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Abstract 
Idag lever vi i ett samhälle som är i ständig utveckling och medier påverkar människan i allt 

större utsträckning. Det är främst de unga som blir påverkade av dessa medier. 

Livsstilsmagasin, som de två jag har valt att undersöka, bär i detta anseende en stor del av 

ansvaret för vad en ung kvinna respektive man vill och bör läsa om i dagens samhälle. 

Livsstilsmagasin är avsedda för att inspirera läsaren till att kunna förbättra sitt liv. Syftet med 

denna uppsats är att, genom analys av tidskrifternas omslag, få en ökad förståelse för hur två 

livsstilsmagasin med en tydlig genusbaserad målgrupp – Veckorevyn och Café – 

representerar och konstruerar identiteter utifrån genusnormer och stereotyper. 

 

Frågeställningarna som besvaras är: Vilka likheter och skillnader finns det i upprätthållandet 

av könsnormer i de utvalda livsstilsmagasinen? Vilka maskulinitets- och femininitetsideal 

dominerar? 

 

Uppsatsen utgår från ett genusperspektiv med utgångspunkt i de teoretiska begreppen 

identitet, representationer och stereotyper. Metoden sker med hjälp av Barthes modell för 

semiotisk bild- och textanalys och begreppen denotation, konnotation och myt. Materialet 

som analyserats är 21 stycken omslag från år 2015. Analysen presenterar omslagen som en 

helhet och delas upp i mindre rubriker för mer struktur. Resultatet blev att det fortfarande är 

väldigt mycket som är stereotypiskt och det finns tydliga skillnader när det kommer till vad en 

ung man respektive kvinna ska vilja ta del av.  

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
Nyckelord: livsstilsmagasin, genus, identitet, stereotyper, representationer, maskulinitet  
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1 Inledning 
1.1 Problemdiskussion 

Idag lever vi i ett samhälle som konstant matar oss med intryck, utan att vi är medvetna om 

det så formar media våra åsikter. Gripsrud (2011) menar att det är omöjligt att inte bli 

påverkad på ett eller annat sätt då media har en stor del i reproducerandet av samhällets ideal 

och normer. Alla har på ett eller annat sätt känt någon form av press på hur vi ska se ut eller 

bör vara och inte minst de unga påverkas av detta. Tonåringar tycks vara extra känsliga för de 

påtryckningar och influenser som finns i samhället idag. I denna sköra del av livet finns 

livsstilsmagasinen där för att hjälpa läsaren att bli mer självständig och strunta i samhälleliga 

påtryckningar. Samtidigt som tidningarna säger sig avfärda dessa påtryckningar så finns de 

inbyggda i det underliggande budskapet (Ekman, 1998:39). Dessa strukturer följer med oss 

ifrån ett tidigt stadie ända in i vuxenlivet. 

 

Vårt samhälle förändras successivt och vi har tagit ett stort kliv ifrån många stereotypa 

könsroller, idag är det exempelvis ett alternativ för mannen att stanna hemma med barnen och 

kvinnan att göra karriär. Om vårt samhälle har förändrats, borde inte då dessa livsstilsmagasin 

ha gjort samma attitydförändring? Vilken bild som väljs till omslaget och vilken text som ska 

lyftas fram berättar för läsarna vad de ska bry sig om. Här borde vi, att döma av de 

samhälleliga förändringarna, se en tydlig förändring i attityden hos tidningarna. Medierna 

producerar föreställningar om vad det innebär att vara man eller kvinna genom att dela in sina 

läsare i just dessa tydliga kategorier (A. Hirdman, 2001:8). På grund av detta är det intressant 

att studera vilka framträdande budskap tidningarna ger sina läsare om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt i det svenska samhället. Ett samhälle som i övrigt tycks ha kommit en 

bit på vägen när det gäller att sudda ut könsrollerna. Tidigare forskning har studerat 

livsstilsmagasinens innehåll över en längre tidsperiod för att göra jämförelser, därför kommer 

denna uppsats fokusera på endast ett årtal och på tidningarnas omslag.  

 

Synen på könen påverkar hur vårt samhälle utvecklas och hur människan definierar jämlikhet. 

Att studera hur och vad livsstilsmagasinen väljer att förmedla till sina läsare idag, blir härmed 

ett intressant ämne att behandla. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, genom analys av tidskrifternas omslag, få en ökad förståelse 

för hur två livsstilsmagasin med en tydlig genusbaserad målgrupp – Veckorevyn och Café – 

representerar och konstruerar identiteter utifrån genusnormer och stereotyper. 

• Vilka likheter och skillnader finns det i upprätthållandet av könsnormer i de utvalda 

livsstilsmagasinen? 

• Vilka maskulinitets- och femininitetsideal dominerar? 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av materialval och den avgränsning som gjorts i arbetet 

för att ge läsaren en tydlig överblick av vad som har studerats. I bakgrunden presenteras 

definitionen av populärkultur och livsstilsmagasin för att sedan presentera de utvalda 

tidningarna Café och Veckorevyn. Tidigare forskning och teori ska ge läsaren en bättre 

förståelse för uppsatsens berörda område. Därefter presenteras den valda metoden, en 

semiotisk bild- och textanalys kommer göras av varje tidningsomslag från ett genusperspektiv 

för att kunna jämföra och se vad som skiljer dem åt i representationen. Efter det redovisas en 

analys av det valda materialet som stödjs av teorin och metoden. Utifrån detta kan en slutsats 

presenteras, denna kopplas till de valda teorierna och frågeställningarna besvaras. 

 

1.4 Material och Avgränsning 

Det empiriska materialet till studien är mode- och livsstilsmagasinen Veckorevyn och Café 

från år 2015. Veckorevyn riktar sig främst mot kvinnor medan Café principiellt försöker 

tilltala män. Undersökningen kommer att avgränsas till att endast analysera omslagen. Det 

skulle självklart vara möjligt och intressant att analysera en hel tidning men det är omslaget 

som är ansiktet utåt för denna typ av alster. Med tanke på detta tycks det material som valts 

vara tillräckligt för att genomföra en rimlig analys. Fokus kommer ligga på omslagsbilden och 

textpuffarna, det vill säga rubrikerna, då dessa är av betydelse för att kunna kartlägga 

skillnader i konstruktionen av manligt och kvinnligt. De båda livsstilsmagasinen är två av 

Sveriges ledande tidningar (tidningskungen.se) och därför kändes valet av just dessa magasin 

naturligt. De har, åldersmässigt, någorlunda liknande målgrupper. Båda magasin riktar sig 

mot relativt unga människor. 
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Uppsatsen omfattar en semiotisk bild- och textanalys på samtliga utgivna nummer under år 

2015 vilket är totalt 21 tidningsomslag, 11 omslag av Veckorevyn och 10 omslag av Café. 

Anledningen till att det inte är 12 omslag för varje tidning är för att vissa utgivna nummer var 

för två månader. Det är ett aktivt val att välja år 2015 då det känns relevant eftersom det 

representerar tidningarna bäst i hur de vill framstå sig själva idag. När uppsatsen började hade 

alla nummer för år 2016 inte kommit ut. Tidningarnas omslag kommer att analyseras en och 

en men i analysen presenteras en sammanfattning av alla omslag, vikt läggs på 

helhetsintrycket. Anledningen till detta är att mängden omslag skulle bli för stort och 

analysens djup skulle kunna bli lidande. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Populärkultur  
Populärkultur uppfattas som en vardaglig folklig kultur och är en medierad och 

kulturindustriellt framställd ”masskultur”. Populärkulturen omsluter i stor omfattning 

medierna och blir på så sätt en mediekultur (Bjurström et al. 2000:166). Detta har resulterat i 

att populärkultur har kategoriserats som underhållning kopplat till nöje och fritid. En 

avgränsning som förekommer är att populärkultur är det som går hem och tycks om av 

många, därför klassas den som masskultur. Detta för också med sig ett fördömande ifrån 

allmänheten, den blir en ”fulkultur”. Definitionen om vad som är populär- och finkultur är 

helt beroende av historisk tidpunkt, viss konst, film, musik och litteratur har upp- och 

nedvärderats under olika perioder (Ganetz 2000:28). Vad som egentligen räknas till 

populärlitteratur råder det delade meningar om. Det kan vara texter som ger läsaren en 

möjlighet att få uppleva en värld som inte hör samman med den vardagliga och som har en 

stor läsarkrets där syftet är att underhålla läsaren (Ganetz 2000). Samtidigt räknas 

livsstilsmagasinen till masskulturen då de, trots sin mer instruktionsbaserade och 

verklighetsorienterade text, är lättlästa och har som mål att nå ut till en bred folkmassa för att 

ge läsarna underhållning och njutning. 

 

2.2 Livsstilsmagasin 
Livsstilsmagasin är de tidskrifter som är tilltänkta för att inspirera läsaren till att kunna 

förbättra sitt liv. Det som enligt Gauntlett anses vara typiskt för livsstilsmagasin är att de 

riktar sig till unga tjejer och kvinnor med innehåll som kändisar, mode, sex och relationer. Det 

var inte förrän på 2000-talet som livsstilsmagasin ökade i antalet för män (Gauntlett, 2002). 
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Vad som skiljer sig från livsstilsmagasin som riktar sig mot män är att de ofta är inriktade på 

ett specifikt ämne, till exempel fiske, sport och teknik. Livsstilsmagasin riktade till män som 

innehåller främst stil och mode har inte funnits så länge i västvärlden då det förr i tiden ansågs 

att ”riktiga män” inte behövde läsa denna typ av skrifter (Gauntlett 2002:167).  

 

2.2.1 Café 

Café är Sveriges ledande magasin när det kommer till mode och livsstil för män (enligt 

tidningen själv) i åldrarna 16-30. Det första numret kom ut våren 1990 och deras målsättning 

var att skapa ett välskrivet, exklusivt mode- och livsstilsmagasin för män där namnet Café 

skulle förknippas till en mötesplats (Cafe.se). Magasinet ägs av Aller Media och utkommer 

med 10 nummer per år.  

 

”Tidningen erbjuder läsaren de bästa stilköpen, modetips, dokumentärjournalistik och 

spännande intervjuer med Sveriges mest intressanta kvinnor och män.” (aller.se).  

 

Café hade till en början män på omslaget och sedan under en lång period främst lättklädda 

kvinnor. Men år 2006 skiftade de omslagspolicy och återgick till originalkonceptet med att ha 

män på omslaget (Cafe.se). Cafés motto är: ”Bästa läsningen & snyggaste modet” (cafe.se) 

 

2.2.2 Veckorevyn 

Veckorevyn grundades år 1935 och ägs av Bonnier Tidskrifter AB (Tidningskungen.se). 

Magasinet riktar sig mot kvinnor i åldrarna 16-25. Formatet har förändrats under årens gång 

från att vara en familjetidning till att rikta sig mot unga kvinnor. Såhär beskriver tidningen 

själv vad de erbjuder sina läsare: 

 

”Välkommen till Sveriges största forum för unga kvinnor! Tillsammans ger tidningen 

VeckoRevyn och Veckorevyn.com det mesta och det bästa av shopping, kläder, smink, 

skönhet, kändisliv, relationer, sex, kärlek och karriär – bland mycket annat”. 

(Veckorevyn.com) 

 

Från början gavs tidningen ut varje vecka men från och med år 2016 utkommer tidningen med 

sex nummer per år (Resume.se). Veckorevyn blir nu tjockare och ett nytt skönhetskoncept har 

lanserats ”Veckorevyn Box of Beauty” tanken med detta är att läsaren får en möjlighet att ta 

emot en box med skönhetsprodukter den månaden det inte kommer ut en tidning. 
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Veckorevyns marknadschef Camilla Henriksen berättar till Resumé att detta är ett strategiskt 

beslut för att nå sin målgrupp, minska pappret och istället öka digitalt och satsa på skönhet. 

 

3 Tidigare forskning 
3.1 Tilltalande bilder 
Anja Hirdman (2001) skriver i sin avhandling, Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och 

publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, om hur relationen mellan kvinnor och män framställs 

under åren -65, -70, -75 och -95. Genom att göra den här jämförelsen så vill Hirdman se hur 

genus representeras olika beroende på publikriktning (2001:8). Hirdman skriver hur 

Veckorevyns position till sin publik har förändrats genom åren. År 1965 så förmedlade 

tidningen en mer uppläxande roll och läsaren fick inta en underställd hållning (A. Hirdman 

2001:267). År 1975 så är tonen vänligare och den uppläxande rollen är borta, tidningen talar 

med läsaren och det är ett starkt ”vi” som konstrueras (2001:268). År 1995 är detta “vi” borta 

och tidningen återgår till att vara experten med en ström av uppmaningar, ett större ansvar 

ligger på läsaren. Till skillnad från Veckorevyn så signalerar Fib aktuellt att det är just 

tillgänglighet som är det primära i deras bilder för den manliga publiken. Hirdman menar att 

det finns en stark vi-känsla i Fib aktuellt där det ges en uppfattning att publiken är en och 

samma person och detta är den största skillnaden mellan de olika tidningarna. Till skillnad 

från Veckorevyn så hyllar Fib aktuellt sina läsare genom att erbjuda en värld av maskulina 

förebilder där mannen porträtteras som kompetent och fulländad (A. Hirdman 2001:295 - 

296). Femininitet i Veckorevyn visade sig vara både motsägelsefull och komplex. Ena 

stunden hyllas kvinnan samtidigt som det alltid är något som läsaren måste lära sig eller 

förbättras (A. Hirdman 2001:296). Slutligen menar Hirdman att en av de stora skillnaderna 

genom åren är ”the gaze”, blicken och dess betydelse för hur de fångar läsaren. Det är denna 

blick som återskapar och behåller denna könsordning genom denna visuella process (A. 

Hirdman 2001:299). Kvinnor har en tendens att le när de avbildas vilket framställer henne 

som lättillgänglig och bekymmersfri. Detta kan tolkas som att de är underordnade. 

 

3.2 Makt, kön och media 
Karin Ekmans (1998) bok Var så god: Makt, kön och media är en bok som tar upp mediernas 

påverkan på tjejer och innehållet i tjejtidningar. Syftet med boken är främst att lyfta fram den 

ojämna maktfördelningen som finns mellan könen i dagens samhälle. Det görs bland annat en 

jämförelse mellan tidningen SOLO som riktar sig mot unga kvinnor och Slitz som riktar sig 
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till unga män, hur de framställer kvinnlig och manlig sexualitet (Ekman 1998:26). Det Ekman 

kommer fram till är att tidningarna inte skiljer sig så mycket åt, i de båda tidningarna beskrivs 

det att det är kvinnan som ska förändras för att förhållandet ska uppnå ett bra sexliv 

(1998:27). I de båda tidningarna så är det mannens njutning som står i centrum, skillnaden är 

att i Slitz ser man kvinnan som en kropp och i SOLO har hon både hjärna, kropp och en egen 

sexlust men den är dock kopplad till en partner (Ekman 1998: 25–28). I boken görs även en 

jämförelse mellan tre tjejtidningar för att se vad som utmärker tidningarna sinsemellan. 

Ekman påpekar det direkta tilltalet riktade till läsaren i form av uppmaningar och frågor i 

rubrikerna. Exempel på rubriker är ”Lär dig tolka killarnas blick” och ”Sminkar du dig fel?”. 

Detta kan signalera ”tjejsnack” men är i själva verket ett envägs samtal då tidningarna berättar 

hur saker och ting går till och på så sätt förmedlar vad som är ”sant” (Ekman 1998:41). 

Tidningarna får en makt att skapa ett behov hos sina läsare. Vidare skriver Ekman, likt 

Hirdman, om att tidningarnas syn på kvinnor och dess dubbla budskap i en tjejtidning. Ena 

veckan kan det vara en rubrik som lyder ”Vampa till dig” och nästa vecka ”Du är vackrast 

naturell” (Ekman 1998:43).  

 

3.3 Kön och media 

Rosalind Gill (2007) skriver i sin bok, Gender and the media, att det finns en stor skillnad på 

magasin som riktar sig till kvinnor och till män i Storbritannien. I tjejtidningar framgår det 

tydligt hur kvinnorna ska lära känna männen, hur de ska agera, bete sig och se ut för att kunna 

få och behålla en pojkvän. Hon ska vara smal, ha kurvor och perfekt hy men samtidigt inte 

bry sig om sitt utseende och hon ska vara ”naturlig” (Gill 2007:186). Tjejer uppmanas att vara 

attraktiv för killarna och vara kunnig om vad en kille vill ha samtidigt som de ska kunna vara 

sig själva. I tjejtidningar så uppmanas läsarna hela tiden att förändra sitt utseende och sitt sätt 

att uppföra sig. Den heterosexuella läggningen dominerar, det tas för givet att det finns en 

heterosexuell önskan och om någon uttrycker något annat så återkopplas det tillbaka till det 

som är heteronormativt (Gill 2007:189). De manliga magasinen upplever Gill är konstruerade 

runt en vit arbetarklass som publik där det i huvudsak handlar om festande, fotboll och 

heterosexuell sex (2007:215). Ju mer tiden gick så blev det mer sexualisering av bilder och 

kvinnor i killtidningarna och magasinens omslag gick från att presentera en manlig kändis till 

att presentera en kvinnlig kändis eller modell. Under sena 1980-talet och tidiga 1990-talet så 

ökade den sexuella objektifieringen av kvinnan kraftigt (Gill 2007: 207-208). Magasinen 

riktade till män ser mer lekfullt på manlighet tycker Gill i jämförelse med hur magasinen 
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riktade till kvinnor ser på kvinnlighet. Magasinen för män vill tillfredsställa mannens egna 

behov och konsumtion av kvinnors kroppar, de är mer fria från ansvar (Gill 2007:217).  

	  
4 Teoretisk ramverk 
4.1 Genusforskningen  

Kvinnoidealet som media presenterade började få en växande kritik i Sverige under 1960-

talet, kritiken riktades främst på hur de traditionella könsrollerna förmedlades och dels kritik 

på synen av kvinnokroppen (Kleberg 2006:13). Kvinnan förminskades på ett nedvärderande 

sätt i medierna (Kleberg 2006:16). Syftet med genusforskningen menar Kleberg är att 

undersöka hur kön skapas och hur förhållandet och maktrelationer mellan könen framställs. 

Genusforskningen eftersträvar även till hur medierna väljer att framställa manlighet 

respektive kvinnlighet och söker därför förklaringar till hur människans uppfattningar om 

verkligheten skapas (Kleberg 2006: 13-16). Genusbegreppets syfte beskriver hur kvinnor och 

män utvecklas och karaktäriseras vid en viss historisk tid menar Hirdman, detta för att nå en 

djupare förståelse av maktförhållandet mellan kvinnor och män (2001:13). Kvinnlighet och 

manlighet måste ställas i förhållande till varandra för att kunna förstå hur genus formas. 

 

4.1.1 Genuskontraktet 

Yvonne Hirdman (2001) skriver om begreppet ”genuskontraktet” vilket innebär ett kulturellt 

ärvt avtal mellan könen, ett slags grundkontrakt som innebär skyldigheter, rättigheter och 

förpliktelser mellan könen. Detta ”genuskontrakt” mellan könen innebär att kvinnan står för 

födande och omhändertagande av barnen och mannen står för ansvar och försörjning. Det 

innebär helt olika förutsättningar för de båda könen med detta kontrakt och de kan aldrig få 

samma begränsningar eller möjligheter (Y. Hirdman 2001:88). Kärnan i detta begrepp handlar 

om att markera dessa skilda villkor. Kvinnan beskrivs med ord såsom blyg, god, pryd, ömtålig 

och med fokus på barnen och hemmet (Y. Hirdman 2001:37). Kvinnan är även ointelligent, 

svag, passiv och okontrollerbar och stort fokus ligger på hennes kropp och skönhet (Y. 

Hirdman 2001:38). Mannen däremot ses som förståndig, stark, intelligent och pålitlig (Y. 

Hirdman 2001:48). Behovet av att dela upp och separera är ordning, att skapa kontraster och 

att ordna är att göra världen förståelig. Därför spelar genus en viktig roll då ordningen dels är 

skapad av män och dels för att allt kan delas in i par, allt kan ordnas i linje med genus, 

exempelvis hon och han, ljus och mörk. Genom ordning skapas en förståelse för hur saker och 

ting hänger samman, genus skapar struktur (Y. Hirdman 2001:71). För att vi ska kunna se hur 
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samspelet fungerar mellan könen och vad de har för roll så måste vi först blotta mönster och 

plocka isär menar Hirdman (2001:16). 

 

4.1.2 Hegemonisk maskulinitet 

Enligt R W Connell ska maskulinitet ses som en aspekt av en större struktur och man kommer 

då kunna urskilja de olika maskulinitetstyperna som råder (1995:95). För att kunna urskilja 

dessa typer måste genusrelationerna mellan män samt kvinnor och män utredas (Connell 

1995:100). Den rådande normen kan förklaras utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet, där 

mannen uppfattas som maktfull och styrande. Den hegemoniska maskuliniteten har 

uppkommit genom att kvinnor och andra som står i minoritet (exempelvis homosexuella och 

andra etniciteter) till den rådande normen i samhället, alltid presenteras som underordnad de 

män som porträtteras som ”den typiska mannen” (Connell 1995:101). En man ska vara vit, 

stark, ha en god ekonomi, auktoritär, beskyddande och förnuftig enligt den hegemoniska 

maskulinitetens ideal i västvärlden. Den hegemoniska maskuliniteten kan förstås utifrån tre 

typer; underordnad, delaktighet och marginalisering. Alla är de konstruerade utifrån den 

västerländska genusordningen. Underordnad maskulinitet bryter mot den hegemoniska 

maskulinitetens normbild. Den ideala mannen är allt det som kvinnan inte är så de män som 

har feminina egenskaper är underordnad. De som rankas längst ner på denna skala är 

homosexuella som anses vara närmst de feminina egenskaperna (Connell 1995: 102-103). 

Delaktig maskulinitet är de män som inte lever upp till den normativa standarden enligt den 

hegemoniska maskuliniteten. Denna grupp är rätt så stor då delaktig maskulinitet deltar på ett 

passivt sätt utifrån den hegemoniska maskuliniteten men de tar själva inga risker och 

ifrågasätter inte det som den hegemoniska maskuliniteten förespråkar. Detta för att män har 

många samhälleliga fördelar av kvinnans underordning, till exempel högre löner. Det kan 

förklara könsmaktsordningens reproduktion och de män som inte strävar efter att uppnå 

normbilden inte heller vinner på att motverka den då männen drar nytta av att kvinnan är 

underordnad (Connell 1995:103). Den dominerande maskuliniteten är normen och den 

dominerande gruppens auktorisering är beroende av marginalisering av de andra grupperna. 

Vita mäns auktorisering är beroende av marginalisering av andra etniska grupper, detsamma 

gäller tankegångarna angående klass (Connell 1995). Teorierna om genuskontraktet och den 

hegemoniska maskuliniteten kan ses som en del av det patriarkala samhället. Denna 

genusstruktur upprätthålls av både män och kvinnor genom att till exempel fortsätta uppfostra 

barn utifrån skillnader mellan könen eller att hylla maskulina ideal som starka sportstjärnor 

(Connell 1995:231). 
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4.2 Postfeminism 

Postfeminism är något som enligt Rosalind Gill är kritisk mot och identifierar som en 

motreaktion till den traditionella feminismen, dess anhängare påstår att de feministiska 

striderna redan är vunna och att jämlikhet är så gott som uppnått (2007:253). Fokus ligger inte 

på jämlikhet utan istället på skillnad. Tidigare skildringar av kvinnor var lyckliga hemmafruar 

eller sexobjekt och Gill är kritisk mot dessa, istället menar hon att kvinnan inom 

postfeminism framställs som självsäkra och sexuellt självbestämmande (Gill 2007:89). För att 

ge ett exempel ur ett postfeministiskt perspektiv så skulle plastkirurgiska ingrepp inte bero på 

socialt konstruerade skönhetsideal utan istället bero på att kvinnor vill må bra för sin egen 

skull (Gill 2007:260). Enligt Gill har kvinnors objektifiering övergått till att vara på kvinnans 

villkor som exemplet med plastkirurgiska ingrepp hade kunnat tolkas som. Gill menar att 

kvinnan i själva verket anpassar sig till den norm som är gällande för kvinnlighet, denna norm 

beror till stor del på patriarkala strukturer (Gill 2007:63). Kritik av bilder med stereotypa 

föreställningar av kvinnan blir svårare då kvinnor numera ses som aktiva i sin egen 

objektifiering eftersom de ses som medvetna och självständiga vid deras eget val (Gill 

2007:90). 

 

4.3 Genusrepresentation  
Representation är en viss typ av konstruktion av det som framställs och inte någon exakt 

återspegling av verkligheten. Hur medier representerar vissa grupper i samhället kan 

provocera fram mycket starka känslor, etnisk bakgrund och kön hör till de mest centrala 

grupperna (Gripsrud 2011:29). Stuart Hall (1997) skriver att vi representerar de människor 

som inte är lika oss själva på ett annorlunda sätt i media och att det finns många faktorer som 

kan skilja oss åt, exempelvis sexualitet och kön. Vidare menar Hall att vi då kan välja att 

representera dessa på antingen ett positivt eller ett negativt sätt och detta påverkar hur vi 

kommer att se på ”den andra”. Kvinnor blir ofta stereotypt porträtterade samt 

underrepresenterade, även språkliga och etniska minoriteter samt grupper med en annan 

sexuell läggning än den heterosexuella har lidit av både missvisande och bristande 

representation i media (Gripsrud 2011). Hur media har valt att porträttera dessa grupper blir 

starkt ifrågasatt då det kan påverka människor på ett negativt sätt utifrån deras 

identitetsskapande eftersom den är allt för onyanserad och stereotyp. Dock är representation 

en viktig del av processen hur mening utbyts och skapas mellan olika kulturer (Hall, 1997).  
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Trots att utvecklingen kring genusperspektivet kan tyckas ha gått framåt så finns det tydliga 

kopplingar till de gammalmodiga synsätten av könsrelationer inom medierna än idag menar 

Eva-Lena Hedvall (1998:8). Den mest vanliga bilden av kvinnan inom medier är att hon är 

smal, sminkad och vit samtidigt som mannen är en muskulös överlevare. Hedvall (1998) har 

gjort en uppdelning av kvinnor och män och satt in dem i tre olika kategorier för att kunna 

förklara stereotyperna som finns kring könsrepresentation på ett lättare sätt. Kvinnan hamnar 

under kategorierna skönhetsslaven, hushållsfunktionären och kärleksgudinnan. 

Skönhetsslaven beskådas som en vacker, ung och smal kvinna där skönhet har en stor 

avgörande roll. Hushållsfunktionären är en kvinna som prioriterar sina hushållsnära sysslor 

och denna bild av kvinnan är en vanligt förekommande bild. Kärleksgudinnan är en 

blandningen mellan att vara den skamlösa kvinnan och den sköra kvinnan. Männen hamnar 

under kategorierna machomannen, drömprinsen och projektören. Machomannen har ett starkt 

mod och fysiken spelar en viktig roll, han lever ofta i ensamhet med kortvariga förhållanden 

med kvinnor. Drömprinsen ses ofta i ett yrke som modell, artist eller skådespelare och den 

sista könsrepresentationen, projektören, benämns som en välklädd affärsman med fokus på 

sin karriär (Hedvall 1998: 24-27).  

 

4.4 Identitet 

Nationalencyklopedins definition av begreppet identitet lyder: ”Individens medvetenhet om 

sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till självbestämmande” (Ne.se) 

 

I dagens moderna samhälle finns det ett könssystem som har en stor påverkan på individens 

liv och identitet (Cwejman 1991). Detta könssystem delar in oss i två kategorier med skilda 

normer, värderingar och roller och i samband med detta uppstår kulturellt bestämda 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Samspelet mellan föreställningen om manligt och 

kvinnligt och könssystemet påverkar ungdomars identitet (ibid). Ungdomars identitetsprocess 

hoppar mellan om de är barn eller ungdom och många känner sig missförstådd (Lalander 

2010:62). Gripsrud (2011) menar att de medier som är riktade mot ungdomar idag skapar 

valmöjligheter för ungdomar att skapa sin identitet. De val som ungdomar gör när det 

kommer till klädstil, musikstil och filmgenrer etc. formar deras identitet, det som bestämmer 

vem de är. Media har en stor påverkan hos ungdomar och idag är svårt att inte bli berörd av 

medierna som omfattar hela vår vardag; radio, TV, tidningar och sociala medier (Gripsrud 

2011:18). Medierna hjälper till att definiera verkligheten och hjälper oss med vårt 

identitetsskapande (2011: 19-20). Enligt Gripsrud (2011) betyder identitet; likhet eller enhet. 
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Vi skapar en jämförelse mellan varandra och omgivningen när vi samlar in och bearbetar de 

intryck och den information som fås utav omgivningen. Det finns två huvudtyper av 

identiteter och den första kallar Gripsrud den sociala eller kollektiva identiteten (2011:22). 

Denna identitet fås genom andra människors tankar och uppfattning om oss i de kollektiva 

och sociala sammanhang vi förknippas med, exempelvis vilken stad man växer upp i och 

vilka kulturella seder i samhället som man matas med. Andras människors uppfattningar av 

oss påverkar vår egen bild av oss själva och blir en del av vår identitet och självbild. Den 

andra huvudtypen av identitet är vår personliga. För att komma fram till den personliga 

identiteten måste man fråga oss själva vem man själv är. För att komma fram till denna 

identitet måste man plocka fram sina speciella och unika egenskaper i förhållande till de andra 

i sin omgivning (ibid). 

 

Bilder på tidningarnas omslag sänder ut budskap till läsaren och konstruerar hur identitet 

byggs upp beroende på olika omslagspersoner. Bilder påverkar konstruktionen av individens 

självbild och identitetsuppfattning (Gripsrud 2011:25). Bilder och magasin kan representera 

livsstilar och ideal och dessutom erbjuda läsaren olika identifikationsobjekt och enligt 

Gripsrud utgör kändisar komponenter i individens identifikationsprocess (2011:29). 

Kändisskapet är något som människor knyter känsloband till. Vidare menar han att vi imiterar 

personer som vi ser i media och härmar deras handlingsmönster, på samma sätt som vi 

imiterar våra familjemedlemmar och vänners handlingsmönster (Gripsrud 2011:31). 

 

4.5 Stereotyper 

Walter Lippmann tog upp begreppet stereotyp i sin bok Public Opinion redan år 1922. 

Lippmann (1922) beskriver att det är något vi skapar av förenklade bilder i våra hjärnor om 

människor och vår omgivning för att sedan hantera olika situationer efter vårt bildskapande. 

Det är viktigt att förstå intertextualitet och människan är införstådda med hur omgivningen ser 

ut och detta genom att människor grupperas utifrån vissa förmågor och attribut (Hall, 1997). 

Genom att göra på detta vis skapar vi hur omvärlden ska se ut utifrån bemötandet av 

människor och utifrån kategorier. En stereotyp skapar vanligtvis det ”normala” och det 

”oacceptabla” och det bildas ett ”vi” och ”de andra” som tas för givet. Som tidigare nämnts 

utsätts de människor som hamnar i kategorin onormala och oacceptabla ofta för 

diskriminering när det kommer till frågan om representation, och orsaken till detta är obalans 

i makten mellan samhällsgrupper menar Hall (1997). Den riktiga världen är för omfattande 

och stor för att människan skulle kunna förstå sig på den fullt ut och därför formar vi dessa 
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bilder (Lippmann, 1922). Vilket resulterar i att vi inte använder oss utav fullständig kunskap 

om världen utan vi konstruerar själva upp bilden om världen med hjälp av den kultur vi lever 

i, efter hur vi tror att någonting är menar Lippmann (1922).  

 

Richard Dyer skriver i boken ”White” om privilegierna att vara vit. Vithet anses vara normen, 

det ”normala”, en renhet och det medför även en makt över världen, att vara vit är inte något 

som definierar en person (Dyer 2005). Vita människor sätter standarden för mänsklighet. 

Detta är något som vita människor har konstruerat i sociala processer och därför är 

rassystemet och föreställningen om vithet instabil (Dyer 2005: 10-12). Det är så rotat i vår 

bild att det är normen så för att få bort de stereotypiska föreställningarna krävs det att 

främmandegöra de vita menar Dyer. En annan etnisk bakgrund blir något annorlunda och 

exotiskt och representeras ofta som ett undantag.  

	  

Kvinnan har i förhållande till mannen presenterats som hans mamma, hans fru eller som ett 

rent sexobjekt, och i de flesta fall har kvinnan porträtterats som underordnad mannen genom 

historien (Fullerton & Kendrick 2006:110). Mannen däremot porträtteras som 

familjeförsörjaren, någon som verkar i affärssammanhang och även en rådgivare och 

stöttepelare till kvinnor (2006:111). Att kvinnan porträtteras som antingen en sexsymbol eller 

som någon i hemmet har påverkat den stereotypiska bilden av kvinnan. Istället för att hon ska 

förknippas med sina egna egenskaper associeras det istället till dessa specifika situationer. 

Kvinnan har blivit en symbol för hemmet och familjen, medan mannen presenteras i samband 

med egenskaper som ska stå för styrka relaterade till sådant som kännetecknar makt och 

beslutsfattande men även till mannen själv (Fullerton & Kendrick 2006).  

 

4.6 Min positionering i det teoretiska ramverket 
Uppsatsen utgår från ett genusperspektiv och Madelene Kleberg ger en bra ingång och 

förförståelse för vad begreppen genus och kön innebär vilket känns relevant för denna 

uppsats. Yvonne Hirdmans ramverk för genuskontraktet och de roller som kvinnor och män 

spelar, hjälper till en ökad förståelse och tolkning av tidningsomslagen. R W Connells olika 

maskulinitetsbegrepp ökar förståelsen för hur genusformer skapar hierarkier och hur olika 

maskuliniteter kategoriseras. Connells teoretiska begrepp är särskilt relevant vid analys av 

Cafés omslag för att kunna tolka vilka olika maskuliniteter de väljer att porträttera och för att 

se vilka mansideal som råder i det svenska samhället. Rosalind Gill bidrar med sin kritiska 

teori om postfeminism för att ge en ökad förståelse i hur livsstilsmagasinens tilltal och 
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representation är med i utvecklingen kring skapandet av kön och hur detta kan tolkas på ett 

postfeministiskt perspektiv. Vidare presenteras representationer och genus vilket är centralt 

för tidningsomslagen för att se hur de väljer att representera kvinnan och mannen och därför 

blir Stuart Hall, Jostein Gripsrud och Eva-Lena Hedvalls teoretiska begrepp intressanta. 

Livsstilsmagasin handlar mycket om att hjälpa läsarna i sitt identitetsskapande och där tar jag 

hjälp av Jostein Gripsruds teori om begreppet identitet för att få en djupare förståelse. För att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna spelar teoretiska begrepp som stereotyper en 

viktig roll och Stuart Hall samt Walter Lippman blir relevanta. Detta begrepp är viktigt för att 

kunna analysera om omslagen upprätthåller de manliga och kvinnliga stereotyperna eller om 

de bryter mot detta. Det är även centralt att se hur stereotyperna presenteras i medierna för att 

kunna göra en rättvis analys och då tar jag hjälp utav Jami Fullerton och Alice Kendric. Alla 

dessa teoretiska begrepp är nödvändiga för att kunna tolka hur tidningsomslagen förhåller sig 

till de traditionella könsrollerna, samhällsnormen och sin roll som makthavare i massmedia. 

	  
5 Metod 

5.1 Val av metod 
Den här uppsatsen utgår från en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Gillian Rose så gör en 

innehållsanalys att bildernas innehåll kan fastställas på ett systematiskt sätt i bestämda 

kategorier (2012: 56-57). Det möjliggör att beskriva en bildernas färg, ljus, format och vad de 

representerar. Den semiotiska metoden vid analys av texter inom medievetenskapen utgår från 

språkteoretikern Ferdinand de Saussure. Det som skiljer det verbala språket från bilder bygger 

på en social överenskommelse i form av symboler och koder, till skillnad från bilder där 

förhållandet mellan verklighet och bild är tydligt. Denna uppdelning kommer från Charles 

Sanders Pierce som arbetade med liknande tankar som Saussure (Gripsrud 2011: 150-155). 

Roland Barthes vidareutvecklade Saussures teorier med mer konkreta text- och bildanalyser 

som gällde bland annat förhållandet mellan begreppen denotation och konnotation (Gripsrud 

2011: 146-148). Barthes anses vara den som först konstruerade en systematisk modell som 

visade hur samverkande uppfattning om betydelse i bilder kan analyseras (Fiske 1997: 117).  

 

Analysen kommer utgå ifrån Roland Barthes teori kring denotation, konnotation och myt som 

kommer presenteras närmre nedan. Semiologi studerar meningen som formas i en bild och 

bilderna är uppbyggda av tecken som tillsammans skapar betydelser (Rose 2012:105). Detta 

tecken består av innehåll och uttryck där innehållet är det som eftersöks i en tolkning, det som 

är objektets tema eller koncept (Rose 2012:79). Uttrycket är det som en objektet uppvisar, 
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exempelvis ett ljud, bild eller ord som är kopplat till innehållet. Ett tecken kan ha många olika 

betydelser men oftast finns det en föredragen betydelse, en specifik kulturell kontext och även 

en bättre ansedd tolkning (Rose 2012:98). Det finns verbala och visuella tecken och dessa är 

ett samspel. Semiotisk metod lämpar sig till att undersöka bildens och textens betydelser och 

de underliggande betydelserna. Samspelet mellan bild och text är relevant för att förstå hur 

betydelse skapas på livsstilsmagasinens omslag (A. Hirdman 2001:18). 

 

5.1.1 Metodkritik, validitet och reliabilitet 

Kritik mot semiotik som metod är att den ofta kritiseras för att den har analysverktyg som är 

ovetenskapliga (Rose 2012:41). Semiotik ses mer som en hjälp till vetenskapen och dess 

styrka ligger i att man som forskare uppmanas att se bortom det uppenbara, semiotiken bidrar 

med att man studerar verkligheten utifrån ett nytt perspektiv och synsätt (ibid). Anledningen 

till att jag valde att utgå ifrån denna metod i min analys var för att det passar med syftet och 

frågeställningarna. Det är en passande metod för att studera bild- och textbetydelser och dess 

underliggande betydelser.  

 

Validitet i en kvalitativ undersökning innebär att forskaren undersöker det man ska undersöka 

(Ekström & Larsson, 2010). När jag sammanställde resultatet kunde jag konstatera att med 

hjälp av mitt material, teoretiska begrepp och analys kunde svara på frågeställningarna, vilket 

visar på hög validitet. Reliabilitet innebär tillförlitlighet, och inom forskning betyder det att 

undersökningen ska leda till samma resultat oavsett forskare (ibid). Eftersom uppsatsen 

innefattar en semiotisk bild- och textanalys där forskaren går in med egna tolkningar tänker 

jag att min reliabilitet kan variera om en annan forskare skulle göra en liknande forskning. 

Det blir därför svårt att säga om reliabiliteten är hög eller inte. För att försöka uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt försöker jag redovisa varje steg på ett tydligt sätt för att läsaren ska få 

en chans att hänga med.  

 

5.2 Denotation och konnotation 
Denotation är den första ordningen i processen att förstå sig på innebörden av ett budskap 

(Gripsrud 2011: 149). Denotationen är den uppenbara meningen som tecknet har, det som 

definierar bilden eller texten och är motsvarigheten till verkligheten (Barthes 1977:17). 

Människor från olika ursprung och kulturer kan i princip beskriva en bild eller text med en 

motsvarande föreställning om vad som kommuniceras (Gripsrud 2011: 148-149). Ett fotografi 

på en gata så är denotationen att bilden föreställer en väg kantad av hus. Denna gata kan 
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fotograferas olika tid på dygnet och med både färgfilm eller svartvit film och då kan 

fotografiet få en annan känsla fastän bilderna är tagna från samma position. Den denotativa 

betydelsen hade varit densamma men skillnaden skulle ligga i den konnotativa (Fiske 

2010:118). 

	  

Det andra steget i ordningen är konnotation som betyder de betingade och inlärda 

uppfattningarna om innebörder (Gripsrud 2011: 148-150). Konnotation beskriver det samspel 

som sker när tecknet möter mottagarens känslor, uppfattningar, värderingar och kulturella 

bakgrund (Barthes 1977:28). Uppfattningen om olika konnotationer kan hänvisa olika 

människor, miljöer, länder och världsdelar då det är en uppfattning utefter kulturellt 

etablerade symboler (Gripsrud 2011: 148-150). Konnotationen är beroende av denotationen 

(Barthes 1977:21). Denotation beskriver vad det är som fotograferas medan konnotation 

beskriver hur det fotograferas (Fiske 2010). Texten i förbindelse till bilden ses i den 

denotativa nivån men som analyseras och tolkas i den konnotativa nivån (Barthes 1977). 

 

5.3 Myter 
Enligt Barthes så är en myt en berättelse som kulturer förklarar och försöker ha ett nytt tänk 

om någonting, ett sätt att förstå det. I första hand så fungerar myter som så att de får historiska 

bestämda företeelser att framställa som naturliga (Fiske 2010:122). En myt om kvinnor är att 

de är bättre lämpade ”av naturen” att fostra och vårda barn än män och därför är kvinnans 

naturliga plats i hemmet. Och på grund av att kvinnan får sin plats i hemmet så får mannen 

den ”naturliga” rollen som ska försörja familjen. Denna struktur utgör sedan hur man ser på 

en familj (Fiske 2010:122). Barthes menar att detta är en kulturs sätt att förstå och tänka. 

Vidare menar han att myter är återupprepande mönster, det är något som människan 

reproducerar och återskapar (Fiske 2010: 123-124). Kvinnans roll i samhället har förändrats 

och familjens struktur har ändrats vilket har lett till att dessa myter ifrågasätts.  

 

5.4 Genomförande av analysen 
I analysavsnittet presenteras samtliga omslagsbilder och textpuffar i sin helhet för att ge en 

övergripande bild över vad respektive tidning vill förmedla. Det första som gjordes var att 

sammanställa alla textpuffar i en tabell för att se vilka som dominerade omslagen. Denna 

tabell presenteras i avsnitt 6 analys. 
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Jag började med att skriva ner denotationen, det jag faktiskt ser på bilden, i detta fall gäller 

det exempelvis hur kroppsspråk och klädval har använts när det kommer till omslagsbilderna. 

Denotationen för textpuffarna är de rubrikerna som tar mest plats och är återkommande på 

varje omslag. Utöver detta analyseras konnotation, i mitt fall bestod denna del av en 

förklaring och beskrivning av hur jag tolkade kroppsspråket, kläderna och textpuffar utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar. Vid det tredje och sista begreppet; myt, tittade jag på hur 

tidningarna upprätthåller myterna kring hur en man och kvinna ”ska vara”.  

 

Jag väljer även att titta på hur mångfalden på omslagen ser ut för att se om de upprätthåller de 

stereotypiska normerna i samhället. Då har jag främst tittat på etnisk bakgrund, hudfärg och 

sexuell läggning. Samtliga omslag som analyseras hittas i bilagor. Följande frågeställningar 

har varit som en guide för analysen: Vad är bildens denotativa innehåll? Hur tolkas innehållet 

på omslaget? Vad och hur kommunicerar textpuffarna från ett genusperspektiv? Hur 

representeras kvinnan respektive mannen på omslagen?  

 

6 Analys  
Jag börjar analysen med att sammanställa en tabell med alla textpuffar för att få en bättre 

överblick på vilka textpuffar som dominerade. I textpuffen ”övrigt” räknas de rubriker in som 

inte är genomgående på alla omslag och räknas därför inte in som en dominerande textpuff i 

analysen. Denna tabell återkopplas sedan i analysen för att kunna utläsa vilka puffar som 

dominerar på omslagen.  

 

Textpuffar Veckorevyn Café 

Skönhet 20 0 

Kläder 13 14 

Kärlek, sex och relationer 19 0 

Dokumentär 3 10 

Träning och vikt 8 10 

Mat 0 9 

Resor 1 7 

Övrigt 17 7 

Puff riktad till omslagsbild 11 10 

Totalt: 92 67 
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Tabell 1.  

	  

6.1 Analys av Veckorevyn  

6.1.1 Denotation 

Omslagsbilder 

Samtliga omslagsbilder föreställer en ung kvinna med långt vågigt hårsvall. Hon tittar rakt in i 

kameran och har antingen ett leende på läpparna eller en halvöppen mun med en seriös blick. 

Kvinnorna i fråga är förvånansvärt lika varandra när det kommer till kroppsspråk och ingen 

sticker ut ur mängden då kroppsform och hudfärg är överväldigande homogen. 

 

Textpuffar och rubriker 

De textpuffarna som dominerar omslagen är skönhet och kärlek, sex och relationer (se tabell 

1). En del puffar handlar även om kläder och trender. Tidningen tipsar läsaren om hur du som 

läsare ska kunna förbättra dig själv. Utöver dessa textbaserade dragplåster följer ofta en 

sminkprodukt med på köpet.  

 

6.1.2 Konnotation 

Omslagsbilder 

Kroppsspråk, skönhet och klädval 

Kvinnorna poserar på ett sätt som ger en sensuell känsla men anspelar inte direkt på sexighet. 

Deras kroppsspråk ger en känsla av oskuldsfullhet, sensualitet och lekfullhet. I många fall så 

fångas den oskuldsfulla känslan upp då de ler samtidigt som de poserar med en hand vid 

ansiktet eller hållandes huvud på sned.  Omslagskvinnorna kan ge läsaren ett lyckligt och rart 

intryck. Detta stämmer överens med vad Anja Hirdman (2001) skriver, att kvinnor 

regelbundet brukar le när de fotas vilket traditionsenligt framställer kvinnan som 

oproblematisk och lättillgänglig. Yvonne Hirdman skriver att kvinnan ofta beskrivs som blyg, 

god och ömtålig med fokus på hennes kropp och skönhet (2001: 37-38), det är precis denna 

uppfattning jag får av tidskriftens omslag.   

 

Bilderna är tagna från en vinkel att jag som läsare kan se att de unga kvinnorna är 

övervägande slanka. Detta val pekar på Veckorevyns syn på vad en vacker och tilltalande 

kvinna är. En nätt och liten kropp blir normaliserat och att vara kurvig är något som blir mer 

eller mindre ”oacceptabelt” (Hall 1997). Bilderna anspelar, som tidigare nämnt, inte direkt på 

sex men majoriteten av omslagstjejerna bär kläder som visar relativt mycket hud och bara 
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axlar. Klädvalet anger en sensuell underton blandad med känsla av tillgänglighet, kvinnan på 

bilden är oskyldigt attraktiv. Jag upplever det inte direkt utmanande eller naket på något sätt 

och idag är vi så pass vana vid att en kvinna ”får” visa mycket hud utan att bli ifrågasatt. 

Detta kan kopplas ihop med vad Gill (2007) skriver om postfeminism. Idag är det svårt att 

kritisera vad som är objektifiering och vad som är kvinnans egna val (Gill 2007:90). Kvinnor 

klär sig sexigt och sminkar sig snyggt enligt tämligen föråldrade ideal men till skillnad från 

förr görs sminkningen nu för en själv där den tidigare användes för att tillfredsställa män. 

 

Omslagskvinnan 

De unga kvinnorna på omslagen är kända för deras målgrupp och är i de flesta fall bloggare, 

artister eller modeller. Veckorevyns återkommande sätt att visa upp kända kvinnor som aldrig 

är för tjocka, har perfekt hår, hy, sminkning och de senaste kläderna kan sätta en stor press på 

läsarna. De formar en idealkvinna som för de flesta är omöjligt att leva upp till och tidningen 

tycks aldrig visa några andra alternativ. Dessa bilder konstruerar hur identitetsskapande byggs 

upp och påverkar läsarens egen självbild och identitetsuppfattning menar Gripsrud (2011). 

Genom att visa upp denna idealbild så kan Veckorevyn påverka den unga läsarens 

identitetsuppfattning och självbild, vilket kopplas till Gripsruds teoretiska begrepp om 

identitet. De unga tjejerna kan jag tänka mig ser oftast upp till omslagskvinnorna och har 

starka känsloband till dessa. Veckorevyn väljer att ha omslagskvinnor i någorlunda 

konsekvent ålder och som de unga läsarna lätt kan identifiera sig med. Att åldersspannet inte 

är större tolkar jag som att redaktionen vill skapa så nära relation som möjligt till sina läsare. 

Det Gripsrud skriver om att läsaren försöker eftersträva omslagskvinnornas handlingsmönster 

och utseende tror jag är sant då de lätt imiterar och tar till sig vad de ser i media. Och blir de 

gång på gång matade med hur en kvinna ska se ut och agera förefaller det rimligt att 

målgruppen lätt kan försöka forma sin egen identitet efter dessa ideal. Den stereotypa kvinnan 

för Veckorevyn tycks vara någon som har långt hår med perfekta lockar, välsminkad och är 

smal utan att något attribut överdrivs. Det stämmer överens med vad Gill (2007) skriver om 

att en kvinna i livsstilsmagasin ser bra ut, både för sig själv och för att attrahera män men 

samtidigt som hon ska vara ”naturlig”.  

 

Mångfald 

Som tidigare nämnt i denotationen så saknar Veckorevyn någon annan etnisk bakgrund än 

den vita hudfärgen. Detta kan kopplas starkt till Dyers (2005) teori om vithet. Det blir en 

självklar tolkning av att Veckorevyn anser att vithet är normen och det som är mest 
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”normalt”. Dyer (2005) nämner att vita människor sätter standard för mänsklighet och tittar 

man på Veckorevyns omslagstjejer stämmer detta. Någon annan etnisk bakgrund blir något 

annorlunda. Som Kleberg (2006) skriver så har media en stor påverkan till samhällets 

värderingar och uppfattningar och det är även medierna som väljer hur normer ska skapas och 

representeras. Om en tidning som Veckorevyn hade visat mer mångfald av annan hudfärg, 

större kroppar och en allmänt större variation av fysiska attribut hade både samhället och 

individen blivit mer öppna kan tänkas.  

 

 Textpuffar och rubriker 

De vanligast förekommande textpuffarna för Veckorevyn år 2015 är puffar relaterade till 

skönhet, kärlek och sex samt kläder (se tabell 1). Smink har en stor plats på omslagen då det i 

de flesta fall följer med sminkprodukter på köpet. Det finns bakomliggande föreställningar 

som tidningen anpassar sig efter på omslagen om man utgår från dessa återkommande 

rubriker som handlar om mode, skönhet, sex och kroppsideal. Representationen av genus i 

media tycks fortfarande ha tydliga tecken på vad som anses vara kvinnligt och manligt. Det 

går att utläsa Hedvalls (1998) kvinnostereotyp på Veckorevyns omslag, hon menar på att 

bilden som finns om kvinnan är sminkad, smal och vit. På åtta av elva omslag förekommer 

det en puff om träning och kroppen, det framstår som en självklarhet att alla måste träna. 

Detta hör ihop med att kroppsidealet är att vara smal som Hedvall nämner. Jag kopplar också 

ihop detta till vad Lippmann (1922) skriver om att vi konstruerar en bild med hjälp av den 

kultur och det samhälle vi lever i efter hur vi tror att någonting är. Genom att skriva om dessa 

ämnen tänker jag att Veckorevyn hjälper läsaren att forma den kvinnliga stereotypen. De visar 

klart och tydligt att det är detta som en ung kvinna i Sverige vill läsa om idag. Som Hall 

(1997) skriver om att vi väljer att representera de människor som går emot normen kan göras 

på antingen ett positivt eller negativt sätt. Här hade Veckorevyn kunnat representera de 

människor som avviker normen på ett positivt sätt men skönhet och kroppsideal handlar 

fortfarande om att se ut på ett visst sätt och sex och kärlek pekar på att du ska ha en 

heterosexuell läggning. Detta resulterar i en känsla av ”vi och dem” som Hall skriver. 

Veckorevyn presenterar inte någon annan sexuell läggning än den heterosexuella på sina 

omslag vad jag kan utläsa. ”Det är min hemliga passion. Veckorevyn reser i tiden med Eric 

Saade” och ”Sex på första dejten, yay eller nej? Killpanelen tycker till”. Även om 

textpuffarna ibland inte använder sig utav ord som ”kille” eller ”man” i samband med puffar 

om sex och kärlek så är det heller inget som visar på en annan sexuell läggning. Veckorevyn 

skriver inte någonstans att de är en tidning som riktar sig mot heterosexuella kvinnor och 
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därför känns det gammalmodigt att idag utesluta andra sexuella läggningar enligt min mening. 

Om acceptansen av homosexuella exempelvis hade presenterats mer i medier hade troligtvis 

den homosexuella karaktären ökat och inte varit en underordnad grupp som bl a Connell 

(1995) skriver.  
 

Tilltalet på omslagen uppfattas som att det är direkt riktad till läsaren i form av både frågor 

och uppmaningar; ”Kom igång med din träning”, ”Så slipper du finnarna för gott” och ”Är du 

beachredo?”. Ekman (1998) skriver om hur dessa tilltal kan signalera ”tjejsnack” men att det 

i själva verket handlar om en envägskommunikation från tidningarnas sida. Denna teori känns 

ännu mer relevant när det på flera omslag även är ”experter” som sitter på ”det rätta svaret”. 

Vilket påminner om vad A. Hirdman (2001) skriver om hur Veckorevyn var år 1995, att 

tidningen antog en lärarroll som läxade upp läsaren. Idag känns detta inte lika genomgående 

men det förekommer. Kanske att det förekommer mer än vad jag som läsare tror men att de 

idag är bättre på att dölja det med rubriker som har ett mer direkt tilltal som ”Har du koll? Så 

farliga är dina värktabletter”. Här hade Veckorevyn kunnat vinkla det till att experten 

informerar om dina farliga värktabletter. Jag upplever att det fortfarande är samma ton som att 

tidningen uppmanar och informerar läsaren. Vilket återigen kopplas till A. Hirdman (2001) 

om att de vill agera experter och anta en lärarroll. Att de använder sig utav experter eller 

ibland kändisars uttalanden tolkar jag som att det är för att övertyga läsaren om att det som 

tidningen tipsar om är bra. 

 

På varje omslag finns det en textpuff relaterad till kvinnan på omslagsbilden (se tabell 1). På 

mars/aprilnumret figurerar Zara Larsson som, med en sensuell blick, tittar rakt in i kameran. 

Rubriken lyder ”Jag lever min dröm men det är ensamt”, detta kan sända ut ett flertal olika 

signaler. En tolkning kan vara bilden av att kvinnan behöver en man för att bli hel, singellivet 

blir mer eller mindre till ett misslyckande oavsett personens personliga känsla av lycka och 

tillfredsställelse. Kan det vara så att Zara Larsson önskar att hon hade en pojkvän att dela sin 

dröm med? Detta ger också publiken, som har blivit matad med tanken på att bara man 

uppnår vissa kriterier så kan man få ett lyckligt liv, en motsägelsefull bild. Men nu uttalar sig 

Zara Larsson om att hon är ensam. Min tolkning blir då att den unga läsaren helt plötsligt 

inser att framgångsrika människor också kan känna sig ensamma, det spelar härmed ingen roll 

hur framgångsrik du är i ditt yrkesliv. Bilden och de valda orden om Zara Larsson kan 

kopplas till Hedvalls (1998) kategorisering kärleksgudinnan som är en bild av en kvinna som 

är skör men samtidigt står i blickfånget och suktar efter något eller någon.  
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6.1.3 Myter 

Omslagsbilder 

Veckorevyn upprätthåller myten om att en av kvinnans viktigaste egenskap är utseendet och 

kvinnan kopplas ihop med natur och skönhet. Att använda sig av kända snygga kvinnor tänker 

jag kan tolkas som en idealbild av hur en ung kvinna ska framstå och se ut. Samtliga 

omslagstjejer ser bra ut och välmående, det är en tjej som tjejer vill vara och killar vill ha.  

 

Textpuffar/rubriker 

Veckorevyn bekräftar myten om att kvinnor vill sminka sig och se bra ut, till exempel genom 

att ta bort sina finnar och därmed få den perfekta hyn. Detta bekräftas genom att de erbjuder 

en sminkprodukt på köpet till varje nytt nummer. De befäster bilden av att kvinnor ser 

shopping och kläder som en stor och viktig del i deras liv. Veckorevyn utnyttjar med andra 

ord myten om att kvinnor skulle bry sig mer om sitt utseende än vad män gör. Kvinnorna på 

omslagen visar en bild av skönhetsslaven som Hedvall (1998) nämner, där det är skönhet som 

spelar en viktig och avgörande roll. När det kommer till kärlek så uppfyller de myten om att 

det är kvinnans ansvar att lösa kärleksproblemen och hålla ihop förhållande eller familj, ”De 

oundvikliga kärlekskriserna. Så löser ni dem”. Vilket kan kopplas ihop med det Ekman 

(1998) skriver om att det ligger på kvinnans ansvar att säkra ett fungerande förhållande och 

sexliv. 

 

6.2 Analys av Café 
6.2.1 Denotation 

Omslagsbilder	  

Omslagsbilderna föreställer en man som har mörkt hår och ansiktshår i de flesta fallen. Han 

tittar rakt in i kameran, om han ler eller har ett mer allvarligt uttryck varierar. De flesta av 

dessa män ser ut att vara vältränade, välklädda (bär kostym eller skjorta) och samtliga har en 

vit hudfärg.	  

 

Textpuffar och rubriker 

De textpuffar som dominerar omslagen handlar om kläder, dokumentärjournalistik och 

träning (se tabell 1). Dokumentärjournalistiken i fråga handlar om krig, seriemördare och 

sjukdomar. ”Uppdrag Ebola. Café i skräckens Liberia”, ”Boko Haram. Jakten på Afrikas 

terrorsekt” och ”Café möter seriemördaren Peter Mangs” är exempel på denna typ av puffar.  
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6.2.2 Konnotation 

Omslagsbilder 

Kroppsspråk, skönhet och klädval 

Cafés bilder och kroppsspråk ger, enligt min analys, en känsla av självsäkerhet hos dessa män 

då kroppsspråk och ansiktsuttryck är tydligt och bestämt. Omslagsbilden för april och 

september sticker ut från de andra påklädda omslagsbilderna och dessa frambringar en känsla 

som anspelar på sex, Måns Zelmerlöv har en öppen jacka och visar sitt bara bröst i 

aprilnumret. I septembernumret står Zlatan med helt bar överkropp. I övrigt är männen 

välklädda och visar inte mycket hud. Att omslagen visar män i skjorta och kostym menar jag 

kan framkalla en uppfattning av förtroende för läsaren och visar även på framgång. Denna 

bild av en både fysiskt och karriärmässigt stark människa kan kopplas ihop med vad Connell 

(1995) skriver om vad som är ”den typiska mannen”. Fullerton & Kendrick (2006) tar upp att 

män oftast porträtteras i affärssammanhang, detta kännetecknar att de är beslutsfattande och 

innehar makt vilket stämmer överens med Café. Blicken, som är riktad rakt in i kameran, är 

antingen glad eller seriös och kan uppfattas som lätt macho. Café väljer omslagsmän som är 

vältränade eller är ”normalviktiga”, ingen är under- eller överviktig. På både april- och 

septembernumret, som tidigare nämnts, väljer Café att Måns Zelmerlöv och Zlatan ska blotta 

sina överkroppar så att vi som läsare verkligen får se hur vältränade de är. Något annat som 

jag i denna analys har uppmärksammat är att mer än hälften av alla män har ansiktshår vilket 

inger ett intryck av manlighet. Tidningen uppfyller hur en stereotypisk man ska se ut enligt 

både Y. Hirdman (2001) och Connell (1995), nämligen att han ska vara stark, ha god ekonomi 

och utstråla auktoritet.  

 

Omslagsmannen 

Männen på omslagen ser, enligt de normer vi i dagens samhälle vant oss vid, bra ut och är 

kända för deras målgrupp då de är verksamma inom underhållnings-, sport- och 

matlagningsbranschen. Den stereotypa mannen för Café om jag utgår från omslagen är 

vältränad, framgångsrik och utstrålar självsäkerhet vilket kan kopplas till både Connells 

(1995) och Y. Hirdmans (2001) teorier om vad det innebär att vara en stereotyp man. 

Gripsrud (2011) menar att livsstilen är en del av identitetsskapandet, läsaren kan då forma en 

identifikation med den kända mannen på bilden och deras självbild kan då skapas i relation 

till celebritetens utseende. Som Gripsrud (2011) skriver så jämför vi varandra i samhället och 

om Café väljer att representera en framgångsrik man på sitt omslag så tänker jag att läsaren 
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lär sig att det är såhär en man ska vara och se ut för att lyckas i livet. Café väljer även att ha 

med omslagsmän i olika åldrar. Detta tolkar jag som att de vill att publiken ska kunna ta 

lärdom av en mer livserfaren människa och bygga en bild av denne som mentor. 

  

Mångfald 

Likt Veckorevyn väljer Café att porträttera vita människor och ingen annan hudfärg. Vilket 

kan kopplas ihop med både Dyers (2005) och Connells (1995) teorier. Någon annan etnicitet 

blir del av en underordnad maskulinitet och något som avviker från normen. Både etniska 

minoriteter och andra sexuella läggningar har bristande representation i media, detta skriver 

Gripsrud (2011) vilket stämmer om man tittar på Cafés val av män på deras omslag. Genom 

att de väljer att inte ha med någon med en annan sexuell läggning än den heterosexuella eller 

andra etniska härkomster så kan även Connells teori om den underordnade maskuliniteten 

appliceras här. Jag upplever då att läsarens uppfattning om konstruktionen av hur en man ”bör 

vara” problematiseras och de heterosexuella kända vita männen bidrar till att upprätthålla 

stereotypen och att något annat är annorlunda och avviker ifrån normen.  

 

Textpuffar och rubriker 

Tilltalet på omslagen uppfattas som att textpuffarna ger information om tidningens innehåll; 

”Mord på Phuket. Livstidsdömde svensken talar ut”, ”Resor: Höstweekend i San Sebastian” 

och ”Guide till vårmodet!” Inte en enda puff innehåller ett frågetecken men det förekommer 

en och annan textpuff som tycks vara direkt riktad till läsaren. Detta i form av att använda sig 

utav orden ”du” och ”din”. Till skillnad från Veckorevyn har dock Café en mer informerande 

ton till sina läsare och håller puffen kort och koncis. Jag tolkar det som att Cafés läsare 

uppenbarligen inte behöver några experter som berättar hur de ska förbättras. De är istället 

mer informerande och tipsar om vad de kan laga för mat, köpa för kläder och utbildar läsaren 

med hjälp av olika dokumentärinslag. Något som stämmer överens med vad A. Hirdman 

(2001: 295-296) kom fram till efter att ha studerat tidningen Fib aktuellt är att männen de 

porträtterar framställs som fulländade. Min tolkning är att Café vill erbjuda sina läsare 

maskulina förebilder där textpuffarna framställer omslagsmannen som lyckad, framgångsrik 

och fulländad. 

 

Dock så trampar Café i mansfällorna genom att skriva om saker som män, enligt de själva,  

anses vilja läsa. De skriver om träning, krig och terrorister, framgångsrika män, det senaste 

modet och när det kommer till matlagning skrivs det om grillat (se tabell 1). ”Klä dig coolare 
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i kostym”, ”Grilla grymmare” och ”Jagade genom Europa. Flyktingkaoset inifrån” är 

exempel på textpuffar som förekommer. Detta kan kopplas ihop med Connells (1995) teorier 

kring hegemonisk maskulinitet där idealet är att uppnå känslan av auktoritet. Det förekommer 

inte en enda puff om sex och relationer vilket är intressant då just detta förekommer på varje 

omslag av Veckorevyn (se tabell 1). Ekman (1998) skriver om att det är kvinnans ansvar att 

förhållandet ska ha ett bra kärleks- och sexliv, det kan tänkas vara detta som ligger bakom det 

faktum Café inte använder sig av dessa puffar. En tolkning kan vara att Café anser att deras 

publik redan är kunnig inom området och behöver inte utbildas. Det som dominerar och har 

störst rubriker är mode och de senaste trenderna vilket jag tolkar som att det är viktigt för den 

stereotypa mannen att se bra ut och vara välklädd. Vissa puffar syftar på auktoritet, 

exempelvis juni- och julinumret där man skriver ”Äntligen sommarmode! 100 bästa köpen nu 

+ Daniel Lindströms 30 favoritbutiker i London” och i oktobernumret ”Sveriges bäst klädda 

man”. Dessa kan kopplas till en makthierarki och visar på en auktoritet för männen, detta 

belyser Connell (1995) och menar att det finns underordnade grupper även inom 

maskuliniteten där vissa står högre än andra män i hierarkin.  

 

På varje omslag så finns det en textpuff relaterad till mannen på omslagsbilden (se tabell 1). 

På marsnumret med David Hellenius står han iklädd kostym med en blåtira över ögat men ger 

trots detta läsaren ett stort leende. Texten som tillhör bilden lyder: ”David Hellenius. 

Slagsmål, biljakter & sjukt mycket pengar” vilket sänder ut signaler om att han är en 

stereotypisk man med alla dessa attribut. Det känns som en märklig textpuff och omslagsbild 

när media i övrigt har skapat en annorlunda bild av vem David Hellenius är. Kanske är detta 

baktanken med det hela, att jag som läsare ska få lära känna en annan sida av honom. Det 

finns även ett annat exempel i septembernumret med Zlatan som förklaras som ”Mannen, 

myten, miljardären”. Helheten med bilden och texten relaterar jag till Connells (1995) 

beskrivning av den hegemoniska maskuliniteten och behovet av makt. 

 

6.2.3 Myter 

Omslagsbilder 

Café upprätthåller myten om vad som är manligt genom val av kläder och kroppsspråk som 

frambringar en känsla av makt och självsäkerhet. Männen förkroppsligar den framgångsrika, 

välklädda och vältränade mannen. Myten om att det är mannen som ska försörja familjen som 

Fiske (2010) skriver angående myter blir sann då han porträtteras välklädd vilket signalerar 

framgång.  
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Textpuffar och rubriker 

Myten om att riktiga män ska vara vältränade och intresserade av träning upprätthålls då det 

är en av de dominerande kategorierna. I Cafés puffar så lever omslagsmännen upp till myten 

om att en man ska vara framgångsrik (Fiske 2010). På varje omslag får vi som läsare ta del av 

hur männen har lyckats nå framgång. 

	  
7 Slutsats 
7.1 Svar på frågeställningar 

Vilka likheter och skillnader finns det i upprätthållningen av könsnormer i de utvalda 

livsstilsmagasinen? 

Gemensamt för de båda tidningarna är att de väljer att ha en känd profil på alla sina omslag. 

Båda tidningarna uppfyller Gripsruds (2011) utläggning om att vi som läsare har lätt för att 

skapa känsloband till kända ansikten och därmed imiterar deras handlingsmönster. En annan 

likhet är bristen på mångfald i form av etnisk bakgrund, hudfärg och sexuell läggning. Båda 

tidskrifterna upprätthåller det faktum att, som Connell (1995) menar, dessa minoritetsgrupper 

är underordnade och att vithet är normen. Denna syn har även Dyer (2005).  När det kommer 

till textpuffarna för de båda tidningarna kan det konstateras att både män och kvinnor har ett 

stort intresse för mode. Att män inte skulle bry sig om sitt utseende och inte följa de senaste 

trenderna stämmer enligt min analys inte. Konsumtionshetsen är en viktig drivkraft för både 

Café och Veckorevyn. En annan trend som kan utläsas är textpuffar om träning och hur 

viktigt det är för både kvinnor och män att se bra ut och inte vara överviktig. Inte en enda man 

eller kvinna på omslagen är överviktig vilket visar en tydlig bild av vad de vill representera 

och förmedla.  

	  

En tydlig skillnad är deras klädval. Cafés omslag visar stiliga män och fokus läggs inte på 

sexuella anspelningar där hud visas, med undantag för omslagsbilderna på Måns Zelmerlöv 

och Zlatan. Att männen är välklädda upprätthåller myten om att bra män är framgångsrika, de 

porträtteras i affärssammanhang för att ge intryck av att vara familjeförsörjare. Veckorevyn 

väljer att visa mer lättklädda celebriteter och det kan ge intryck av sensualitet. De 

upprätthåller kvinnans koppling till sin skönhet.  

 

En annan skillnad är att textpuffar angående kärlek, relationer och sex skiljer sig markant. För 

Veckorevyn finns det puffar om detta ämne på nästan varje omslag medan Café inte har en 
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enda puff som behandlar området. Slutsatsen man kan dra här är att Veckorevyn anser sina 

läsare vara i behov av att upplysas på området och att de behöver tips och råd. I Cafés fall, där 

det inte existerar en enda textpuff om kärlek och sex, dras slutsatsen att männen varken 

behöver upplysning eller tips och råd då läsaren redan innehar denna kunskap. Detta 

signalerar hur viktigt ämnet är för idealkvinnan och hur oviktigt det är för idealmannen. 

Vilket jag, som tidigare nämnt, kopplar ihop med vad Ekman (1998) fick fram i sin studie. 

Det är kvinnans ansvar att upprätthålla ett fungerande kärleks- och sexliv.  

 

Ytterligare en skillnad är tilltalet hos de båda tidningarna. På Veckorevyns framsida är tilltalet 

direkt riktat till sina läsare i form av uppmaningar vilket inger en känsla av att läsaren har en 

dialog med tidningen. Veckorevyn använder sig utav experter och kändisars uttalanden för att 

vinna förtroende vilket påminner om hur tidningen såg ut år 1995 (A. Hirdman 2001). Cafés 

tilltal är mer rak och informerande om tidningens innehåll. En intressant iakttagelse är att det 

inte finns en enda textpuff som har ett frågetecken i sig och min slutsats är att Café anser att 

deras läsare redan är tillräckligt kunniga och behöver inte ifrågasättas. Min slutsats är att 

Veckorevyn fungerar som en guide för sina läsare men Café uppfattas tvärtom. Jag tolkar det 

som att Veckorevyn upprätthåller bilden av kvinnan som omhändertagande medan mannen 

som självständig.  

 

Vilka maskulinitets- och femininitetsideal dominerar? 

Cafés idealman är vit, välklädd, vältränad, heterosexuell och har ofta ansiktshår. Cafémannen 

utstrålar kompetens och framgång. Hans stora intressen är kläder, dokumentärjournalistik och 

träning. Det som är normbrytande för Café är att många av numren innehåller en textpuff om 

mat, detta går emot den stereotypa bilden om att det är kvinnan som ska ha sin plats i köket. 

Dock håller de sig till ”grabbiga” maträtter såsom kött, grillat och pizza. Endast marsomslaget 

puffar för att ”våga vego” vilket jag tycker är en positiv förändring och något som jag hoppas 

man kommer kunna se mer framöver för att bryta myten om att män ska endast gilla kött. Det 

kan konstateras att de flesta männen på omslagen och textpuffarna hamnar under kategorin 

den delaktiga maskuliniteten som är en av Connells (1995) underkategorier i den 

hegemoniska maskuliniteten. Detta på grund av känslan som bilden och textens framställning 

ger läsaren. Det känns som att tidningen riktar sig till ”vanliga män” men samtidigt den 

auktoritära mannen med starka och tydliga ideal. För att knyta an till Hedvalls (1998) 

kategoriseringar av mannen tycker jag att Café avspeglar alla dessa grupper. De flesta 

omslagsmän kan kategoriseras som den typiska projektören där fokus ligger på karriär och 
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förmåga att klä sig väl. Jag kan även koppla detta till machomannen då fysiken är en viktig 

roll och många ger intrycket av ett starkt mod i och med deras kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

Hedvalls drömprins är också en kategori som Café uppfyller då majoriteten av de män som 

figurerar på framsidorna är modeller, artister eller skådespelare.  

  

Idealkvinnan enligt Veckorevyn är vit, smal, heterosexuell, välsminkad med långt välfriserat 

hår. Omslagskvinnorna utstrålar lekfullhet, sensualitet och lycka. Dessa attribut stämmer väl 

överens med vad Gill, Y. Hirdman och Hedvall beskriver som den stereotypiska kvinnan. För 

att knyta ihop med Hedvalls kategoriseringar kärleksgudinnan, hushållsfunktionären och 

skönhetsslaven så kan jag tydligt se två utav dessa kategorier på omslagen i fråga. Samtliga 

uppfyller skönhetsslaven där utseende och skönhet spelar en viktig roll. Kärleksgudinnan är 

också något som majoriteten av omslagskvinnorna lever upp till, nämligen blandningen 

mellan den sköra kvinnan och skamlösa kvinnan. Med det menar jag att kvinnorna på 

omslagen har en sensuell och förförisk underton samtidigt som de inger en känsla blyghet och 

skörhet. En kategori som inte kan placeras på något omslag är hushållsfunktionären som 

innebär att ha ansvar för hemmet. Däremot ser jag kvinnor som präglas av karriär, resor och 

med ett självständigt liv. Här har alltså utveckling skett. 

	  

7.2 Avslutande ord  

Varken Café eller Veckorevyn vågar gå emot normen, detta tror jag får konsekvenser då 

medier fortsätter att påverka synen på kvinnligt och manligt. Genom att upprätthålla vissa 

ideal så både formar och förstärker Café och Veckorevyn normativa idéer om hur män och 

kvinnor bör vara och se ut samt vilken sexuell läggning de bör ha. Jag var på förhand 

medveten om att denna typ av livsstilsmagasin riktar sig till en stereotyp heterosexuell grupp 

men blev trots detta förvånad över att andra sexuella läggningar samt annan mångfald 

utelämnas helt. Efter att ha skrivit denna uppsats hoppas jag på att kunna bidra till att fler 

människor öppnar ögonen för hur livsstilsmagasinen fortfarande upprätthåller de traditionella 

könsrollerna och samhällsnormerna. Dessa tidskrifter vet att det är denna typ av innehåll som 

är framgångsrikt och säljer, oddsen för att det inom en snar framtid kommer ske en markant 

förändring känns härmed inte särskilt höga. Många läsare tror jag är vana vid utformningen 

och innehållet, de ifrågasätter därför inte könsroller och genusideal vilket resulterar i att ingen 

förändring sker. Jag tycker att omslagen från år 2015 borde gjort en större förändring. Hur 

lång tid ska det ta för medieindustrin att följa med i samhällets utveckling?  
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7.3 Förslag till framtida forskning 

Vad gäller framtida forskning skulle det vara intressant att studera och göra en analys som 

baseras på läsaren för att se hur de uppfattar materialet från ett genusperspektiv. Det vore 

även intressant att se om läsarens beteende och åsikter blir påverkade av tidskrifterna. För att 

genomföra denna typ av undersökning skulle man förslagsvis använda sig av enkäter eller 

fokusgruppsintervjuer.  

 

En annan intressant infallsvinkel hade varit om en man hade genomfört en identisk studie som 

den jag gjort där genusperspektivet är centralt för att se om resultatet hade blivit annorlunda. 

Det hade varit intressant att se om tankarna kring detta område upplevs och skiljer sig åt 

beroende på om det är en man eller kvinna som utför studien. 
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