnlighet är en egenskap man måste arbeta på för att förbättra och utveckla.  

 

Detta stämmer även överens med Hirdmans resultat (2001) som visar att kvinnan som 

finns med i Veckorevyn har en tvådelad identitet. Å ena sidan firas kvinnlighet som 

något unikt och gemensamt för kvinnor, och å andra sidan något man måste arbeta 

med (Hirdman, 2001, s 267 ff. ). 

 

Detta, att bli bättre och utvecklas, är även drag som framkommer i denna studie. Här 

visar resultatet att modelläsaren redan är definierad som kvinna explicit i texten, men 

att man ändå måste förändras och utvecklas för att bli en ideal sådan. De egenskaper 

som modelläsaren tillskrivs enligt denna studie och som relaterar till personlig 

utveckling som ett projekt och alltså kräver arbete är bl.a. att man har för höga krav 

på både sig själv och på andra och att man därför måste bli bättre både på att vara 

snäll mot sig själv och visa uppskattning mot andra.   

 

Alla tre studier visar alltså på den förbättring och förändring som krävs av 

modelläsaren i Veckorevyn. Resultaten är desamma över tid och verkar därför vara ett 

genomgående synsätt som förmedlas i Veckorevyns texter 
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8.2 Kunskap och ideal 

Andra resultat från tidigare forskning som visar upp likheter med denna undersökning 

är Gauntletts (2005) studie av identiteter i populära tjejtidningar i USA och 

Storbritannien.  

 

I min studie visar resultaten vid tillfällen att modelläsaren har kunskap om saker som 

hon senare väljer att trotsa. Detta gäller bl.a. att man har kunskap om solningens 

negativa effekter men ändå fortsätter att sola samt struntar i att skydda sig. 

Modelläsaren vet helt enkelt om riskerna men ser förbi dessa för att vara vacker och 

solbränd.  

 

I Gauntletts undersökning framkommer liknande resultat. Tjejtidningarna lägger stor 

vikt vid att utbilda och tipsa sina läsare kring hälsa och hur man mår bra. Detta lägger 

man dock åt sidan när man senare väljer att skriva och skapa ett skönhetsideal som 

går tvärtemot dessa tips. Avsändaren skapar alltså kunskap hos läsaren för att senare 

uppmana henne att förkasta dessa i förmån för skönhetsideal.  

 

Båda tidningarna skapar på så vis denna bild, att man förkastar kunskap för att kunna 

uppnå de skönhetsideal som skapas och återskapas i tidningen. Dessa ämnen, hälsa 

och skönhet, är kanske inte menat att ställas emot varandra utan istället för att ge 

mottagarna en tankeställare. Dock skapas en motsättning eftersom de textuella valen 

placerar in modelläsaren i en grupp som följer dessa ideal. Oavsett avsändarens 

intention påvisar båda studierna liknande resultat vilket tyder på att 

identitetskonstruktion i tjejtidningar har flera liknande drag trots att de gäller olika 

tidningar och olika länder.  

8.3 Kvinnor som hot samt feminism 

Något som dock delvis skiljer sig mellan mina resultat och tidigare studier är synen 

kvinnor emellan. Hirdman (2001) talar om de ”hot” som andra kvinnor kan utgöra för 

läsaren samt granskningen i relationen kvinnor emellan. Hon menar att den 

kvinnlighet Veckorevyn uppvisar som något gemensamt för alla kvinnor även är en 

faktor som gör att andra kvinnor är potentiella hot (Hirdman, 2001, s. 294). 
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Delar av detta synsätt kan ses även i mina resultat, men också motsatsen till detta. I 

min studie kan man se att modelläsaren såväl som Veckorevyn som tidning är väldigt 

måna om och aktiva i kampen för feminism. De är väldigt tydliga med att man inte 

ska klanka ned på andra kvinnor. Enligt dessa resultat kan alltså motsatsen till denna 

hotbild ses, man anser att kvinnor ska hjälpa och lyfta varandra och att det är så 

samhället och relationen mellan kvinnor bör se ut. Feminism speglas som något som 

för kvinnor samman i en kamp mot andra, man är alltså där för att hjälpa varandra.  

 

Dock kan man även se, genom egenskaperna ”ska sluta klanka ned på sig själv och 

andra kvinnor”, att man förutsätter att alla inte agerar på detta vis. Eftersom man ska 

sluta klanka ned på sig själv och andra är det alltså något man gör eller tidigare gjort. 

Detta skulle då påvisa en underliggande norm som går i enlighet med Hirdmans 

slutsats; att man klankar ned på andra kvinnor, kanske just för att man ser dem som ett 

hot.  

 

Vilken bild som är den mest framstående i materialet och därmed huruvida den 

stödjer eller motsäger Hirdmans slutsats är svårt att säga då undersökningen inte varit 

inriktad på denna typ av relationer i texten. För att slå fast hur relationen mellan 

kvinnor ser ut i dagens Veckorevyntidningar och om en hotbild målas upp krävs 

utförligare undersökningar av materialet.  

8.4 Avsändare och empiriska läsare  

!

Till sist är det viktigt att uppmärksamma både den empiriska läsaren av texten samt 

avsändaren och deras relation till de resultat som framkommit i och med denna studie.  

 

Modelläsaren i denna studie har visat sig vara en kvinna med en rad olika egenskaper 

och intressen. Redan här kan man tydligt skilja modelläsare och riktiga empiriska 

läsare från varandra. Som nämns tidigare finns även män (11 % av läsarna uppges 

vara män, se bakgrund) som läser tidningen. Modelläsaren är alltså inte en faktisk 

person eller grupp som läser texten utan är endast ett av texten konstruerat ideal. Med 

detta sagt finns dock säkerligen många empiriska läsare som ligger nära idealet, men 

även lika många som inte alls passar in i mallen.  
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Den modelläsare och de föreställningar som finns inom tidningen är resultat av olika 

språkliga strategier från avsändarens håll. Dock är det inte säkert att resultatet av 

strategierna är de som avsändaren hade tänkt sig. Det är därför inte heller säkert att 

resultaten överensstämmer med de mål och syften som avsändaren haft.  

 

Ytterligare en viktig aspekt att påpeka är att inte heller den empiriska läsaren av dessa 

texter måste påverkas av dessa ideal eller ens uppfatta och tolka dem på samma sätt 

som gjorts i denna studie. De empiriska läsarna har både egen kunskap och vilja och 

kan därför ha sett andra saker och därmed uppfattat idealen i texten på annat vis. 

Därför är det svårt att på något sätt uttala sig om hur den konstruerade modelläsaren i 

texten skulle kunna påverka både empiriska läsare och i förlängningen läsarsiffror 

eller empirisk målgrupp för tidningen. Om inte annat kan man dock genom denna 

undersökning se spår av hur verkligheten ser ut i denna diskurs, och det är allt denna 

typ av textanalytiska undersökningar kan göra på egen hand.  

!

8.5 Ytterligare forskningsområden 

För att utveckla de teorier och resultat som framkommit i denna studie finner jag det 

intressant att utöka forskningsmaterialet med ytterligare nummer från Veckorevyn, 

kanske dessutom från en mer spridd tidsram. Detta ger troligtvis en bredare förståelse 

och kan eventuellt ta fram ytterligare egenskapliga drag för modelläsaren då fler 

ämnen behandlas. Intressant vore även att ta med jämförbara ledartexter från andra 

veckotidningar i samma genre för att undersöka huruvida modelläsaren mellan de 

olika tidningarna skiljer sig eller inte. Kanske går det att genom detta ta fram en 

genomsnittlig modelläsare för genren veckotidningsledare. 

 

Förutom att utöka materialet vore jämförelsestudier samt andra typer av textanalys 

intressant att anpassa på materialet. En textanalys enligt den systemisk-funktionella 

grammatikens deltagar- och processbegrepp skulle kunna visa en annan del av textens 

deltagare och då antingen utöka modelläsarbegreppet för den i denna studie 

definierade modelläsaren eller hitta en helt ny modelläsare.   
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Bilagor  

Bilaga 1 

Materialet, Veckorevyn 2012 nr 12 samt 2013 nr 1-11(det nyaste numret först, sedan 
bakåt i kronologisk ordning).  
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Bilaga 2 

Deltagare, benämningar och användningsfrekvens 
Tabell (nr) Individuella deltagare, dess benämningar samt användningsfrekvens: 

Referent (person) Benämningar Förekommer i antal nr 
Chefredaktören Jag, jag själv 11 nummer 
Läsaren Du, dig, dig själv 8 nummer 
Danny Saucedo Danny Saucedo, Danny 2 nummer 
Molly Sandén Bloggare och omslagstjej 

Molly Sandén, Molly, hon 
2 nummer 

Generiskt man (syftar på 
”alla”) 

Man 2 nummer 

Josefin Knave Vår reporter Josefin Knave 1 nummer 
Laila Bagge  Laila Bagge 1 nummer 
Elin Kling Elin Kling 1 nummer 
Frisören Frisören 1 nummer 
Mentala coachen Cecilia 
Dunberg 

Vår mentala coach Cecilia 
Dunberg 

1 nummer 

Hannah Arnhög Sex- och relationsexpert 
Hannah Arnhög, Hannah 

1 nummer 

Skönhetsredaktören Anja Vår skönhetsredaktör Anja 1 nummer 
Veckorevyn-läsaren Emma Läsaren Emma, hon 1 nummer 
Elsa Hosk Svenska modellen Elsa 

Hosk 
1 nummer 

Fanny Lyckman Vår omslagstjej Fanny 
Lyckman, Fanny 

1 nummer 

Alexander Ferrer Alexander ”New Kid” 
Ferrer 

1 nummer 

Kristian Luuk Kristian Luuk 1 nummer 
Eric Saade Eric Saade 1 nummer 
Justin Bieber Justin Bieber 1 nummer 
Cissi Wallin Cissi Wallin, Cissi, hon 1 nummer 
Hugo Rosas Bloggaren Hugo Rosas, 

Hugo 
1 nummer 

Gina Dirawi Gina Dirawi, Gina, hon 1 nummer 
Isabella Löwengrip Entreprenören och 

superkvinnan Isabella 
”Blondinbella” 
Löwengrip, Blondinbella, 
hon 

1 nummer 

Pressperson Folkkär programledares 
pressperson 

1 nummer 

VR:s fotograf Fotografen 1 nummer 
VR:s redaktör Alexandra Redaktör-Alexandra, hon 1 nummer 
VR:s Redaktionschef 
Karolina 

Redaktionschef-Karolina 1 nummer 

VR:s redaktör Angelica Redaktör-Angelica, 
Angelica 

1 nummer 
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Medlem av VR:s redaktion Redaktionsmedlem, hon 1 nummer 
Chefredaktörens kompis Min kompis 1 nummer 
Anonym känd kvinna som 
inte ville säga sig vara 
feminist. Icke-unikt 
definierbar 

En annan tjej, hon 1 nummer 

Långtidsprenumerant Långtidsprenumerant 1 nummer 
Någon som köper 
tidningen i butik 

De som köper tidningen i 
butik  

1 nummer 

Korttidsprenumerant du som 
korttidsprenumerant 

1 nummer 

Rösten av någon som 
svälter sig p.g.a. antal 
”likes” på instagram. Icke-
unikt definierbar 

”jag” (annan röst) 1 nummer 

Obestämt utomstående 
person (som tar illa upp av 
rasistiska ord). Icke-unikt 
definiebar 

Någon 1 nummer 

Icke-unikt definierbar Någon annan tjej 1 nummer 
  
Tabell (Nr) Deltagargrupper, dess benämningar samt användningsfrekvens 
Deltagargrupp Benämningar Förekommer i antal nr 
VR:redaktionen Vi, vi på redaktionen 10 nummer 
Veckorevynläsare Veckorevyns läsare, Ni, er, 

ni läsare 
4 nummer 

Vi alla kvinnor Vi, vi alla, vi kvinnor, oss 
kvinnor 

4 nummer 

Män i allmänhet Män  2 nummer 
Kvinnor utsatta för 
sexualbrott 

Sexualbrottsoffer 1 nummer 

Läsare som berättar om 
sexualbrott 

Dessa unga kvinnor, läsare 
som vill berätta om när de 
blivit utsatta för 
sexualbrott 

1 nummer 

Chefredaktörens lärare Lärarna 1 nummer 
Rasistiska grupper på 
Facebook 

Gillare, gillare på 
Facebook 

1 nummer 

Modellargenturen 
Stockholmsgruppen 

Stockholmsgruppen, de 1 nummer 

Chefredaktören samt 
hennes klasskamrater 

Kids, vi 1 nummer 

Tre kvinnor som berättar 
om feminism i tidningen 

Tre fantastiska kvinnor, de 1 nummer 

Tre kvinnor med de yrken 
som klassas som VR-
läsaren drömyrke 

Tre tjejer med dessa yrken 1 nummer 

Svenska kändistjejer som 
inte är feminister 

Svenska kändistjejer, coola 
unga tjejer 

1 nummer 
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Kvinnor som har höga 
krav på sig själva och läser 
VR 

Vi, de flesta av oss 1 nummer 

Svenska modeller Svenska modeller 1 nummer 
De som inte är 
feminister/tvekar i frågan 

Alla som tvekar i 
feministfrågan 

1 nummer 

!


