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Titel  

A womans worth – En studie av hur genus produceras i Veckorevyn 
 
Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur genus produceras i utvalda artiklar ur 14 nummer av tidningen Veckorevyn från 1999. 
Med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen studeras hur genus produceras och upprätthålls i Veckorevyn. De 
diskurser som analyseras inbegriper hur Veckorevyn betraktar, beskriver och tilltalar kvinnan. Diskurserna som 
analyseras samt resultaten av analysen presenteras i sex kapitel: Ta kontroll över ditt liv som handlar om hur Veckorevyn 
uppmanar sina läsare att ta kontroll över sina liv. Förändra dig! som behandlar förändringsdiskursen som är en av de 
tydligast framträdande i Veckorevyn. Var dig själv/tro på dig själv handlar om att Veckorevyn uppmanar sina läsare att 
stå upp för sig själva. Kropp/Utseende behandlar kroppsdiskurser och hur de kan påverka läsaren. Killar – så funkar de 
behandlar de tips om killar som ges till Veckorevyns läsare. Sista kapitlet kallat Relationer handlar om kärleksrelationer 
och sexuella relationer. Diskurserna analyseras med hjälp av genusteorier som problematiserar Veckorevyns 
förhållningssätt till kvinnan. Kort sagt kan slutresultatet sägas vara att Veckorevyn ger sina läsare dubbla budskap. 
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Kapitel 1: Inledning 

 

Introduktion 
Vi lever i en värld där media har ett allt större inflytande över vårt liv och de val vi gör. Jag tror 
att det är i princip omöjligt att inte påverkas och ta till sig de olika budskap som vi matas med 
dygnet runt. Ett medium som har en stor plats i samhället är veckotidningarna som riktar sig till 
olika målgrupper som till exempel kvinnor över 40, kvinnor mellan 20 och 25, män i 30-års ålder 
och så vidare. Denna uppdelning av grupper leder till en föreställning av vad respektive grupp 
kan tänkas vilja läsa om, ämnen som väljs ut av tidningarna själva som läsarna har liten makt över. 
Anja Hirdman menar att ”Detta ständiga definierande skapar en medial produktion av genus, där 
antaganden om vilka vi är styr vad som talas om och hur.”1 Jag ska i den här uppsatsen närmare 
studera hur Veckorevyn producerar genus. I bakhuvudet har jag Simone De Beauvoirs berömda 
ord ”man föds inte till kvinna, man blir det”2 samt en rad tankar om hur veckotidningar kan 
påverka unga tjejers sätt att se på sig själva, i både positiv och negativ mening.  
 
 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att genom läsning av 14 nummer av tidningen Veckorevyn 
från slutet 1990-talet se hur genus produceras i tidningen, genom att undersöka hur kvinnan 
beskrivs, betraktas och tilltalas i både öppna och dolda budskap, främst i text men även på bild. 
De frågor som står i fokus är: 
 

• Hur betraktas kvinnan i Veckorevyn? 
• Hur beskrivs kvinnan i Veckorevyn? 
• Hur tilltalas kvinnan i Veckorevyn?  

 
 

Uppsatsens disposition 
I uppsatsens första kapitel finns inledningen som introducerar läsaren till ämnet som uppsatsen 
behandlar. Efter det följer syftet och frågeställningarna som skall finnas som en röd tråd 
uppsatsen igenom. Kapitel två består av ett metodavsnitt som behandlar kritisk diskursanalys och 
hur den ska tillämpas på det empiriska materialet. Därefter presenteras det empiriska materialet 
närmare, hur det har använts och vilka begränsningar som är gjorda. Därpå följer en reflektion 

                                                 
1 Anja Hirdman, Tilltalande bilder (Stockholm, 2004), s. 8 
2 Simone De Beauvoir, citerad i Nina Björk, Under det rosa täcket, (Stockholm, 2003), s. 199 
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kring valet av material och metod. Kapitel tre behandlar den valda teorin. Först presenteras 
Yvonne Hirdmans genuskontrakt och därefter två teorier som behandlar bildanalys. Den första 
står Anja Hirdman för och den andra är signerad Janice Winship. Uppsatsen kommer sedan in på 
analysen i kapitel fyra. Analysen består av sex delar. Den första delen kallas för Ta kontroll över ditt 
liv och behandlar den kontrolldiskurs som finns i vardagen och inom arbete och utbildning. Del 
två heter Förändra dig! och tar upp de olika uppmaningar till förändring som finns representerade i 
materialet. Därefter följer del tre som heter Var dig själv/Tro på dig själv, här behandlas artiklar vars 
budskap kan sammanfattas som styrka. Kropp/Utseende är titeln på nästa del. Här behandlas 
diskurser om kropp och utseende och dess verkningar. Efter det följer del fem som kallas Killar – 
så funkar de som handlar om de tips om killar som Veckorevyns kvinnliga läsare får. Den sista 
delen heter Relationer och behandlar kärleksrelationer och sexuella relationer. Uppsatsens femte 
och sista kapitel är ägnat åt en slutdiskussion. 
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Kapitel 2: Metod och empiri 
 

Kritisk diskursanalys 
Jag har till den här uppsatsen ägnat mig åt litteraturstudier och jag har därför valt att använda mig 
av Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys som analysmetod. Jag 
har använt mig dels av Faircloughs bok Discourse and Social Change, dels av Diskursanalys – som teori 
och metod av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips. Jag väljer denna metod för att jag 
anser att den är lämplig till mitt empiriska material och analysen av detsamma. Dels därför att 
syftet med kritisk diskursanalys är ”att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika 
maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.”3, dels för att det 
inom kritisk diskursanalys finns ett fokus på interdiskursivitet som är en form av intertextualitet 
vilket passar min studie då jag kommer analysera ett antal nummer av Vecko Revyn som följer 
varandra. 4 Inom den kritiska diskursanalysen finns även utrymme för att analysera bilder som 
diskurser. Detta kommer jag att använda i studien med tanke på att en veckotidning till hälften 
består av bilder och illustrationer.  
 

 

Det är centralt i Faircloughs perspektiv att diskurs är en viktig form av social praktik, som både 
reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, 
och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer.5

 

 
Diskurser bidrar till att forma, och formas av, vårt dagliga liv, men de är inte alltid synliga vid 
första anblicken, vilket är skälet till att det behövs verktyg för att fullt ut kunna se en texts olika 
budskap och uppmaningar. I analysen av tidningen Veckorevyn så kommer jag att fokusera på 
två dimensioner. 

 

Den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk – som till exempel en tidningsartikel, en film, 
en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal 

Diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller en 
social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer. […] En genre är ett språkbruk som 
är förbundet med och konstituerar en del av en bestämd social praktik, till exempel en 
intervjugenre, en nyhetsgenre eller en reklamgenre.6

                                                 
3 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2004) s. 66 - 96 
4 Ibid. 
5 Ibid. s. 71 
6 Winther Jørgensen & Phillips (2004), s. 73 
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Den kommunikativa händelsen är i den här studien tidningen Veckorevyn. Diskursordningen är i 
den här studien summan av de diskurser och genrer som finns i Veckorevyn.7  
 
I sin tredimensionella modell presenterar Fairclough ett sätt att angripa en text genom att 
analysera texten i tre steg för att sedan analysera delarna i förhållande till varandra. De tre delarna 
är texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. 
 
Analysen inleds med att analysera den diskursiva praktiken vilket innebär materialets 
interdiskursivitet kommer att undersökas. Jag kommer att undersöka vilka diskurser texten bygger 
på och om texten utvecklar diskurserna vidare. Jag kommer också att undersöka om det går att 
utläsa en intertextuell kedja, det vill säga om det går att se ”samma” text i olika artiklar och 
nummer av tidningen. I det fallet att det empiriska materialet visar sig ha en hög interdiskursivitet 
så innebär det, med utgångspunkt i Faircloughs modell, att tidningarna är föränderliga. Med andra 
ord, skulle det framkomma att det i de nummer av Veckorevyn som jag analyserar ryms många 
olika diskurser från olika områden skulle det innebära att Veckorevyn är en föränderlig tidning.  
Skulle det visa sig att tidningarna har en låg interdiskursivitet, betyder att tidningarna i stort sätt 
bara reproducerar det redan sagda/skrivna.8 Skulle det alltså visa sig att de nummer av 
Veckorevyn som jag analyserar alla bygger på i stort sett samma diskurser så skulle det innebära 
att tidningen inte är särskilt föränderlig. 
 
Därefter kommer jag att analysera den faktiska texten. I analysen av texten kommer jag att titta på 
interaktionen mellan subjekt och objekt, det vill säga hur relationen ser ut mellan Veckorevyn och 
dess läsare. Detta kommer jag göra genom att titta på metaforer och ordval samt med hjälp av 
begreppet modalitet. Ordet modalitet betyder sätt, och här analyseras i vilken grad talaren instämmer 
med ett påstående. Olika grader av modalitet ger olika konsekvenser för de sociala relationer och 
kunskaps- och betydelsesystem som konstrueras inom diskursen. Olika typer av modalitet kan till 
exempel vara sanning, tillåtelse, hedges eller intonation.9 Inom den diskurs jag ska analysera, 
massmediediskursen, är det enligt Winther Jørgensen och Philips vanligt att tolkningar läggs fram 
som sanningar; dels genom att i texten utesluta subjektet och istället framföra påståenden som 
objektiva, och därmed framstår de som mer sanna, dels genom att använda kategoriska 
modaliteter.10

 
Det tredje steget är att analysera den sociala praktiken. I det här skedet kommer jag att relatera den 
diskursiva praktiken och texten till den sociala praktiken. Detta görs i två delar. Först ska jag 

                                                 
7 Ibid. s. 66-96 
8 Ibid. 
9 Ibid. s, 87-88 
10 Ibid. s. 66-69 
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försöka klargöra hur relationerna ser ut mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning 
som den diskursiva praktiken ingår i. I analysen av den sociala praktiken kommer jag att gå 
utanför diskursanalysens område och med hjälp av genusteorier försöka synliggöra vilka sociala 
och kulturella strukturer och relationer som verkar i den diskursiva praktiken. Det är i det här 
skedet av analysarbetet som det går att närma sig frågan om en eventuell social förändring och 
ideologiska konsekvenser. Det är i det här skedet som undersökningen drar sina slutsatser. 
 
Jag kommer inte att slaviskt följa de riktlinjer som den kritiska diskursanalysen har satt upp utan 
jag ser den mer som en vägledning till analysen från vilken jag hjälp att strukturera upp analysen. 
 
 

Material, urval och avgränsningar 
 

Presentation av materialet 
Mitt empiriska material består av 14 nummer av tidningen Veckorevyn från 1999. Sviten 
tidningar startar med nummer 8, 1999 och slutar med nummer 24, 1999. Nummer 14, 15 och 20 
saknas.  
 
Veckorevyn har burit en rad olika skepnader genom åren. Tidningen startades 1935 av Albert 
Bonnier och ges ut av Bonnier Tidskrifter vars moderbolag är Bonnier AB. När tidningen 
startade var det i form av en månadstidning riktad till hela familjen, under 40- och 50-talet 
ändrades formen till en novelltidning. Under 60- och 70-talet var tidningen åter en ungdomlig 
familjetidning. Sedan 1977 gjordes tidningen om igen och blev en ungdomstidning vilket den har 
varit sedan dess. Enligt Veckorevyn själva är Veckorevyns målgrupp är tjejer i åldern 19 till 25 år 
och genomsnittsåldern på deras läsare är 28,4 år, och 28 % av dessa är killar.11 Jag måste säga att 
jag ställer mig frågande inför dessa uppgifter, eftersom min egen och mina vänners erfarenhet är 
att Veckorevyn är en tidning som man slutar läsa vid 17-års ålder. Dock har tanken slagit mig att 
det kan vara så att det är föräldrar som prenumererar åt sina barn, och därför är snittåldern så 
pass hög. Detta är dock bara gissningar då jag inte har kunnat finna någon annan statistik över 
Veckorevyns läsare än den som de presenterar på sin hemsida. På Veckorevyn arbetar 16 
personer varav två män. Veckorevyn har en upplaga på cirka 63 400 köpare per nummer, och 
tidningen har cirka 265 000 läsare. Varje nummer består av cirka 100 sidor, kostnaden för en 
helsidesannons i tidningen är 42 000 kronor och max 30 % av innehållet består av annonser.12  
 

                                                 
11 Fakta om Veckorevyn, http://www.veckorevyn.com/sponsrat/default.jsp, hämtat 2005-02-02 
12 Ibid. 

http://www.veckorevyn.com/sponsrat/default.jsp
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Som tidning känns de nummer av Veckorevyn som utgör mitt empiriska material ganska 
lättillgänglig och inte särskilt exklusiv, den är inte tryckt på något särskilt lyxig papper, till skillnad 
från till exempel många modemagasin. Puffarna på framsidan lockar till läsning och varje 
nummer (som jag har i min ägo) pryds av en leende tjej. Varje nummer har dessutom ett tema, 
som till exempel Det oskuldsfulla numret13 som syftar till något reportage i tidningen. 
 

Reflektion kring metod och empiri 
 
Ingen metod är fullständig och helt utan kritiska punkter, inte heller den kritiska diskursanalysen. 
Enligt Winther Jørgensen och Philips så har den kritiska diskursanalysens en del svaga punkter. 
Bland annat så anser de att det inte finns några klara riktlinjer för var gränsen mellan 
diskursanalysen och den sociala praktiken går. De anser även att användaren av kritisk 
diskursanalys inte får någon hjälp med frågan om ”hur mycket social analys som behövs”14, inte 
heller vilken typ av teori som skall användas till analysen av diskurserna. Jag har personligen inte 
sett detta som något större problem då jag som jag tidigare har nämnt har valt att inte slaviskt 
följa den kritiska diskursanalysens varje steg, utan mer har den som en utgångspunkt som styr 
analysen.  
 
Det empiriska material som utgör grunden för studien är utvalda med hänsyn till vilka nummer 
som var möjliga att tillgå. Jag har valt att använda alla 14 nummer som jag har haft tillgång till i 
analysen för att få ett så pass stort underlag som möjligt. Jag har inte gjort några avgränsningar i 
materialet såtillvida att jag endast analyserar modereportage eller dylikt. Jag har istället valt att 
avgränsa på så sätt att jag analyserar de sex mest framträdande diskurserna i materialet ur ett 
genusperspektiv. Dessa diskurser har valts ut efter ett antal genomläsningar av materialet då dessa 
diskurser har utkristalliserats. Från dessa diskurser har jag sedan valt ut särskilt belysande artiklar 
som används i analysen. Jag analyserar både text och bilder, men jag har valt att utesluta 
reklamannonser eftersom de inte är en del av vad som har producerats av Veckorevyns 
skribenter. Jag är medveten om att det kanske inte är optimalt med sex år gamla nummer av 
tidningen, men jag har varit styrd av tillgången till tidningar, och har helt enkelt använt mig av de 
nummer som jag har kunnat få tag på. 
 
Eftersom jag själv har läst Veckorevyn när jag växte upp så befinner jag mig relativt nära 
materialet, med Winther Jørgensens & Phillips ord så är jag en del av den diskurs som jag ämnar 
undersöka.15, och därför finns risken att jag redan från början, så att säga ”vet vad jag kommer att 
finna”. Lösningen på detta problem blir att jag försöker ställa mig främmande inför materialet, 

                                                 
13 Veckorevyn, nr 10, Det oskuldsfulla numret, 11 mars 1999 
14 Winther Jørgensen & Phillips (2004), s. 93  
15 Ibid. 28-30 
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och läsa det ”för första gången”. Jag vill inflika att min analys inte utger sig för att vara någon 
absolut sanning eller verklighet. Det är en av många sätt att analysera den här typen av material. 
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Kapitel 3: Teori 

Hirdmans genuskontrakt eller Mannen som norm16

Förhållandena mellan män och kvinnor i vårt samhälle fungerar enligt Yvonne Hirdman i 
samklang med ett så kallat genuskontrakt. Detta innebär att mannen är normen som kvinnan 
jämförs med. Genus förklaras bäst som ”socialt konstruerat kön”, vilket betyder att våra 
könstillhörigheter inte är av naturen givet. Ordet genuskontrakt må vara relativt nytt, men 
företeelsen går tillbaka till antiken där kvinnan i förhållande till mannen inte ansågs vara 
någonting egentligen. Hirdman illustrerar detta med hjälp av bokstavsformeln A - icke A där 
mannen representeras av A och kvinnan av icke – A. Längre fram i historien har kvinnans plats i 
samhället kommit att bli mer självklar, dock är mannens högre status fortfarande lika självklar 
som under antiken. Bokstavsformeln som beskriver förhållandet mellan mannen och kvinnan har 
ändrats, men innehållet är till stor del detsamma. Nu skriver Hirdman formeln A – a där kvinnan 
ses som en ofärdig man som aldrig kommer att kunna komma upp på A:s nivå, det fattas något 
hos a. Parallellt med ovan beskrivna formel finns A – B formeln vilken sjunger på melodin om 
kvinnan som mannens totala motsats, som barnaföderskan, som urmodern. Där mannen 
representerar ljus representerar kvinnan mörker, och i en mer modern tappning, där mannen 
representerar ekonomi representerar kvinnan ekologi. Mannen tillskrivs positiva egenskaper och 
kvinnan tillskrivs negativa. Här återkommer tanken om kvinnan som närmare naturen, som 
mindre utvecklad. Detta är grunden i genuskontraktet. Det kan vara något förvirrande med ordet 
kontrakt då det vanligtvis innebär att två jämbördiga parter upprättar ett kontrakt, men så är inte 
fallet med genuskontraktet. Hirdman menar att ett upprättande av kontrakt i sig är en ”metafor 
för manlig aktivitet”17 eftersom kvinnor historiskt sett inte har haft rätten att skriva under den 
typen av dokument. Dock använder Hirdman inte ordet kontrakt på detta sätt, utan hon menar 
att det bör förstås som ett begrepp som visar de mönster av tvång som både män och kvinnor 
utsätts för och samtidigt indikera att det finns en möjlighet att förhandla om villkoren i 
genuskontraktet, att förändra hur verkligheten ser ut. Hirdman menar att ett begrepp som 
genuskontrakt ger oss en möjlighet att se förändringar genom att begreppet fastställer det 
ojämnlika förhållandet mellan män och kvinnor. 
 
Jag kommer att i analysen av mitt empiriska material använda mig av särhållandet av män och 
kvinnor och ”mannen som norm” tanken och se hur kvinnan beskrivs, betraktas och tilltalas (i 
förhållande till mannen). Om produktionen av manlighet bygger på tanken om att en man inte är 
en kvinna så borde även det motsatta gälla. Det hör till vanligheterna att egenskaper ges positiva 
manliga attribut, att till exempel vara ”stark som en hel karl”. Det är lika vanligt att egenskaper 

                                                 
16 För resonemang krig genuskontraktet se Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), 
samt, Yvonne Hirdman, Genussystemet – teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning 
17 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), s. 84 
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ges negativa kvinnliga attribut, att till exempel ”springa som en kärring”. Detta är något som är 
djupt inpräntat i den svenska folksjälen. Berömmande ord, med maskulina attribut, till tjejen som 
går över genuskontraktets gräns och bemästrar en ”manlig” uppgift och föraktande ord, med 
kvinnliga attribut, till killen som misslyckas med detsamma. Tänk bara på fotboll. Min tanke är att 
kvinnan alltid positioneras i förhållande till mannen, även där han själv inte är närvarande, som i 
fallet med veckotidningar för tjejer/kvinnor. Trots denna frånvaro så är min tanke att mannen 
ändå finns med som någon slags godkännare. Godkännare i form av Bonnier Tidskrifter som ger 
ut Veckorevyn och som slutligt beslutar vad som ska förknippas med namnet Bonnier. Min 
gissning är att Veckorevyn inte skulle bli långlivad som tidning om den gick emot de gängse 
normerna för hur en veckotidning ska se ut och därför finns alltså mannen med som godkännare 
även i en tidning för tjejer/kvinnor. Godkännare i form av männen/pojkarna vars kvinnliga 
vänner/flickvänner/fruar läser tidningen och tar till sig dess budskap.  
 
Jag anser att genuskontraktet är både bra och dåligt. Det är enligt mig bra med ett begrepp som 
sätter ord på hur förhållandet mellan män och kvinnor ser ut i samhället, det gör att det är lättare 
att upptäcka när och hur genuskontraktet verkar och därmed arbeta emot det. Det som är dåligt 
är naturligtvis att de här förhållandena överhuvudtaget råder, att det finns en systematisk ordning 
samhället som säger att kvinnor inte är lika mycket värda som män.  
 

Bilder och blickar 
I en veckotidning utgör bilderna halva materialet och utan dem skulle innehållet inte vara 
detsamma. Därför kommer jag även att tolka bilder och illustrationer. Då jag intresserar mig för 
blickar och positioneringar i bild så har jag inspirerats av Anja Hirdman och Janice Winship.  
 
Anja Hirdman är författare till avhandlingen Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i 
Veckorevyn och Fib aktuellt. Avhandlingen undersöker de båda tidningarna från sextio- och 
sjuttiotalen och jämför sedan denna tid med 1995 i syfte att undersöka vad som har hänt i 
tidningarna. Det hon konstaterar är att innehållet i de båda tidningarna under åren har behållit 
samma typ av innehåll, men det har intensifierats. Således innehåller Veckorevyn anno 1995 ”mer 
mode, skönhetsmaterial och sexualitet”18 än Veckorevyn anno 1975. A. Hirdman menar att 
bilden av kvinnan i Veckorevyn anno 1995 är bilden av den begärliga kvinnan. Kvinnan vars syfte 
här är att locka läsaren att konsumera för att bli som hon. Ett intressant konstaterande som A. 
Hirdman gör är att omslagen till Veckorevyn anno 1995 och omslagen till Fib aktuellt anno 1970 
och 1975 är nästan identiska när det gäller användningen av blickar och poser. Veckorevyns 
omslag (liksom Fib aktuellt) visar en erotiserad bild av kvinnan, för kvinnan. I det sammanhanget 
talar den erotiserade bilden om sexuell makt och kontroll. När publiken är kvinnor signalerar den 
typen av bilden oåtkomlighet, till skillnad från när publiken är manlig då bilden signalerar 
                                                 
18 Anja Hirdman, Tilltalande bilder (Stockholm, 2004), s. 239 
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tillgänglighet. Den makt som signaleras av kvinnorna i Veckorevyn till dess (kvinnliga) läsare är 
en ”makt baserad på utlärandet av tillgänglighet”19. De kvinnliga läsarna ges verktyg för att 
förvandla sig till den som väcker begär. A. Hirdman menar att kvinnan i dessa bilder på samma 
gång är sexuell och avsexualiserad. ”Sexuell då denna bild definierar den feminina statusen som 
begärlighet, avsexualiserad då den inte talar om hennes lust utan om att väcka någon annans 
begär.”20 I Veckorevyn har alltså bilderna, tillsammans med text, som funktion och syfte att lära 
ut till läsarna ”hur det kan bli”21 om hon följer de råd som ges i tidningen. A. Hirdman menar att 
bilderna på modeller aktiverar upplevelser hos den kvinnliga betraktaren. Hon upplever att hon 
blir uppmärksammad, betraktad och sedd, detta kallar A. Hirdman för ”narcissistiskt 
spegelseende”22. Med detta menar hon att de blickar som modellerna har på bild är samma typ av 
blickar som vi har när vi granskar oss i spegeln och provar ansiktsuttryck, poser och så vidare. A. 
Hirdman är av åsikten att Veckorevyns läsare betraktar kvinnorna i tidningen med en voyeuristisk 
blick, med andra ord så betraktar de kvinnorna i tidningen på avstånd. Läsarna ”lär” sig 
kvinnlighet utifrån dessa bilder som förmedlar vilka poser, gester och ansiktsuttryck som är 
”kvinnliga”. A. Hirdman citerar John Berger när hon talar om att bilderna av kvinnor för kvinnor 
i Veckorevyn skapar ett splittrat seende. Enligt A. Hirdman menar Berger att kvinnor ser sig 
själva med en maskulin blick för att de tränas i att se sig själva betraktas23. Anledningen till detta 
finner vi i historien där bilder av kvinnor har utformats av män för män och den traditionen har i 
sin tur format kvinnor till att betrakta sig själva ur ett manligt perspektiv. 
 
Janice Winship har skrivit boken Inside women’s magazines där hon bland annat talar om blickar. 
Winship menar att det finns ett komplext förhållande mellan kvinnan på omslaget till tidningen 
och den kvinnliga läsaren när det gäller blickar. Hon menar att kvinnor ser på sådana omslag med 
en blick formad av ett patriarkalt samhälle vilket betyder att kvinnor relaterar till varandra genom 
frånvarande män. Med andra ord är alltså mannen norm. Winship menar också att blicken från 
kvinnan på omslaget har en inbjudande funktion, att den bjuder in läsaren i tidningen lockande 
värld med hjälp av reklamliknande slogans på omslaget.24

                                                 
19 Ibid. s. 246 
20 Ibid. 
21 A. Hirdman (2004), s. 262 
22 Ibid. s. 263 
23 Ibid. s. 264 
24 Janice Winship, Inside women’s magazines (London, 1987), s. 1-16 
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Kapitel 4: Analys 
Veckorevyn är vid en första genomläsning enligt mig en mångsidig tidning. Mångsidig på så sätt 
att den blandar olika typer av artiklar, teman och diskurser. Genom läsning av 14 nummer av 
Veckorevyn har sex övergripande diskurser utkristalliserats och med hjälp av dessa struktureras 
analysen. Då jag har analyserat diskurser så finns inte alla artiklar som behandlar den aktuella 
diskursen redovisade. Jag har gått tillväga så att jag har gjort djupare studier av de artiklar som jag 
anser är typiska för den aktuella diskursen och dessa artiklar får i sin tur exemplifiera hur den 
aktuella diskursen tar sig konkreta uttryck i materialet. För tydliggörande av vilka artiklar som 
förekommer och har analyserats inom respektive diskurs se bilaga 1 för en tabell. 
 

Ta kontroll över ditt liv 
Den här diskursen finns inte tydligt representerat i alla nummer jag har analyserat men väl i fem 
nummer av fjorton. Diskursen domineras av två typer av artiklar, den ena typen som inspirerar 
läsaren att söka högre utbildning eller bästa sättet att gå till väga för att få drömjobbet. Den andra 
typen behandlar ämnen som hur en tjej ska gå till väga för att gå vidare efter att ha blivit dumpad 
av pojkvännen. Den diskursordning som är aktuell är kontroll, här handlar det om att själv ta 
kontrollen, att inte lämna över till någon annan.  
 

Arbete & Utbildning 
Här återfinns tre av fem artiklar som handlar om att ta kontroll. Budskapet är att utbildning är ett 
måste, något som eventuellt kan sätta press på läsaren, men som mest sänder ut signaler om att 
Veckorevyn önskar en bra framtid för sina läsare. En av artiklarna, Sista–minuten–guide till 
högskolan, guidar läsaren igenom ansökningsprocessen till universitet och högskola på ett mycket 
tydligt och informativt sätt. Läsaren får svar på vilka yrken som, enligt prognoser från SCB, har 
ljusa framtidsutsikter fram till 2010. Här finns även svaren på de vanligaste frågorna när det gäller 
ansökningsprocessen och en lista med viktiga telefonnummer, samt tips om bra sidor på 
Internet.25 Vid första anblick så kan det vara svårt att se hur en artikel om utbildning 
upprätthåller genusordningen eftersom utbildning är angeläget för både kvinnor och män. Jag 
anser dock att genusordningen reproduceras eftersom det i vårt patriarkala samhälle krävs en 
utbildning, inte minst för kvinnor, för att kunna klättra på karriärstegen och få ett högstatusjobb. 
Traditionella kvinnoyrken inom till exempel vård och omsorg kräver utbildning, men de yrkena 
har inte hög status för det, medan mansdominerade yrken, inom till exempel data och IT har hög 
status, men inte kräver alltid en utbildning. På det sättet upprätthålls mannens höga status och 
kvinnans låga, och genuskontraktet fortsätter se ut som det alltid har gjort. Men det är inte de 

                                                 
25 Veckorevyn, Sista-minuten-guide till högskolan, nr 12 1999, s. 46-47 
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yrkena som har lägre status som Veckorevyn guidar sina läsare till när de går närmare in på 
speciella yrken. Här är det media som gäller, den mansdominerade branschen. Artikeln Snabbaste 
vägen till media-toppen illustreras med bilder på kända mediapersonligheter att identifiera sig med. 
Här visar Veckorevyn upp fem kända män som alla arbetar med film och tv, och endast tre 
kvinnor, där en är en tv-personlighet, en arbetar med radio och den tredje är kulturjournalist.26 
Det är tydligt vilket kön som är mest synligt för allmänheten och kanske Veckorevyns tanke kan 
ha varit att lyfta fram olika vägar att nå den här typen av jobb för de unga kvinnor som är deras 
läsare. I den här artikeln dominerar en framgångsdiskurs som bygger på samhällets fixering vid att 
synas, som Veckorevyn själv skriver ”inget är mer inne än att jobba med media”27. Även detta är 
en mycket informativ artikel och ger med all säkerhet de som är sugna på en karriär inom media 
en hel del bra och matnyttiga tips. 
 

I vardagen 
Här finner vi de andra artiklarna som handlar om att ta kontroll. Här handlar det om att ta 
kontroll på ett mer personligt plan. I artikeln Dumpad & Deppad – så går du vidare får läsaren 
verktyg för hur hon ska gå vidare om hon har blivit dumpad av pojkvännen. Läsaren får även 
veta vilka de vanligaste orsakerna är till att killen gör slut. 
 

3 vanliga skäl till uppbrott 

• Han har träffat en annan. 

• Han vill ha sin frihet. 

• Han står inte ut med alla krav28 

 
Här får vi även ta del av fem killars berättelser om hur de lämnat tjejer som bekräftar orsakerna 
som Veckorevyn radar upp i citatet ovan. Av de här fem killarna är det fyra som har behandlat 
tjejen i fråga oschysst, och om de här exemplen tas upp för att de representerar hur killar 
vanligtvis behandlar tjejer eller om det är för att de bara har intervjuat fem personer framgår inte 
av artikeln. Budskapet till läsaren är att när det kommer till killar så är det bäst att inte vara för på 
i början, för då kommer killen att dra öronen åt sig. Som tjej bör man heller inte ställa krav på 
killen om att träffas för ofta och så vidare, utan överlämna kontrollen till killen. Här reproduceras 
en genusordningen eftersom budskapet till tjejen är att ta ett steg tillbaka och vänta på att killen 
ska bestämma sig för vad han vill. Killen har alltså makten över tjejen. Artikeln handlar förvisso 
om hur man ska gå till väga för att komma över en dumpning, men på grund av intervjuerna med 

                                                 
26 Veckorevyn, Snabbaste vägen till media-toppen, Nr 10 1999, s. 52-54 
27 Ibid 
28 Veckorevyn, Dumpad & Deppad – så går du vidare, Nr. 17 1999, s. 20 
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killarna andas hela artikeln gammal unken ”tjejer-ska-hålla-på-sig” diskurs och framställer tjejen 
som svag och som ett offer för ”dumma” killar. Offerresonemanget återkommer när läsaren får 
lära sig hur hon ska lära sig att sluta vela och börja välja i artikeln När små och stora val = jättekval… 
Här uppmanas läsaren att först och främst sluta vara ett viljelöst offer och våga börja välja. Y. 
Hirdman menar att allt kan få genus29, och här är det veligheten kontra beslutsamheten som står i 
fokus, så om vi applicerar A-B tanken här så får vi A = beslutsamhet och B = velighet. Den 
veliga kvinnan i artikel, och de veliga (kvinnliga) läsarna ställs i motsats till någon, och jag tolkar 
denna någon som mannen, den beslutsamma. Trots att det i texten står att ”100 procent av alla 
människor är veliga någon gång om dagen”30 så talar texten ändå till och om kvinnan. Det 
intrycket förstärks av att fyra tjejer får svara på frågan Har du svårt att bestämma dig?, för även fast 
två av tjejerna svarar att de inte har det så antyder valet av utfrågade att det skulle vara typiskt 
kvinnligt att ha svårt att fatta beslut. 
 

Förändra dig! 

Gör om mig 
Förändringsdiskursen är en av de tydligaste i materialet. I varje nummer återkommer den i olika 
skepnader. Det inslag i tidningen med tydligast inriktning mot förändring är Gör om mig som är ett 
stående inslag. Någon, tjejen själv, en anhörig eller en vän har anmält tjejen till Veckorevyns gör 
om mig avdelning. Här härskar förändringsdiskursen och detta är aktuellt i varje nummer av 
tidningen som utgör det empiriska materialet. Tjejens ”före-jag” presenteras i en liten faktaruta 
där man bland annat får veta vad hon är mest nöjd med i sitt utseende och vad hon vill ha hjälp 
att förändra. Läsaren får även se en före-bild, som i jämförelse med efter-bilden är föga 
smickrande. Bilderna har en väldigt avslöjande ljussättning som gör att tjejerna ser bleka och 
tråkiga ut. Efter-bilderna är de som dominerar uppslaget, läsaren får se en ansiktsbild där läsaren 
får veta vilka produkter som har använts, och en bild där den omgjorda tjejen poserar i sina nya 
kläder. I efter-bilderna är tjejernas blickar fulla av liv och graden av begärlighet är betydligt högre 
än till före-bilderna. Här ser vi det som A. Hirdman talar om, den omgjorda tjejen ska nu väcka 
läsarens begär att bli som hon. Men det är inte alldeles säkert att detta fungerar. Winship menar 
att den stylade tjejen och de retuscherade bilderna är för perfekta för att läsaren ska identifiera sig 
med dem31, här är igenkänningsfaktorn låg till skillnad från före-bilderna. Här är det inte bara 
tjejen själv som får tycka till om sin nya stil, utan hon får även godkännanden från sin familj och 
vänner. Här ser vi hur genuskontraktet aktiveras då hennes omvandling kräver ett godkännande 
från andra. Det är alltså inte bara tjejen som ska vara nöjd, hon ska även göra sin omgivning nöjd. 
 

                                                 
29 Y. Hirdman (2004), s. 71 
30 Veckorevyn, När små och stora val = jättekval…, Nr 23 1999, s. 16-18 
31 Winship (1987), s. 11 
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Hår & Mode 
Det är inte bara ”helrenoveringar” som visas i Veckorevyn. Den näst vanligaste 
förändringsdiskursen behandlar hår och mode. Läsaren får veta vilka frisyrer, färger och klädstilar 
som gäller för att vara inne. Budskapet är att; ute, det vill man inte vara så det är bäst att hänga 
med! Detta är något som inte är alldeles lätt eftersom det i varje nummer visas olika stilar och 
”måste-ha” plagg. I Veckorevyn nummer 8, 1999 får läsaren veta i vår gäller inte mindre än tolv 
olika trender ”och lika många måste-ha-plagg”32. Jag inser att tanken med all säkerhet är att det 
finns något för alla att tycka om men det blir ändå en överdos av uppmaningar om hur man ska 
se ut för att vara inne. Jag anser även att Veckorevyn stereotypiserar vissa typer av mode genom 
att till exempel använda sig av en kortklippt muskulös tjej för att visa arméinspirerat mode och en 
späd tjej med långt blont hår för att visa det ”naturliga” modet.33 Jag anser att de här 
reproducerar genusordningen genom att antyda att ”riktiga” tjejer ska ha på sig ”naturliga” kläder, 
den gamla tanken om kvinnan som närmare naturen sticker här upp sitt huvud34. Det finns även 
ett annat modereportage som heter maskulint feminint. Här menar Veckorevyn att ”traditionellt 
manliga plagg är inte självklart bara hans längre.”35 Här ser vi hur Y. Hirdmans melodi kallad A-a 
reproduceras. Kvinnan i traditionella manliga plagg imiterar mannen och håller honom som norm 
men lyckas inte nå hela vägen fram, utan resultatet blir – en kvinna utklädd till man. 
 

Kropp 
Även kroppen och personligheten är föremål för förvandlingar. När det kommer till kroppen går 
det här att se hur Veckorevyn har tagit ett steg bort från tränings- och viktreportagen som i 
tidigare årgångar har varit tydligt representerade. A. Hirdman har i sin avhandling Tilltalande bilder 
inkluderat bilder på sex av Veckorevyns omslag från 1995. Här uppmanas läsaren att förändra sig 
kropp genom en rad olika metoder som till exempel att ”3-punkts-forma fram din bästa beach-
body”36. Den här typen av artiklar lyser med sin frånvaro i Veckorevyn anno 1999, vilket jag bara 
ser som positivt. Kroppen finns däremot fortfarande representerad vilket jag återkommer till 
längre fram. I nummer 18, 1999 får läsaren en redovisning över de ”senaste hälsotrenderna från 
A till Ö”37. Här finns en rad olika träningstrender presenterade, olika sätt att förbättra och 
förändra sitt utseende radas upp. Tonen i artikeln är inte uppmanade eller undervisande utan 
snarare sarkastisk och något förlöjligande, detta förstärks även av illustrationerna som har en 
närmast karikatyrliknande stil.  
 

                                                 
32 Veckorevyn, Förhandstitt: Vårmodet 1999, Nr 8 1999, s. 29 
33 Veckorevyn, Veckorevyns stylist-val: Camillas måsten och Cissis & Jessicas favoriter, Nr 21 1999, s. 22-25 
34 Se ovanstående teoriavsnitt för resonemang samt Y. Hirdman, 2004. 
35 Veckorevyn, maskulint feminint, Nr 22 1999, s. 22 
36 A. Hirdman (2004), s. 190 
37 Veckorevyn, Senaste hälsotrenderna från A till Ö, Nr 18 1999, s. 12 
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Elektronisk utrustning påstås kunna suga ut elaka bakterier från huden. 

Frystorkade celler från människohy flygs in med expressbud. 

Olagad mat är det senaste.38

 
Jag anser att artikel med hjälp av den typen av formuleringar som kan läsas i citatet ovan skapar 
en relation med läsaren genom att ge läsaren känslan av att hon tillsammans med Veckorevyn 
skrattar åt de konstiga människorna, artikeln nämner en rad kändisar, som lägger ner tid, pengar 
och kraft på något som för det mesta framstår som en ren bluff.  
 

Personlighet 
När det kommer till personlighetsförändringar är dock tonen en annan. Här finns dels de artiklar 
som finns presenterade ovan under rubriken Ta kontroll över ditt liv i vilka budskapet är att våga för 
att vinna, dels finner läsaren en artikel om hur hon ska förändra sig för att passa in på festen. De 
inledande raderna säger allt om hur Veckorevyn anser att man inte bör vara för att passa in: 
 

No more panelhöna. Sluta vara dammsamlare. Aldrig mer hörnprydnad. Läs vår festguide.39

 

Efter dessa inledande råd?! bjuds läsaren en snitslad bana genom festen av typen börja här, bete 
dig såhär. Råden radas upp inför läsarens ögon, bland mycket annat får hon veta att hon ska 
undvika starka smaker som vitlök och curry om hon är rädd om andedräkten och om hon trots 
denna varning inte kan motstå frestelserna så rekommenderar Veckorevyn ett starkt 
minttuggummi efteråt40. Budskapet hörs tydligt, vill du ha någon chans på killarna under festen är 
det bäst att det inte märks att du har tagit för dig av tilltugget. Hela reportaget är en uppmaning 
till läsaren att förvandlas till den perfekta festdeltagaren. Jag reagerar på att inte någonstans 
nämns att umgås med sina vänner. Jag anser att det hela enligt Veckorevyn går ut på att ständigt 
sträva efter att vara festens medelpunkt, såvida det inte är någon kille med i bilden, då är det okej 
att smyga undan till något småmörkt hörn. Festdeltagarens uppgift är, helt i samklang med 
genuskontraktet, att inte sätta sig själv och sina önskningar i första rummet, utan att spela upp en 
roll för att behaga andra. 
 

                                                 
38 Veckorevyn, Senaste hälsotrenderna från A till Ö, Nr 18 1999, s. 12, 13 och 14 
39 Veckorevyn, Så har du roligast på festen, Nr 19 1999, s. 34 
40 Ibid. 
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Sammanfattning av temat 
Från topp till tå får läsaren veta hur hon ska förändra sig till det bättre. Anja Hirdman har sitt 
bidrag till Medierummet kallat Veckotidningen och damrummet gjort nedslag i en rad olika 
veckotidningar och analyserat dess innehåll. Hon konstaterar att: 
 

”Kvinnlighet” framstår som en livslång och kroppslig karriär med skönhetsråd och klädtips för 
olika faser […] Det dominerande budskapet är inte bara uppmaningarna kring allt vi kan göra 
med oss själva utan att vi kan och bör, med hjälp av dem – göra oss ständigt BÄTTRE!41  

 
Just denna förändring som står i centrum uttrycks i Veckorevyn ofta i bilder. I mode reportagen 
sänder bilderna på lyckliga par och skrattande kompisgäng ut signaler om att med kläderna 
kommer livsstilen. Förändringsdiskursen går hand i hand med konsumtionsdiskursen. För att 
genomföra förändringarna krävs det konsumtion av varor och tjänster. Mike Featherstone är 
författare till boken Kultur, kropp och konsumtion. Han menar att individerna i 
konsumtionssamhället inte bara konsumerar varor utan de konsumerar en livsstil med allt från 
kläder till inredning.42 Enligt mig så är Veckorevyn aktörer i upprätthållandet av 
konsumtionssamhället då de uppmuntrar sina läsare att konsumera mera, främst varor som 
förknippas med kroppen, men även varor till hemmet. Dessa varor ändras från säsong till säsong 
och ibland ännu snabbare. Detta är ett exempel på det Featherstone talar om när han säger att 
individen i konsumtionssamhället måste ha en maximerande och alert inställning till livet, 
eftersom konsumtionssamhället inte har plats för det statiska eller enformiga.43  
 

Var dig själv/tro på dig själv 
I direkt kontrast till förändringsdiskursen står ”tro-på-dig-självdiskursen” och ”var-dig-
självdiskursen”. Här sänder Veckorevyn, genom en rad olika reportage och artiklar, ut budskapet 
att tjejer ska stå upp för sig själva och inte duka under för alla krav som ställs i samhället. Genom 
att berätta om människors olika livsöden visar Veckorevyn att människan klarar det mesta som 
livet kan ha i beredskap. Syftet med den här diskursen tolkar jag som att stärka tjejers 
själförtroende genom att presentera dem för starka kvinnliga förebilder och ta ställning som 
feminister. 
 
Inför internationella kvinnodagen 8/3-99 i nummer 9 presenterar Veckorevyn ”15 svenska 
tjejikoner”44. Här får läsaren veta vilken svensk tjej som är snabbast – Anja Pärson, vem som är 

                                                 
41 Anja Hirdman, ”Veckotidningen i damrummet”, i Medierummet, red. Karin Becker m.fl. (Stockholm, 1996), s. 262-
263 
42 Mike Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion (Stockholm, 1994) kap 3, s.67-73 
43 Featherstone, (1994), s. 109 
44 Veckorevyn, 15 svenska tjejikoner, Nr 9 1999, s. 32 
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pushigast – Rebecca Facey, och vem som är snyggast – Rickard Engfors, som får ett 
hedersomnämnande eftersom han har ”vackra ögon, perfekt mun och långa snygga ben”45. Jag 
anser att Veckorevyns goda avsikter med reportaget får sig en rejäl törn med detta 
hedersutnämnande. Genom att överhuvudtaget koppla samman skönhet med ”tjejer kan” och 
använda frasen ”After Darks kronprins lyckas med hjältedådet att vara Sveriges vackraste kvinna”46 
så underminerar Veckorevyn de övriga tjejernas utnämningar, eftersom den största bragden ändå 
är att vara snyggast. Med den utnämningen så ramlade Veckorevyn tillbaka i genuskontraktets 
klor där mannen är norm och kvinnans främsta uppgift är att vara snygg och behaglig. Inte 
särskilt feministiskt om ni frågar mig. Men om man vänder sida så tar Veckorevyn där ställning 
och deklarerar att ”Självklart är vi feminister!”47 och uppmanar sina läsare att vägra acceptera 
förtrycket som tjejer utsätts för. Veckorevyn är här snabb med att påpeka ”att vara feminist 
behöver inte betyda att man är en miljömedveten, lesbisk vegan”48, men samtidigt fråga sig varför 
inte alla världens kvinnor är feminister. Detta anser jag tyder på en dubbelmoral. Veckorevyn vill 
gärna vara feminister, men vill inte bli förknippade med lesbiska, miljömedvetna veganer. Detta 
kopplar jag till det som Anna G. Jónasdóttir skriver i Kärlekskraft, makt och politiska intressen där 
hon menar att frågan om kvinnors makt är tudelad. Hon menar att västerländska samhällen är 
mansdominerade på alla plan, men att detta inte betyder att kvinnor saknar inflytande, det 
kvinnor saknar är auktoritet – som kvinnor.49 Jag applicerar detta på Veckorevyns 
avståndstagande från lesbiska, miljömedvetna veganer och menar att Veckorevyn stöder 
manssamhället genom att urholka dessa feministers kamp. Jag tolkar det som att Veckorevyn inte 
vill förknippas med denna typ av feminister därför att de fruktar att deras inflytande över sina 
läsare då går förlorat. Hade de tagit ställning för de lesbiska miljömedvetna veganerna så hade 
deras chanser till auktoritetsmakt i samhället minskat. De menar att feminist kan vara ett mycket 
provocerande skällsord för många och Veckorevyn vill i den här artikeln inte provocera och 
lägger därför diskussionen på ett neutralt plan. Detta gör de genom att förmedla budskapet att 
”det finns ingen feministisk urtyp”50 och framhålla att alla som anser att kvinnor ska ha samma 
rättigheter och värde som män är feminister. De framhåller också att utan feminismen hade vi 
kvinnor knappast haft de rättigheter som vi har idag, vilket är ett mycket bra påpekande. Dock så 
missar de att de kvinnor som kämpade ofta var mer radikala, det som veckorevyn idag benämner 
som lesbiska miljömedvetna veganer. Det Veckorevyn gör med sitt avståndstagande från e mer 
radikala feministerna är att anamma en lägre grad av samma förlöjligande av de miljömedvetna, 
lesbiska veganerna som kvinnosakskvinnorna utsattes för under 1800-talet, de behandlades som 

                                                 
45 Veckorevyn, 15 svenska tjejikoner, Nr 9 1999, s. 33 
46 Ibid (min kursivering) 
47 Veckorevyn, Självklart är vi feminister! Nr 9 1999, s. 34 

48 Ibid. 
49 Anna G. Jónasdóttir, Kärlekskraft, makt och politiska intressen (Göteborg, 2003), s. 33 samt 48 
50 Veckorevyn, Självklart är vi feminister! Nr 9 1999, s. 34 
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pestsmittade och att förknippas med dem var att likna vid ett straff.51 Avsikterna med dessa två 
artiklar var med all säkerhet goda, men med lite skrapande på ytan visar sig genuskontraktets 
verkningar. 
 
Inom den här diskursen finner läsaren också en artikel som behandlar skönhetstävlingar och 
frågan om det går att tävla i skönhet. Här möter läsaren två tjejer med olika ståndpunkter i frågan, 
den ena är mot skönhetstävlingar medan den andra är för. Veckorevyn själva har redan tagit 
ställning i frågan då de vid den här tiden var arrangörer för Fröken Sverige tillsammans med TV 
4. Rubriken på artikeln är Fröken Sverige – farligt eller bara kul? Ordet bara är här en så kallad hedge 
som gör att frågan om det farliga i tävlingen inte riktigt tas på allvar.52 Tjejerna som berättar om 
sina åsikter om skönhetstävlingar visas på helkroppsbilder. Elin, som är mot skönhetstävlingar 
står med kroppen i halvprofil och armarna i kors över bröstet och tittar rakt in i kameran med ett 
neutralt ansiktsuttryck. Hennes kroppsställning signalerar inte någon öppenhet och därmed inte 
begärlighet, läsaren känner ingen önskan att bli som hon.53 Therese, tjejen som är för 
skönhetstävlingar lider av sjukdomen benskörhet och sitter i sin permobil vänd rakt mot 
kameran. Hon ler ett strålande leende med både ögon och mun och vore det inte för hennes 
handikapp så skulle hon utstråla den begärlighet som A. Hirdman talar om. Den paradox som 
Veckorevyn försöker visa på här är att den ”normala” tjejen är mot skönhetstävlingar medan den 
”onormala” tjejen är för detsamma. Här är Veckorevyns egen röst inte klart framträdande utan 
det är istället Elins och Thereses åsikter om skönhetstävlingar som läsaren får ta ställning till. 
Elin, som tar ställning mot skönhetstävlingar menar att den typen av tävlingar är kvinnoförtryck. 
Veckorevyn framställer henne som en arg ung kvinna bland annat genom att använda ordet 
morrar som en metafor för säger: 
 

Något är fel när unga tjejer skönhetsopererar sig för att ”duga”, morrar Elin Gauffin.54

 

Eftersom jag har gjort tolkningen att Veckorevyn redan har tagit sida i diskussionen då de vid den 
här tidpunkten är medarrangörer till skönhetstävlingen Fröken Sverige så anser jag att de genom 
användandet av metaforen morrar får Elin att framstå som mer arg och upprörd än vad som 
framgår av resten av texten. Resten av texten framställer Elin som en stark tjej som går mot 
strömmen och vågar stå för sina åsikter. Therese å andra sidan menar att skönhetstävlingar är en 
harmlös form av underhållning som handlar om söta tjejer, snygga kläder och bra musik. Therese 
anser att det budskap som Fröken Sverige sänder ut till unga tjejer är att man som tjej måste stå 
på egna ben och vara sig själv. Till skillnad från Elin så anser Therese att budskapet med 

                                                 
51 Y. Hirdman (2001) 
52 För resonemang se Winther Jørgensen & Philips samt Fairclough  
53 För resonemang se teoriavsnitt Bilder och blickar ovan 
54 Veckorevyn, Fröken Sverige – farligt eller bara kul? Nr 23 1999, s. 70 
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tävlingen är att alla kan vara vackra. Elin anser att tävlingens budskap är att det finns vissa 
kriterier för skönhet som man som tjej måste uppfylla för att få en identitet som skönhetsmiss 
och status. Elin går på samma linje som Naomi Wolf, författare till boken Skönhetsmyten. Wolf 
menar att det i det patriarkala samhället är av yttersta vikt att kvinnors identitet bygger på en 
föreställning om att skönhet och ungdom är de viktigaste kriterierna så att kvinnan alltid ska 
sträva efter andras (läs mannens) godkännande.55

 
I materialet finns flera exempel på artiklar som berättar om en människas livsöde. Läsaren möts 
av starka unga tjejer som inte är som alla andra till utseendet. Veckorevyn bygger här vidare på 
”tro-på-dig-självdiskursen” med en ”det-är-insidan-som-räknasdiskurs”. Det angreppssätt som 
Veckorevyn har i de här typerna av artiklar är att de börjar med att definiera normen: 
 

När Nina var liten hade hon tjockt hår och långa mörka ögonfransar.56

 

Detta är ett sätt att fastställa redan från början att, Nina i det här fallet, inte är som de flesta andra 
utan annorlunda. Veckorevyn fortsätter med att befästa annorlundaheten: 
 

Så en dag upptäckte hennes mamma en kal fläck på hennes huvud. Två veckor senare hade 
Nina tappat ALLT hår på kroppen.57

 

Nu känner läsaren till hennes öde och vet precis vad som är annorlunda med Nina, hon har en 
sjukdom som gör att håret faller av. Läsaren får även veta att Nina är annorlunda på ett annat sätt 
också, hon har valt att inte anpassa sig till normen: 
 

Trots det är Nina en glad och kaxig tjej som valt att kasta peruken.58

 

De här tre citaten utgör större delen av inledningen till artikeln om Nina och de sammanfattar 
innehållet i artikeln bra. Först var hon en vanlig tjej som alla andra, sen blev hon sjuk, och nu ser 
hon annorlunda ut, men väljer att inte dölja det. Diskursen om insidan genomsyrar artikeln och 
jag tycker att den sänder ut ett positivt budskap om självständighet och inre styrka. 
Genusordningen reproduceras inte i den här artikeln eftersom budskapet här är att man inte 

                                                 
55 Naomi Wolf, Skönhetsmyten (Stockholm, 1996), s. 12 
56 Veckorevyn, Nina, 22, har tappat allt hår: -Folk frågar om de får klappa mig på huvudet, Nr 11 1999, s. 68 (min 
kursivering) 
57 , Nina, 22, har tappat allt hår: -Folk frågar om de får klappa mig på huvudet, Nr 11 1999, s. 68 
58 Ibid.  
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behöver anpassa sig till normen. Jag anser att det är mycket positivt att Veckorevyn tar upp 
annorlundahet och vänder det till något positivt.  

 

Kropp/Utseende 

Begärliga kroppar 
Veckorevyn är väldigt mycket kropp och utseende. Tidningen är fylld med modereportage, 
sminktips och reklam som alla visar upp kroppen. Inför badsäsongen -99 finns det självklart ett 
modereportage med badkläder kallat Sommarens 100 hetaste badplagg. Reportaget består bara av 
bilder, den enda texten är den som berättar var modellernas badkläder kan köpas och vad de 
kostar.59 Två olika typer av kroppar är representerade i reportaget. Den första typen är den smala 
vältränade kroppen, det handlar inte på något sätt om den utmärglade modellkroppen som går att 
se på catwalks och i den internationella modebranschen, utan här handlar det om vältränade unga 
tjejer med former. Den andra typen av kropp är den mer mulliga kroppen där man får se stora 
bröst och mjuka runda former, här är inga valkar bortretuscherade eller dolda. På samma sätt 
som närmast anorektiska modeller lyser med sin frånvaro så syns heller inga överviktiga modeller. 
Reportaget visar heller inte upp någon etnisk mångfald, det är den västerländska kvinnan som 
representeras. Avsaknaden av underviktiga modeller och av överviktiga modeller anser jag utgör 
en hälsodiskurs. Det är positivt att Veckorevyn använder sig av ”normala” modeller, samtidigt 
som det i sig skapar normer om vad som accepteras som en hälsosam kropp, inte för rund, inte 
för smal. Jag kommer osökt in på tanken om mannen som godkännare eftersom de kroppar som 
representeras i reportaget passar in i normen över hur tjejer ska se ut för att vara attraktiv för 
killar/män. A. Hirdmans resonemang om den, för andra kvinnor, begärliga kvinnan är också 
högst närvarande här. Bilderna på vackra modeller i snygga badkläder i underbara miljöer lockar 
läsaren konsumera. Det är inte bara badkläderna som lockar till konsumtion, utan även miljön 
som modellerna befinner sig i lockar till att resa och modellernas kroppar lockar till konsumtion 
av medel för att uppnå den normativa kroppen. Detta är gemensamt för alla modereportage i 
materialet och inte enbart för badmodereportaget. 
 
 

Icke begärliga kroppar 
Men Veckorevyn visar inte bara upp begärliga kroppar, de tar även ställning mot sjuka 
kroppsideal på ett mycket kraftfullt sätt i artikeln Säg nej till silikon-hetsen. Varför opererar så många 
tjejer brösten? i Veckorevyn Nr 22 1999. Artikeln inleds med en rolig och talande metafor för 
bröstförstoringar: 

                                                 
59 Veckorevyn, Sommarens 100 hetaste badplagg, Nr 18 1999, s. 25-32 
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Ett främmande föremål opereras in i en ung tjej. En bra idé till en skräckfilm?60

 

Texten fortsätter med att Veckorevyn konstaterar att det inte handlar om en skräckfilm utan 
något som många utsätter sig för frivilligt, nämligen bröstförstoringar. Här angriper Veckorevyn 
att allvarligt ämne med humor på ett bra och roligt sätt som lockar till vidare läsning. En läsning 
som uppmuntrar läsaren att stå emot sjuka skönhetsideal. Veckorevyn frågar sig varför så många 
tjejer och kvinnor väljer att förstora brösten. 
 

Vad är det för konstiga ideal vi försöker leva upp till och för vems skull gör vi det egentligen? 
För män?61

 

Ja, svarar jag och många med mig. Det är en del av skönhetsmyten skulle Wolf säga och syfta till 
att männen styr över de rådande kvinnoidealen och vägrar släppa taget om sin makt över dem. 
Detta för att det är den enda arena där de fortfarande kan kontrollera kvinnan efter hennes intåg 
på den ena ”manliga” arenan efter den andra.62 Y. Hirdman skulle svara att kvinnorna är 
omedvetet styrda av genuskontraktet som genomsyrar samhället och håller mannen som norm.63 
Ja, svarar jag och syftar till tanken om mannen som godkännare av kvinnan där kvinnan tror att 
hon gör något för sin egen skull när det egentligen handlar om djupt inpräntade normer och ideal 
som ”styr” kvinnan till att känna att hon vill operera sig ”för sin egen skull”. Veckorevyn svarar 
aldrig rakt ut på frågan i citatet ovan, men jag anser att de tar upp ett exempel på mannen som 
godkännare när de fortsätter texten med att konstatera: 
 

Björn Borg, Thomas Brolin och Dr Alban har gjort en popvideo till sin låt ”Alla vi” med 
inzoomade gigantiska silikonbröst. Den har väckt protester, vilket inte är så konstigt, och 
”silikonvideon” stoppades av ZTV. Och Dr Alban sa: -Det är sådana tjejer som inte tycker att 
de har så snygga bröst som blir förbannade. Och Björn Borg sa: -Det är inget fel med tjejer, 
eller hur? Tuttar och stjärt har vi ju alla.64

 

Det här är en kvinnosyn som Veckorevyn inte vill ställa upp på och jag anser att det är mycket 
positivt. För att bemöta uttalandena i citatet slår Veckorevyn an en biologisk ton, de framhåller 
bröstens funktion, att de främst är till för att ge mat till bebisar, de är inte till för att män ska ha 
något att titta på. Genom att beskriva bröstens verkliga funktion så framstår uttalandena i citatet 

                                                 
60 Veckorevyn, Säg nej till silikon-hetsen, Nr. 22 1999, s. 12  
61 Ibid. 
62 Se Wolf, 1991, för resonemang 
63 Se Hirdman, 1988 och 2001 för resonemang 
64 Veckorevyn, Säg nej till silikon-hetsen, Nr 22 1999, s. 12 
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som ännu mer löjeväckande än de gjorde innan. Veckorevyns medel för att påverka sina läsare att 
stå emot skönhetsidealet med stora falska bröst är att berätta om nackdelarna med opererade 
bröst. De exemplifierar med hjälp av berättelser om misslyckade operationer och för att 
ytterligare förankra tanken om att bröstoperationer är fel hos sina läsare hänvisar Veckorevyn till 
att det är otrendigt med opererade bröst, nu är det naturliga bröst som gäller. För de som har 
opererade bröst gäller det att avlägsna implantaten för att hänga med i trenderna: 
 

Senaste trenden är att plocka ut silikonet, inte stoppa in det. Demi Moore och Courtney Love 
har återgått till sin ursprungliga storlek. Jenny McCarthy meddelar i amerikansk press att hon 
också planerar att lyfta ut sina inlägg. Svenska Hannah Graaf gjorde det också, för ett år sen.65

 

Med hänvisningen till att det är trendigt med naturliga bröst kan jag inte låta bli att undra om 
Veckorevyn skulle vända kappan efter vinden och hoppa på en onaturligt-trend. Jag gör här ett 
snabbt hopp till nutid. Veckorevyn har den senaste tiden hamnat i blåsväder. Nu senast på grund 
av ett lotteri i sitt jubileumsnummer där högsta vinsten var en läppförstoring gjord med restylane. 
Veckorevyn försvarar sitt val av pris med motiveringen att deras målgrupp är kvinnor mellan 20 
och 25 som själva bestämmer vad de vill göra med sina kroppar. De påpekar även flera gånger att 
ingreppet inte är permanent, underförstått att det då är okej. Kritiken har varit mycket stor och 
Veckorevyn har bett om ursäkt i ett brev, ur vilket ovanstående uppgifter kommer ifrån, som är 
publicerat på deras hemsida.66 Veckorevyns chefredaktör Charlotta Gustavsson menar att 
utlottningen var ett test, av vad framgår inte. Jag tolkar det som ett test av attityder till 
skönhetsoperationer. Det som jag finner oroande är tanken på att om det inte hade blivit så 
mycket protester mot priset, vad hade hänt då? Ligger det i Veckorevyns framtid att ”hjälpa” sina 
läsare till ett ”bättre” utseende på kosmetisk och kirurgisk väg? Frågorna är många, svaren får vi i 
framtiden, men tendensen till acceptansen av skönhetsoperationer är oroande. Efter detta lilla 
sidospår återvänder jag till Säg nej till silikon-hetsen. Förutom trendargumentet så använder 
Veckorevyn sig av ett utseendeargument där de informerar läsaren om att när silikoninplantat tas 
ut så är risken för slappa bröst stor, eftersom huden har tänjts ut. Underförstått är budskapet att 
en slapp byst fult och oattraktivt och därför bör man undvika att operera sig. Detta är även det 
ett exempel på den icke begärliga kroppen som Veckorevyn målar upp. Som komplement till 
artikel finner läsaren en helsida med bilder på kända kvinnor med implantat i brösten. Till varje 
bild är det en liten textruta som till exempel berättar att ”Britney Spears är ung och dum och har 
just ökat på bröststorleken.”67. Här finns även en blid på ett par bröst som har blivit infekterade 
av implantaten som ett avskräckande exempel. Trots bildtexterna som berättar om de problem 
som kvinnorna har upplevt med sina implantat så är det ändå svårt att värja sig från vetskapen 
om att många av de här kvinnorna har kommit dit de är med hjälp av just sina bröst. Summan av 

                                                 
65 Veckorevyn, Säg nej till silikon-hetsen, Nr 22 1999, s. 12 
66 VR ber om ursäkt, http://www.veckorevyn.com/aktuellt/9980/10652/utlottningar.jsp, hämtat 2005-05-03 
67 Veckorevyn, Säg nej till silikon-hetsen, Nr 22 1999, s. 13 

http://www.veckorevyn.com/aktuellt/9980/10652/utlottningar.jsp
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kardemumman är ett mixat budskap. Kvinnorna på bilderna uppfyller normen för idealkvinnan, 
men texten talar emot att läsaren själv ska utsätta sig för något sådant ingrepp. 
 

Kroppar som väcker begär 
Veckorevyn menar att de inte vill objektifiera kvinnor och deras kroppar, men när det kommer 
till att objektifiera män är det ett annat ljud i skällan. I reportaget Sveriges vackraste män – alldeles 
nakna i nr 11 1999 får läsaren gotta sig i bilder på fem svenska kändiskillar, som enligt 
Veckorevyn är Sveriges läckraste. Enligt mig uppmanar Veckorevyn sina läsare att se på männen 
som objekt. 
 

Vi fotograferade fem av Sveriges läckraste kändiskillar. Utan kläder. I spännande miljöer. Titta 
och njut! They are all yours!68

 

Det här är knappast en formulering som Veckorevyn skulle använda om kvinnor. Tonen och 
utformningen i hela reportaget är annorlunda mot det som normalt möter läsaren. De killar som 
porträtteras poserar nakna, utan att könet visas, framför kameran i mer eller mindre utmanande 
poser. Fyra av fem tittar in i kameran med sugande och lockande blickar. Det som är 
anmärkningsvärt med det här reportaget är att det framställs som något unikt och spännande med 
nakenhet, detta trots att den här typen av bilder på kvinnor är mycket vanligt förekommande, 
främst i så kallade herrtidningar. Men de finns även i Veckorevyn som illustrationer till artiklar 
och i diverse modereportage. Jag tror att Veckorevyn här försöker vända på könsrollerna, så att 
kvinnor tittar och män tittas på, och därmed ta ett kliv bort från genuskontraktets grepp. Men jag 
anser att det inte lyckas fullt ut. Alla fem får samma frågor ställda till sig, bland annat frågan ”Har 
du komplex för någon kroppsdel?”69 på vilken samtliga utom en svarar att de inte har några 
komplex. Min tanke med att genuskontraktet fortfarande är verksamt här är att de här männen, 
som är lika ”perfekta” som vem som helst inte lider av några komplex och därför, eftersom de är 
män, sätter normen för hur människan bör förhålla sig till sin kropp. Detta innebär för kvinnan 
alltså att hon än en gång är annorlunda eftersom hon hela tiden matas med tips om hur hon ska 
förändra sig, sitt sätt och utseende, medan männen accepteras som de är, med eller utan komplex. 

 

Killar – så funkar de 
Inom ramen för den här diskursen får läsaren ”lära” sig lite om hur killar fungerar. 
Återkommande i vartannat nummer finns frågespalten Fråga Fredrik där Fredrik svarar på läsarnas 
frågor om hur killar fungerar. 
                                                 
68 Veckorevyn, Sveriges vackraste män – alldeles nakna!, Nr 11 1999, s. 43 (mina kursiveringar) 
69 Veckorevyn, Sveriges vackraste män – alldeles nakna!, Nr 11 1999, s. 43-47 
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SVIKEN? KÄR? FÖRVÅNAD? Skriv till Fredrik Wikingsson och fråga om killar. Fredrik är 
ingen expert, utan bara en helt vanlig – just det; kille!70

 

Jag tolkar det som att syftet med att tala om att Fredrik är en helt vanlig kille är för att ge läsaren 
känslan av att de svar han ger på de ställda frågorna är sanna, eftersom han resonerar som alla 
andra killar gör mest. Frågespalten faller inom ramen för en faktadiskurs, där svaren blir ett slags 
vetenskap-light som talar om för läsaren hur hon ska agera i olika situationer. Jag har valt ut en 
fråga, som är representativ för frågespalten, som jag presenterar nedan tillsammans med analysen 
av svaret. 
 
1. 

Varför börjar man alltid bråka på IKEA?  

Hej Fredrik! Jag undrar om du kan förklara dessa parbråkfenomen:  
Varför börjar man alltid bråka på IKEA? 
Varför börjar man alltid bråka när man ska städa? 
Varför märker – och bryr sig – killar bara när spisen är skitig, inget annat? 
”Frågvis”71

 
Kort sagt så beror detta, enligt Fredrik, på att killar är omogna. Fredrik gör sig skyldig till grova 
generaliseringar när han menar att killar på IKEA får panik när deras flickvän vill handla ”på 
allvar”72. Jag tolkar det som att Fredrik menar att killar lider av någon slags ”flytta ihop” ångest 
som inte går att göra något åt. På fråga nummer två svarar Fredrik med att producera genus 
ganska rejält. Han menar att killen ifråga inte vill städa för att han inte anser att det är skitigt när 
han flickvän gör det. Hans förslag till lösning är att tjejen ska städa sitt område av lägenheten så 
fint att killen skäms och skärper till sig. Här gömmer sig en tanke om att tjejer är bättre (mer 
lämpade?) att städa, och därför får ta på sig ansvaret för att killen gör det han ska. Svaret på tredje 
frågan är tudelat. Som alternativ ett menar Fredrik att spisen fortfarande kan bli riktig ren och 
därför kan killen tänka sig att göra rent den. Som alternativ två föreslår Fredrik att putsandet av 
spisen är ett sätt att kompensera att killar inte lagar orkar mat jämt. Frågan om att spisen är den 
enda yta som fortfarande blir riktigt ren är ett exempel på tanken om mannen som godkännare 
och norm. Genom att rengöra spisen tills den blänker så kan mannen peka på hur bra han har 
städat, hur fint det blev, och att det inte är lika skinande rent i resten av lägenheten och därmed 
underkänna tjejens arbete. 
 

                                                 
70 Veckorevyn, Fråga Fredrik, Nr 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23 1999 
71 Veckorevyn, Fråga Fredrik, Nr 13 1999, s. 10 
72 Veckorevyn, Fråga Fredrik, Nr 13 1999, s. 10 
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Inte alla frågor är av den här karaktären, och inte alla svar heller. Fredrik ger många vettiga och 
smarta råd där han dömer ut konstiga beteenden och ställer sig på tjejens sida. Något som är 
anmärkningsvärt med Fråga Fredrik och dess motsats Emmas insida (som är med i de nummer där 
Fredrik inte är det) är att Fråga Fredrik sidan går i blått, medan Emmas sida går i rosa och rött. 
Här kan vi verkligen tala om att Veckorevyn producerar genus genom att använda typiska ”kill- 
och tjejfärger”. 
 
Inom den här diskursen finner läsaren även ett reportage som heter Killar har också komplex73 som 
går emot det budskap som läsaren gavs i reportaget med Sveriges vackraste män – alldeles nakna där 
läsaren ju mötte relativt komplexfria killar. Här presenteras fem killar och deras kroppsliga 
komplex. Här vill Veckorevyn visa för sina läsare att killar också har komplex, att de inte skiljer 
sig så mycket från tjejer. De komplex som killarna har skiljer sig egentligen inte mycket från de 
komplex man kan läsa om att tjejer har. En av killarna tycker att han är för smal, en annan att han 
har för stor rumpa, en tredje ångrar sina tatueringar, den fjärde tycker att hans vader är enorma 
och den femte har komplex för sina naglar.74 Läsaren får lära känna killarna lite närmare i korta 
intervjuer där de svarar på frågor om sina komplex. Det är bara en av killarna som verkar må 
dåligt över sitt komplex, det är killen vars naglar är angripna av en ärftlig svampsjukdom som gör 
att naglarna blir knöliga och fula. Han säger att han undviker att visa naglarna i sällskap med 
andra människor. Veckorevyn gör som skrivet här ett försök att visa att killar också lider av 
komplex, men jag ställer mig frågande till varför en tidning överhuvudtaget behöver ta upp frågan 
med komplex, vare sig det gäller killar eller tjejer. Jag tänker mig att det ofta kan öka på 
utseendefixeringen eftersom många säkert anser att deras ”defekter” är värre än personernas i 
tidningen. Trots att de här killarna säger sig ha komplex för något så verkar det som jag redan 
nämnt bara vara en av dem som faktiskt mår dåligt över det. De andra killarna har på ett eller 
annat sätt till största delen kommit över sina komplex och detta sänder ut ett positivt budskap 
om att det är möjligt att komma över komplex. Med Wolfs teori om skönhetsmyten i bakhuvudet 
tänker jag mig att det är lättare för killar att släppa tanken på sina komplex eftersom 
utseendepressen inte är lika stor på dem som den är på kvinnor.75

 
 

Relationer 
Inom denna diskurs finns det två typer av relationer representerade, kärleksrelationer och sexuella 
relationer. Vanligast förekommande är kärleksrelationernas diskursordning där den vanligaste 
typen av artiklar tar upp problem i och med förhållanden. De artiklar som behandlar lycklig 
kärlek är betydligt färre och är ofta i form av intervjuer med olika kända människor som ger sin 

                                                 
73 Veckorevyn, Killar har också komplex, Nr 23 1999, s. 44-47 
74 Ibid. s, 46-47 
75 Se Winship, 1991 för resonemang 
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syn på kärlek och är därför inget direkt budskap från Veckorevyn till sina läsare. Inom de sexuella 
relationernas diskursordning är innehållet mera blandat. Här finner läsaren artiklar som behandlar 
allt från förspel till könssjukdomar och allt däremellan. 
 

Kärleksrelationer 
Inom den här diskursordningen har jag valt att analysera en artikel som behandlar otrohet som 
jag anser representerar problemdiskursen som jag kopplar ihop med kärleksrelationsdiskursen. 
 
Artikeln som handlar om otrohet heter Var går gränsen för otrohet?76. Här framhåller Veckorevyn att 
vad som är otrohet är olika för varje individ, där en drar gränsen vid en kyss kan en annan dra 
gränsen vi sex. Veckorevyns ståndpunkt är dock att de allra flesta anser otrohet vara moraliskt 
oförsvarbart, de konstaterar att trots att de flesta inte accepterar otrohet så har en stor andel varit 
otrogna. 
 

Ändå har en av fyra i åldern 16 – 25 år någon gång varit otrogna. Yngre kvinnor tenderar att ha 
en större erfarenhet av otrohet medan killar är mer otrogna ju äldre de blir.77

 

Jag anser att Veckorevyn här menar att killar är mer otrogna än tjejer. Jag gör denna tolkning 
genom att studera Veckorevyns val av ord för att beskriva respektive köns otrohet. När 
kvinnors/tjejers otrohetsvanor beskrivs används ordet tenderar vilket indikerar att något går i 
riktning mot eller kan antas vara sant, det handlar alltså inte om någon absolut sanning eller 
obestridliga fakta. När mäns/killars otrohet är på tapeten används det lilla ordet är som trots att 
det bara består av två bokstäver säger allt. Med användandet av är indikeras en absolut sanning, 
det är så som Veckorevyn skriver. Budskapet till Veckorevyns läsare blir då att killar är otrogna, 
och det blir inte bättre ju äldre killen är heller. Här kommer Veckorevyn till myten om att killar 
inte klarar av att vara trogna eller vara utan sex. I den här artikeln har Veckorevyn även intervjuat 
två killar och två tjejer om deras erfarenheter av otrohet. De fyra är mellan 18 och 21 år gamla 
och de har alla varit otrogna mot en eller flera partners. Här skulle man alltså kunna göra 
antagandet att tjejerna, som båda är tjugo år, i framtiden inte kommer att vara otrogna, medan 
killarna, som är 18 och 21 år, kommer att fortsätta att vara otrogna. En av killarna säger själv att 
”I framtiden har jag svårt att tänka mig att jag kommer vara trogen.”78. Veckorevyns budskap till 
sina läsare är att kärlek är svårt, och det här med otrohet är i princip något som man får räkna 
med i ett förhållande. 
 

                                                 
76 Veckorevyn, Var går gränsen för otrohet?, Nr 8 1999, s. 14-16 
77 Ibid. s, 14 (mina kursiveringar) 
78 Veckorevyn, Var går gränsen för otrohet?, Nr 8 1999, s. 16 
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Inom kärleksrelationsdiskursen finns det naturligtvis även andra artiklar, men jag anser att de alla 
bygger på samma problemdiskurs och därför ingår i en intertextuell kedja. Det finns till exempel 
en artikel om svartsjuka där otrohet finns närvarande, likaså i en artikel som handlar om att gräla 
med sin partner.  
 

Sexuella relationer 
Något som alltid har varit ett skämt bland mina vänner är att enligt Veckorevyns sexspalt så är allt 
normalt. När det kommer till olika sätt att onanera och känslor så är budskapet att allt är normalt, 
men det går inte att dra alla frågor och svar ur denna kategori över samma kam. Katerina Janouch 
svarar på läsarnas frågor och tar upp alla typer av ämnen, från frågor om hångel till våldsamma 
förhållanden via frågor om mens och känslor. Personligen anser jag att detta är det vettigaste 
inslaget i hela tidningen eftersom Katerina tar alla frågor på fullaste allvar och ger nyanserade och 
insiktsfulla svar utan att göra generaliseringar om tjejer och killar. Tonen i dessa frågespalter är 
mycket välkomnande och budskapet till läsarna är att inga frågor är konstiga eller fel. Den 
absoluta majoriteten av brevskrivarna är tjejer, men även några killar syns i materialet. Jag tolkar 
Veckorevyns inställning till sex som att de vill att deras läsare ska njuta av sex. I linje med denna 
tolkning finns en artikel som heter Bantar du bort din sexlust?79 I den här artikeln uttrycker 
Veckorevyn oro för hur det rådande kroppsidealet påverkar att tjejer att tro att 
”smal=snygg=lycklig=sexig”80. Här bygger sexdiskursen på en utseendediskurs som enligt 
Veckorevyn inte är sund. För att ge legitimitet till artikeln låter Veckorevyn gynekologen 
professor Marc Bygdeman uttala sig om vad som händer i kroppen vid viktminskning och vad 
som sker när sexlusten försvinner. För att ytterliga skänka legitimitet till artikeln ger Veckorevyn 
sina läsare ett exempel ur verkliga livet där de får möta en tjej som bantade bort sin sexlust, men 
fick den tillbaka när hon gick upp till normalvikt igen. Jag tolkar detta val av upplägg som att 
Veckorevyn verkligen vill nå ut med sitt budskap om den osunda kroppsfixeringen vilket jag 
anser är en bra inställning. 
 
 
 

                                                 
79 Veckorevyn, Bantar du bort din sexlust?, Nr 18 1999, s. 64 
80 Ibid. 
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Kapitel 5: Slutdiskussion 
 
Om du väljer att gå in i en affär och bläddra i princip vilken veckotidning som helst riktad till 
tjejer och kvinnor så blir du matad med uppmaningar om hur du ska vara och hur du lättast och 
snabbast kommer dit. Veckorevyn är inget undantag. Veckorevyn är en tidning som säger sig stå 
på tjejernas sida, och det är ingenting konstigt med det. Det som enligt mig är anmärkningsvärt är 
att det friskt blandas diskurser som står på tjejernas sida och framhåller kvinnan som stark och 
oberoende med diskurser som producerar genus lika bra som vilken ”killtidning” som helst. Det 
finns till exempel gott om budskap om förändring. Förändring för vem då? I förlängningen anser 
jag att förändringarna är till för att beskådas av män, kanske av en pojkvän eller make. Denna 
tanke är inspirerad bland annat av det som A. Hirdman skriver i sitt bidrag till Medierummet. 
 

Avsaknaden av män i det omfattande skönhetsmaterialet där knappt några antydningar finns 
om att det är män som ska attraheras, visar dels att kvinnlig skönhet blir en del av kvinnors 
självuppfattning, dels att kvinnan, inte mannen, är objektet i denna värld. Mannen är dock inte 
oviktig, snarare finns Han där som Målet, det implicita hoppet om det som skall komma.81

 
Trots att det i de nummer av Veckorevyn jag har analyserat, finns ett reportage som gör mannen 
till objekt82 så är detta så pass sällsynt och resten av skönhetsmaterialet så pass objektifierande av 
kvinnan att jag anser att mannen som godkännare är den dominerande tanken i Veckorevyn. 
 
Det är ofta ett uppmanande tilltal som möter läsaren. Detta tilltal kommer i både positiva och 
negativa former. Positiva former av uppmaningar är de som handlar om utbildning och arbete 
som bygger på en framgångsdiskurs som uppmanar tjejer och kvinnor att ta för sig av världen att 
inte låta killar och män roffa åt sig allt. De negativa formerna av uppmaningar är just de som 
manar till förändring och konsumtion och sänder ut budskapet om att man inte duger som man 
är. Inom den vanligt förekommande förändringsdiskursen beskrivs kvinnan som syns i 
Veckorevyn, om än inte i exakta ord, som en idealkvinna som läsaren ska arbeta för att efterlikna, 
för att i slutändan få mannen godkännande. Enligt mig så betraktar Veckorevyn sina läsare som 
villiga att ta till sig de uppmaningar om förändring som de sänder ut eftersom tidningen är fylld 
med olika förändringstips vecka efter vecka. Jag nämnde i inledningen till analysen att jag ansåg 
att Veckorevyn var en mångsidig tidning, jag står fortfarande fast vid detta påstående men med 
vissa reservationer. För att återanknyta till den kritiska diskursanalysens teori om interdiskursivitet 
och de diskurser som har visat sig i analysen av materialet så anser jag att Veckorevyn visar prov 
på låg interdiskursivitet. Det finns en intertextuell kedja av samma typer av texter i alla nummer 
av tidningen som jag har analyserat, men enligt mig så producerar de samma diskurser om och 

                                                 
81 A. Hirdman, ”Veckotidningen i damrummet” i Medierummet, red. Becker m.fl. (Stockholm, 1996), s. 260 
82 Veckorevyn, Sveriges vackraste män – alldeles nakna!, Nr 11, 1999 
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om igen. Detta innebär, för att tala med Fairclough att Veckorevyn är en föga föränderlig 
tidning83, och det tror jag är uppenbart för var och en som läser ett antal nummer i följd.  
 
Trots att jag anser att Veckorevyn till största delen står för en snedvriden syn på kvinnan så vill 
jag inte såga tidningen helt. Jag anser nämligen att de i mångt och mycket lyckas med att sätta 
kvinnan i centrum, utan att göra henne till offer eller uppmana henne att bli någon annan, ett bra 
exempel på detta är Katerina Janouch sexspalt och till viss del de artiklar som behandlar frågor 
om framtiden och kvinnoideal. Om Veckorevyn mer och mer skulle lägga fokus på de delarna 
och gå ifrån genuskontraktet och ”mannen som norm” tanken så anser jag att de skulle ha 
mycket att vinna. Sammanfattningsvis så är min uppfattning om Veckorevyn att det är en tidning 
med dubbla budskap, tyvärr med övervikt mot det som jag anser är mer negativt. 
 
Jag väljer att avsluta den här uppsatsen med ett citat från boken Fannys hemliga mening med livet 
skriven av Johanna Nilsson.  
 
 

Jag skriver till dig 

Meningen med ditt liv är att vara du. Ingen ska få förstöra det för dig. Ingen ska säga till dig: 
jag vet hur du ska vara för att duga. 

För det är en lögn. 

Ingen vet utom du. Ingen är så bra som du på att veta vad du mår bra av. 

Fast ibland känns det förstås som om man inte är någon alls. Man har ingen koll på sig själv. 
Allting bara fladdrar och snurrar. Hur ska man då veta vad man mår bra av? Då blir det kanske 
att man gör som man tror att andra vill att man ska göra. Man gör om sig själv till en bild som 
andra ska godkänna. 

Förstår du vad jag menar?84

 

Jag väljer att avsluta med det här citatet för att jag önskar att budskapet om att meningen med ditt liv 
är att du ska vara du vore det som Veckorevyns läsare fick med sig ut i livet. Istället är det 
budskapet om att göra om sig till någon annan för att vara till lags som till största del följer läsarna. 

 

 

                                                 
83 Se Metodavsnitt s. 3-5 för resonemang 
84 Johanna Nilsson, Fannys hemliga mening med livet (Stockholm, 2000), s. 7 
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Bilaga 1 
Tabell över vilka analyserade artiklar som förekommer inom vilka diskurser. 
 
Diskurs   Artikel   Nummer 

 
Ta kontroll över ditt liv  Snabbaste vägen till media-toppen 10, 1999 
   Sista-minuten-guide till högskolan 12, 1999 
   När små och stora val = jättekval… 23, 1999 
 
Förändra dig!   Gör om mig   samtliga 
   Förhandstitt: Vårmodet 1999 8, 1999 
   Senaste hälsotrenderna från A till Ö 18, 1999 
   Så har du roligast på festen  19, 1999 
   Veckorevyns stylist-val  21, 1999 
   Maskulint feminint  22, 1999 
 
Var dig själv/tro på dig själv! 15 svenska tjejikoner  9, 1999 
   Självklart är vi feminister!  9, 1999 
   Nina, 22, har tappat allt hår  11, 1999 
   Fröken Sverige – farligt eller bara kul? 23, 1999 
 
Kropp/Utseende  Sveriges vackraste män – alldeles nakna! 11, 1999 
   Sommarens 100 hetaste badplagg 18, 1999 
   Säg nej till silikon-hetsen  22, 1999 
 
Killar – så funkar de Fråga Fredrik   13, 1999 
 Killar har också komplex  23, 1999 
 
Relationer Var går gränsen för otrohet? 8, 1999 
 Bantar du bort din sexlust?  18, 1999 
 Fråga Katerina  samtliga 
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