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Inledning 
För mig är veckotidningen en avkoppling, en flykt från vardagen. Här kan jag läsa om sådant 

som inte är djupt eller kräver alltför mycket eftertanke. Min föreställning om veckotidningar 

är dock lite mer komplex än så. Trots att de ger mig diverse skönhetstips och råd samt ger mig 

en stunds avkoppling så anser jag att många veckotidningar kan ge unga tjejer sämre 

självförtroende. Fokus på det ytliga kan ibland bli alltför stort och innehållet talar ofta emot 

deras försök till att ge tjejer bättre självförtroende. 

 

Miriam Nordfors skriver i juli 2006 en artikel i Expressen vid namn "Utseendehets". Hon 

nämner i artikeln att veckotidningar som Cosmopolitan och Veckorevyn lägger alltför stor 

vikt vid kvinnors kroppar, medan de samtidigt vill få det att verka som att "det är för att ge 

tjejer bättre självförtroende". Hon skriver också att tidningarna oftast utgår ifrån att kvinnor är 

missnöjda med sina kroppar, och bygger tidningen därefter. De kvinnor som faktiskt är nöjda 

riskerar att efter ett tag ändå börja ifrågasätta sin kropp, de blir påverkade och mer kritiska 

mot sig själva.1  

 

Jag har i min studie valt veckotidningar som forskningsproblem eftersom jag anser att det är 

ett vanligt medium där skönhet och hälsa presenteras för våra kvinnor. Veckotidningen har 

också en makt som inte många andra har, de når ut till en stor publik och kan ge känslan av att 

”deras ord är lag” för kvinnor som är mer eller mindre påverkbara gällande deras utseenden.  

 

I boken "Skönhetsmyten" berättar en kvinna om hennes relation till veckotidningar. 

 

                                                 
1 Utseendehets",Nordfors Miriam, Expressen 2006-07-11 
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”De ger mig en konstig blandning av förväntan och fruktan, ett slags uppdriven eufori. Ja! 

Absolut! Jag kan bli snyggare om jag börjar precis nu i detta ögonblick! Titta bara på henne. 

Och titta på henne! Men efteråt har jag lust att kasta ut alla mina kläder och allt i kylskåpet 

och säga till min pojkvän att han aldrig får ringa mer och sätta blåslampa på hela mitt liv. Jag 

skäms över att erkänna att jag läser dem varenda månad” 2 

 

Veckotidningen har ett budskap som de vill sända ut till Sveriges unga tjejer. Frågan är bara 

om detta budskap överrensstämmer med det som tjejerna faktiskt uppfattar när de läser 

tidningarna. Stämmer Miriam Nordfors teori om att det finns en motsättning mellan det som 

trycks i tidningarna, att meningen är att ge bättre självförtroende men effekten blir till slut det 

motsatta? 

Jag kommer att kritiskt granska och analysera 3 veckotidningar med mode i skönhet i fokus.  

Veckotidningen och synen på kvinnan som objekt kan kopplas till långt bakåt i tiden. Därför 

är det viktigt att använda sig av historien i sökandet efter svaren på mina frågor då jag anser 

att historien sammankopplat med dagens syn på skönhet kan hjälpa mig. 

 

Syfte och frågeställningar 
Jag som forskare har från början gått in i studien med en tanke om att det finns någon form av 

motsättning mellan veckotidningarnas innehåll och tänkta budskap och det som de egentligen 

förmedlar. Därför är syftet med denna studie att med utgångspunkt från mina egna tankar 

kring ämnet, tillsammans med en analys av dagens veckotidningar och en teoretisk 

tillbakablick finna svaren på mina forskningsfrågor.  

Syftet är att synliggöra veckotidningarnas budskap till deras målgrupper, unga kvinnliga 

läsare. Jag vill undersöka hur 3 stora svenska tidningar är uppbyggda med språk, stil och 

bilder och hur det kan uppfattas av läsarna, där jag använder mig själv som referens och för 

läsarnas talan. 

Jag vill påvisa att det finns en motsättning mellan de olika artiklarna och annonserna som 

mina valda veckotidningar publicerar. Min uppfattning är att tidningarna är helt och hållet 

                                                 
2 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:61 
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fokuserade på det yttre medan de samtidigt försöker att ge läsarna intrycket av att de finns till 

för att ge läsarna bättre självförtroende. Jag tror att det finns artiklar och annonser som talar 

helt och hållet emot detta och fungerar istället som en länk till kvinnors sämre 

självförtroenden genom att tala om hur ”de skall vara och se ut”. 

1) Finns det någon motsättning mellan bilden av skönhet och bilden av självförtroende i 

tidningarna?  

 

2) Finns det några kopplingar mellan den historiska bilden av kvinnan i veckotidningar och 

den nutida bilden? Vilka är dessa kopplingar i så fall? 

 

3) Hur gestaltas den samtida bilden av kvinnokroppen och skönhetsidealen i tidningarna och 

annonserna som publiceras i dem? 

 

Material och Metod 
Disposition 
Uppsatsen kommer först och främst att presentera en förklarande inledning med efterföljande 

syfte och frågeställningar, detta för att ge en inblick i det som komma skall. 

Sedan följer ett par kapitel om metod och material där mitt material presenteras samt hur jag 

valt att gå tillväga i sökandet efter svaren till min studie. 

I teorin är den historiska tillbakablicken tyngdpunkten, för att finnas som grund när jag sedan 

presenterar min analys av de tre veckotidningarna. Jag återkopplar teorin och analysen av 

veckotidningarna i slutet av uppsatsen i en sammanfattning. 

 

Tillvägagångssätt 
Denna studie bygger till stor del på analysen av de 3 veckotidningar som jag valt att titta 

närmre på. Fokus i mitt tillvägagångssätt i sökandet efter svaren på mina frågor kommer att 

vara artiklar och annonser med eventuella tillhörande dolda budskap som på ett eller annat 

sätt talar emot varandra. Jag kommer att leta efter de beståndsdelar i tidningen som påvisar 

min eventuella tanke, om att veckotidningar faktiskt innehåller motsättningar. Analysen 

kommer att guida läsaren in i tidningarnas värld ur min synvinkel, där jag behandlar artiklarna 
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och annonserna på ett feministiskt kritiskt sätt där jag går nära in på av mig tolkade budskap 

och meningar. För mig blir inte längre tidningen ett vardagsnöje utan ett verktyg som jag 

forskar kring och kritiskt analyserar. 

 

Jag har valt att använda mig av 3 stycken olika veckotidningar med inriktning på mode och 

skönhet i min kritiska analys. Dessa 3 tidningar har jag valt utifrån att de är bland de största i 

Sverige och de heter Veckorevyn, Glamour och Hennes.Tidningarna är alla från 2005-2006 

för att det ska bli en rättvis bild av vad de nu står för och innehåller, inte vad de stod för, för 

många år sedan. 

 

Anledningen till att jag har valt 3 olika tidningar till analysen är för att jag vill få en bred bild 

av tidningar i allmänhet. I dessa tidningar valde jag sedan begränsat antal artiklar och 

annonser för att begränsa mig och fokusera på det som studien handlar om. Anledningen till 

att jag även valde att inkludera annonser i min analys är att tidningen enligt mig valt att ta 

med annonserna och därmed tagit ställning till och ett ansvar för vad de förmedlar till läsarna. 

Trots att tidningen i sig inte gjort annonserna så har de ändå ett ansvar gentemot läsaren 

genom att publicera dem och eftersom annonserna är många till antalet är det också en stor 

del av tidningen och vad de förmedlar. 

 

Jag har valt ut de för mig mest uppenbara artiklarna och annonserna som påvisat den konflikt 

som jag försöker belysa som forskningsproblem/fråga i min studie. Det är både bilden och 

rubriken som får utgöra som det jag kallar ”mest uppenbar”, då jag måste dra tydliga gränser 

och hitta de som skiljer sig från mängden artiklar och annonser i tidningen.  

Jag har också, för att få en djupare inblick i ämnet valt att använda flertalet böcker i min 

studie. Bland annat valde jag att fördjupa mig mer i veckotidningarnas historia eftersom det 

kan fungera som grund till min analys av tidningarna. Med hjälp av den kunskapen kan jag 

med större förståelse se på vad dagens tidningar har att erbjuda. 

 

Jag har även använt en bok om mediers makt över publiken, då jag återigen kopplar till 

ovanstående argument om att veckotidningarna använder sig av sin makt för att nå kvinnorna 

och för att sedan få fler läsare och därmed mer pengar. Det är en fråga om kapitalism och inte 
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längre vad kvinnor vill ha, utan med den stora konkurrensen tidningar emellan så råder 

djungelns lag, flest sålda nummer vinner. 

 

Kort om tidningarna 
För att ge veckotidningarna en bakgrund och läsaren en större förståelse om tidningarnas 

historik och omfång har jag valt att inkludera en lite fakta om vardera tidning. Denna fakta har 

jag hittat på varje tidnings hemsida där de själva valt att publicera detta för sina läsare och 

andra intresserade.  

 

Veckorevyn 
Målgrupp: 18-25 år 

Läsare per nummer: ca 269.000 

Periodicitet: Kommer ut varannan vecka 

Historik: ”Genom åren har VeckoRevyn genomgått flertalet förvandlingsstadier. Från början 

var det en månadstidning för hela familjen. Under 40- och 50-talet blev det en novelltidning, 

för att under 60- och 70-talet återgå till att vara en ungdomlig familjetidning. 1977 gjordes 

tidningen om och har sedan dess varit en ungdomstidning” 

Tidningen går under benämningen ”Smartare, coolare, glammigare”3 

 

Hennes4 
Målgrupp:  Unga kvinnor 

Läsare per nummer: Det finns inga uppgifter om detta 

Periodicitet: Kommer ut en gång i månaden 

Historik: ”Månadsmagasinet som ger dig smarta svar på allt från mode och skönhet till karriär 

och hälsa”.  

                                                 
3 http://www.veckorevyn.com/vilka_ar_vi/om_veckorevyn/ 
4 http://www.tidningenhennes.se/hs/default.aspx?id=825 
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Glamour5 
Målgrupp: Unga kvinnor   

Läsare per nummer: ”I dag säljs ett exemplar var fjärde sekund i Storbritannien och 

lanseringen av GLAMOUR är den mest framgångsrika i England på 25 år. Det är den mest 

sålda månadstidningen i Storbritannien och Spanien. I USA har tidningen tolv miljoner läsare 

varje månad!” 

Periodicitet: Kommer ut en gång i månaden 

Historik: ”Sagan om GLAMOUR började redan 1939 när magasinet startade i USA. Succén 

var snabbt ett faktum, men det tog många år innan tidningen kom till Europa. Så sent som 53 

år senare, 1992 startades magasinet i Italien. Det var då man för första gången gav ut ett 

magasin i det lilla formatet, ett format som har blivit ett starkt kännetecken för GLAMOUR. 

Nio år senare, 2001, kom tidningen till Storbritannien - det blev en braksuccé!”6 

 

Metodreflektion/ Problemformulering 
Ett möjligt problem i studien kan vara min vana att läsa dessa veckotidningar. Kanske kan 

min tidigare erfarenhet färga av sig på mitt sätt att läsa tidningar och hindra mig från att helt 

och hållet kunna vara kritisk utan att missa viktiga aspekter. Det kan vara svårt att träda ur 

”sin vanliga roll” i ett sammanhang eller en situation för att ta på sig ”nya forskarglasögon” 

och analysera någonting kritiskt. 

 

Avgränsning 
För att avgränsa min studie har jag valt att använda endast ett nummer per vald veckotidning. 

Vid val av tidningar har jag avgränsat mig till att tidningarna ska vara renodlade ”mode och 

skönhets tidningar” då dessa tidningar berör mina valda frågeställningar.  

 

Definitioner 
Veckotidning: 

                                                 
5 http://www.glamour.se/index.xml 
6 http://www.glamour.se/om_glamour/ 
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Besläktat med begreppet tidskrift. Skiljer sig från dagstidningen genom att veckotidningen 

publiceras en gång i veckan eller med längre intervaller, dock minst fyra gånger per år. 

Veckotidningen innehåller inte nyheter från dagen som varit utan mer fackkunskap.  

 

Damtidning: 

I studien nämns begreppet damtidning som syftar till veckotidning men eftersom den kallades 

damtidning förr i tiden så har jag behållit begreppet i den historiska tillbakablicken. 

 

Teori 

Veckotidningarnas historik 
Människan har i alla tider velat bli älskad och accepterad av andra i omgivningen, men detta 

har inte alltid räckt för henne. Hon har också velat "passa in" och samtidigt skapa nya 

möjligheter, ständigt utvecklas som människa.7 

Hennes starka dragningskraft till allt det som får henne att bli mer älskad och uppskattad har 

varit en stor del av den mediala historien, som mer än gärna utnyttjat detta. Mediet tidningar 

är ett av exemplen.  

 

Bilden har alltid haft en central plats i tidningar. Från mitten av 1800-talet fram till första 

världskriget var ordet "illustrerad" med i många av tidningarnas rubriker, och skvallrade om 

en början illustrerade nyheter för att sedan övergå till nöjen och underhållnings material.8  

Från 1860 och framåt ökade massproduktionen av skönhetsbilder avsedda för kvinnliga läsare 

och de började även nå ut till de lägre samhällsklasserna. Förklaringen till ökningen av 

damtidningar var helt enkelt ökad läskunnighet och nya utbildningsmöjligheter för unga 

kvinnor samt stora kapitalinvesteringar. 

 

Kring sekelskiftet fördubblades damtidningarnas upplagor samtidigt som de första annonserna 

publicerades, men det var inte förrän senare reklamen kom att få en större plats i tidningarna. 

Skönhetsdemokratiseringen gjorde sitt intåg i kvinnornas liv.9 

                                                 
7 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:236                                                                             
8 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:30,31 
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Illustrationerna började sakta men säkert runt sekelskiftet att bytas ut till fotografier som trots 

olika traditioner ändå bibehöll en gemensam nämnare: Kroppen i fokus.De som var kända 

under denna tidpunkt fick sina kroppar publicerade i tidningar och gav läsaren en känsla av att 

de kände de som de läste om och såg bilder på. 

Dock var det bilderna som var det viktiga och texten fanns endast med som en förklaring till 

bilden. 10 

 

Under mellankrigstiden kom ett stort antal nya veckotidningar till allmänhetens beskådan. Nu 

fylldes de istället med artiklar och inte bara bilder om dåtidens filmstjärnor, hjältedåd och 

mode. De svartvita fotografierna tagna med kamera blev alltmer viktiga men tidningarna 

behöll ändå illustrationerna tack vare färgerna som de hade att bjuda på. 

Även damtidningarna genomgick en del förändringar. Tidningarna gick från att till stor del ha 

innehållit bilder och fakta om äldre män i det offentliga livet till unga kvinnliga filmstjärnor 

och skådespelerskor. Nu blev det istället fokus på ungdom, skönhet, utstrålning och det 

kvinnliga, ett stort steg för tidningarna. Under tjugotalet skedde även en stor förändring i form 

av ny syn på feminitet, maskulinitet och sexualitet. Det yttre blev synonymt med kvinnlighet 

och reklam för olika skönhetsprodukter såsom smink, tvålar och schampon blev alltmer 

vanligt. 

 

De unga kvinnorna fick annat att läsa om än det de tidigare var vana vid. Hushållsuppgifter 

fick ge plats för det "nya" som kvinnorna skulle lära sig om. Kvinnorna fick bland annat lära 

sig hur de skulle sminka sig, förföra och locka till sig det motsatta könet på "ett proffsigt 

sätt".11  

 

Som en guide till den nya livsstilen var den visuella bilden viktig. Ideal från Hollywoods 

stjärnor spred sig snabbt till västvärlden där läsarna matades med hur de skulle se ut och 

fördes in på tankebanor som att det var viktigt att se bra ut. 

                                                                                                                                                         
9 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:61 
10 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:30,31 
11 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:31 
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Filmstjärnornas glamorösa livsstil bidrog till en fixering hos läsarna och utseende, kosmetik 

och mode fick en betydande roll i läsarnas liv, dessa komponenter kom alltmer att kopplas till 

det feminina.12  

Under trettiotalet växte veckotidningarna ännu mer och fylldes av fler färggranna bilder och 

mer nyheter från nöjesvärlden. Det var också nu (1933) tidningen Veckorevyn uppkom, en 

tidning som fortfarande är läst av många unga tjejer. Dock var Veckorevyn från början en 

familjetidning men ändrade sedan sin målgrupp till unga kvinnor med betoning på film, mode 

och nöjen både i bild och textform.13  

 

Efter andra världskriget blev veckotidningarna en aning mer personliga vilket också för 

kvinnotidningarna innebar en ökad feminisering. Fyrfärgen gjorde sitt intåg i bilderna och 

kvinnotidningarna fylldes av bilder med inspiration från olika filmer, kvinnoansikten och par 

kyssandes i profil. I annonser, noveller och reportage kunde läsarna och ta del av det liv Hon 

levde och hur man skulle gå tillväga för att få det här lovet och den hyn och de ögon Hon 

hade.14  

 

När jobben inom krigsindustrin blev alltmer populära på 1940-talet och även kvinnornas 

arbetskraft behövdes, anlitades tidningarna för att föra olika annonskampanjer för att värva 

kvinnorna. Då var glamour en viktig ingrediens för att locka kvinnorna till arbete och när de 

nappade på erbjudandena ökade självförtroendena och känslan av duglighet kom fram. 

Dock fanns hela tiden bilden av kvinnan som en produkt av skönhet i bakgrunden. Trots att 

kvinnorna nu var arbetare så var det viktigt att bevara den socialt korrekta ytliga bilden av 

kvinnan. 15  

 

Mitt i den stora förändringen för kvinnors självförtroende och självkänsla, utnyttjade 

annonsörerna sin makt för att ändå göra reklam för sina produkter. Kvinnorna skulle i 

annonserna ha blommor i håret och vara söta för att som de menade att det var kvinnors rätt 

att vara kvinnliga och tilldragande. 

                                                 
12 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:32 
13 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:32  
14 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:34 
15 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:61 
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Alltså fick kvinnan trots de stora feministisk framgångarna inte vara människa utan en 

produkt, tilldragande och söt även då hon arbetade, enligt annonserna. 

Det var viktigt för tidningarna att kvinnan inte blev så frigjord att hon inte längre var 

intresserad av att läsa deras tidningar och de gjorde tappra försök att övertyga kvinnan om att 

hålla sin feminitetskvot hög.16  

 

Damtidningens roll i hemmen har varit i över hundra år styrd av de pågående 

samhällsförändringarna. Utgivarna är hela tiden vaksamma över vilka roller kvinnan för 

tillfället har i samhället, och publicerar därefter.  

 

På 1950- talet var detta uppenbart då kvinnan återigen befann sig i hemmet, stressad av 

hushållssysslor och barn och då hon var som mest sårbar kom tidningen som en räddning, en 

flykt undan vardagen där kvinnan fick läsa om hennes idealjag.17  

 

Under 1950-talet låg fokus på hushållsartiklar som skulle "göra livet lättare och bättre" för 

hemmafruarna men i dagens samhälle gör tidningarna samma sak med skönhetsprodukter. 

Idag är det antirynkkrämerna som ska göra kvinnan mer åtråvärd och uppskattad, då var det 

specialiserade städartiklar som skulle underlätta för kvinnan och göra städningen bättre.18 

"Strukturerna har inte förändrats, bara detaljerna i drömmen"  19 

 

Att behaga andra är kvinnans lott i livet om ingenting förändras, om det så är hemmet som 

skall vara perfekt eller ansiktet rynkfritt spelar ingen roll, hon duger inte som hon är. Detta 

budskap hjälper veckotidningarna att föra vidare genom att fortsätta publicera bilder och 

artiklar om hur kvinnan skall vara för att duga och ständigt fokusera på det yttre istället för det 

inre.  

 

                                                 
16 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:62 
17 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:62 
18 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:64 
19 Ibid 
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Ett exempel ur historien där kvinnan har fått vara ett behagande objekt styrt av andra istället 

för att få vara en självständig individ, är de amerikanska hemmafruarna. Sociologen Betty 

Friedan har forskat kring ämnet för att nå en större förståelse i kvinnans liv och kring den 

mysticism som omgärdat henne under alla år och fortsätter att göra det. 

Den amerikanska hemmafrun blev en ikon världen över under mitten av 1900-talet, då hon 

gestaltades som mer eller mindre perfekt och problemfri och avundades av andra kvinnor. 

Hennes yrke som hemmafru och mor gav henne respekt hos mannen i hans värld och det var 

även han som fattade alla besluten, då kvinnan inte ville kännas vid problemen utanför hennes 

trygga hem.  

 

Om det var några problem skyllde hemmafrun naturligtvis på sig själv, då mannen kunde det 

inte vara något fel på. Och andra kvinnor och deras hem var tills synes perfekta, alltså var hon 

ensam med sina problem. 20  

 

Betty Friedan menar att de amerikanska hemmafruarna är ett perfekt exempel på människor 

som mer eller mindre blivit påtvingade att destruktivt leva sitt liv genom andra. Trots diverse 

möjligheter att utvecklas och att vara individer har hemmafruarna förlorat sin identitet i livet 

då de lever genom sin man och sina barn, allt detta för att få kärlek och trygghet. 

Problemet grundar sig i ett existerande ideal som kvinnorna är tvungna att anpassa sig till, ett 

ideal som är i vägen för kvinnors utveckling av möjligheter.  

Kvinnornas förtvivlan bygger på en rädslan för ett ensamt och skrämmande liv, ett liv i frihet 

men ingen trygghet.21  

 

Dock ändrades kvinnornas bild av hur ett liv skulle se ut under mitten av 1900-talet. Mitt i allt 

fanns en tanke om vad livet egentligen skulle innehålla, om detta var allt livet hade att 

erbjuda. Trots all forskning var det ingen som tog upp denna längtan efter "någonting annat" 

hos kvinnorna. Kvinnorna fick råd av experter om hur de kunde fånga en man, sköta ett hem 

och barn, hur de kunde klä sig kvinnligt, röra sig kvinnligt osv. De fick lära sig att karriären 

inte var viktig och de som eftersträvar en karriär är inte kvinnlig. Experterna jublade över 

                                                 
20 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:12-13 
21 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:237 
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kvinnor som vigt sina liv åt familjen, och som anpassat sig till det nya livet där karriär var ett 

minne blott.22 

 

Men ingen tog kvinnorna som äntligen vaknat upp ur sina ”hemmafru koman” på allvar. Det 

var familjen och hemmet som kom att styra deras liv trots tankar om annat. 

Bilden av den lyckliga hemmafrun krossades efter att tidningar som New York Times och 

Newsweek börjat ifrågasätta hemmafruarnas påstådda lycka. Dock kom det snabbt upp olika 

förklaringar till detta, såsom att kvinnorna var olyckliga eftersom de hade utbildningar och 

därmed inte trivdes i rollerna som hemmafruar. 23  

 

Efter att kvinnornas påstådda lycka börjat ifrågasättas tog veckotidningarna chansen att passa 

på att fylla tidningarna med tips på hur man kunde göra ett äktenskap mer spännande och nya 

böcker uppkom med syftet att förbättra sexlivet för kvinnorna. Allt för att göra hemmafruarna 

nöjda.24  

 

Istället för att se till kvinnans inre, vad hon sökte rent själsligt såg veckotidningarna problemet 

i äktenskapet eller sexlivet istället. Kanske trodde de att hennes olycklighet berodde på att hon 

inte kunde behaga sin man som hon önskade. Inte kunde väl kvinnan ha känslor eller en 

önskan om ett mer meningsfullt liv. Inte kunde väl kvinnan önska någonting åt sig själv? 

Efter forskningar och försök till att göra tillvaron lyckligare för hemmafruarna gav man till 

slut upp. Lösningen existerade inte, det var bara att acceptera att det var såhär att vara kvinna. 

Det var snarare så att kvinnornas förstånd ifrågasattes då man undrade hur det kom sig att de 

helt enkelt inte kunde vara nöjda med sin tillvaro. 25  

 

Det finns en föreställning om att det för dagens kvinnor räcker med kärlek och sexuell 

tillfredsställelse för att känna välbehag som människa. Att kvinnan faktiskt vill vara stark och 

vuxen, uträtta ting och uppskattas av andra har blivit försummat helt. När kvinnan inte får den 

uppskattning hon förtjänar, och när hon inte blir tillfredsställd för annat än sin sexualitet bryts 

                                                 
22 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:10 
23 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:15 
24 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:15 
25 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:15 
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självkänslan ner för att sedan lämna en känsla av dåligt självförtroende och hjälplöshet. För 

att använda hemmafruar som exempel, en hemmafru tillåts inte att använda all hennes 

kapacitet och därmed inte ge något långvarit självförtroende för kvinnan. 

Vi lever i en tid då sexualdriften tar en stor plats i människors liv, och som används som 

ursäkt i olika sammanhang där den sexuella symbolen kommer på tal. 26 

 

För kvinnor som inte kan få uppskattning och tillfredsställelse som hon vill ha och förtjänar, 

kan ibland sexualiteten vara ett lätt sätt att få uppmärksamhet. Hon helt enkelt tvingas att 

skaffa en självkänsla på ett annat sätt än vad männen behöver. 27  

 

Utbud och förfrågan i media 
Det finns en del forskning kring kommersialismens vara eller inte vara i medievärlden. 

Forskaren Robert W McChesney har tittat närmare på vad som gör ett material fungerande för 

att kunna sälja. Enligt McChesney är den kreativa människan en stor del av det material som 

till slut blir bra. Den kreativa människan som mediejättarna använder har ofta en annan syn på 

världen och hur det slutgiltiga materialet ska se ut än vad de högt uppsatta cheferna har. Vissa 

kreativa människor kan ha möjlighet att gå emot mediejättarnas önskemål men det mesta blir 

kreativiteten lidande för kommersialismens skull. Kommersialismen ser ofta bakåt till tidigare 

framgångar eller missöden, för att sedan använda dessa erfarenheter i nuet och anammar 

allting som var bra och återanvänder det. Den nya kreativiteten kvävs och originalet förlorar 

sin gnista som den en gång haft. Allt detta för att uppnå det säkra och trygga i att det en gång 

fungerade.28  

Det sägs också att de kommersiella mediejättarna ger folk vad de vill ha för att inte förlora 

dem som läsare/tittare i rädsla att gå i ekonomisk konkurs. McChesney säger dock att: 

 ” Efterfrågan formar visserligen utbudet men utbudet formar i lika hög grad efterfrågan” 

                                                 
26 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:240 
27 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:241 
28 All makt åt medierna, eller ge folk vad folk vill ha?, McChesney W Robert, Bokförlaget DN, Falun 2001:71 
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Det är en situation där mediejättarna inte kommer ifrån det faktum att de undviker alla slags 

risker och slutar ändå för det mesta med att använda det som förut varit framgångsrikt för dem 

ur en kommersiell synpunkt.29  

Alltså är kanske medierna hårt drivna av den ekonomiska pressen och istället för att våga gå 

emot strömmen och bryta de traditionella könsrollerna och den traditionella synen på kvinnan 

så fortsätter de i gamla spår som tryggar deras ekonomi. Det är lättare och mer kommersiellt 

gångbart att använda det ytliga och utnyttja detta till max i tidningar då detta har fungerat i 

alla tider och troligtvis kommer att fortsätta göra det. 

 

Analys av Veckotidningar 
Analysen börjar med att ta upp artiklar eller annonser som är har tydliga tecken på 

tidningarnas budskap om hur man ska se ut. 

Efter det följer artiklar som påvisar tidningarnas försök till att förbättra kvinnans 

självförtroende eller självkänsla annat än utseendemässigt.  

Jag tittar på artiklarna och annonserna och hur de är uppbyggda utifrån den gamla synen på 

kvinnan samt det nuvarande kommersiella och kapitalistiska trycket som tidningarna idag har.  

Jag kommer att presentera det jag ser när jag tittar på artiklarna/annonserna. Vidare tolkningar 

utifrån teorin kommer jag att gå närmre inpå i slutdiskussionen. 

 
”Vackra starka armar” 30 
Denna sida i tidningen är återkommande varje månad och ger läsaren träningstips. På en bild 

poserar en kvinna och texten, ”Såhär snygga armar kan du ha i sommar” skvallrar om att det 

är sådana armar som anses vara snygga. 

I månadens träningsfråga skriver en tjej följande: 

 

”Har sett bilder på skådespelerskan Felicity Huffman i bararmat och tycker att det är så snyggt 

med väldefinierade armmuskler. Jag vill inte visa mig på något gym utan träna hemma. Hur 

gör jag?” 

 
                                                 
29 All makt åt medierna, eller ge folk vad folk vill ha?, Mcchesney W Robert, Bokförlaget DN, Falun 2001:72  
30 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:38 
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”Nya 400 kcal sexet” 31 
Artikeln börjar med följande citat: 

 

” Nya 400 kcal-sexet gör att du slipper hoppa över gräddsåsen samtidigt som du har roligare 

och hetare sex. Sätt fart på sexlivet - och på förbränningen” 

 

Vid varje ställning står det även hur många kalorier jag kan förbruka. Tidningen skriver 

också: 

 

”Du slipper ha dåligt samvete nästa gång du äter en gräddig gourmetmiddag” 

 

Annons ”Halle Berry for Versace” 32 
Här får vi se en solbränd kvinna med en urringad klänning, brösten är fylliga och klyftan ser 

nästintill perfekt ut. Munnen är öppen och hon tittar förföriskt in i kameran. Håret blåser i 

vinden och ena axelbandet har åkt ner på armen. I handen håller hon en väska. 

Genom texten får jag veta att detta är Halle Berry, en skådespelerska jag råkar känna till. 

Versace som jag också känner till är ett exklusivt klädmärke som många kända människor 

använder. 

 

Annonsen tar upp alla de klassiska knepen för att fånga publiken, i detta fall läsarna. De 

använder en ansett vacker kvinna, hon är känd och många ser upp till henne. Hon använder 

sin kvinnliga sexualitet för att locka till sig uppmärksamhet. Någonting som kvinnor ofta får 

göra. Brösten får stor plats, det är sådana bröst som anses vara idealiska, lagom stora men 

ändå fylliga och de fyller ut klänningen perfekt och trots de fylliga brösten är resten av 

kroppen smal. Även hennes bruna hy anses vara någonting vackert då våra ljusa nordiska hyar 

inte ses som någonting fräscht utan snarare ger ett sjukt intryck, många kvinnor besöker 

solarium vintertid för att behålla huden ”brun och fräsch”. 

 

                                                 
31 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:114 
32 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:1 
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” Emma lever la Dolce vita” 33 
Artikeln börjar med en kort resumé om vad den ska handla om. 

 

”Emma Andersson är programledaren som gett oss Glamour i våra liv med ”Dolce Vita”. 

VR:s Pernilla Ericson följde Emma under en dag i hennes glassiga liv…Bonjour!” 

Här lyfter tidningen fram programledaren Emma Anderssons liv för en dag och berättar om 

hur hon shoppar, åker limousin, får hår och make up ordnat hos en frisör och att hon är på spa 

bland annat. 

Emma själv säger bland annat: 

 

”Det är så kvinnligt och glamouröst att smutta på ett litet glas champagne” 

 

”4 kändisfavoriter” 34 
Här uppmanas läsaren att härma kändisarna och köpa likadana kläder. Kändisarna används 

som någon att se upp till, någon som vi vill klä oss som och vara. De är idealet och vi kan 

köpa budgetvarianterna av deras plagg. För den som inte visste berättar Veckorevyn vilken av 

färgerna är en trendfärg och vid ett linne står det ”Vill ha”. Vid alla plagg står ett pris och ett 

inköpsställe. Läsaren uppmanas att konsumera för att uppnå den här stilen.  

Det står: 

 

”Plocka det bästa av dessa fyra kändisars favoriter och skaffa dig en egen stil” 

 

”Snäll skolflicka blir cool katt” 35 
Detta är sidan där en läsare blir förvandlad utseendemässigt. Hon får nya kläder, nytt smink 

och ny frisyr. Nu är det läsaren Annas tur att bli ”omgjord”. Anna beskrivs som en tjej som 

gärna väljer blommiga snälla plagg, som i rubriken nämns som ”snäll skolflicka”. 

 

Det är den så kallade modepolisen som gör om de läsare som fått vara med i reportaget. 

                                                 
33 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:12 
34 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:51 
35 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:50 
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Annons, ”Euphoria, a new fragrance Calvin Klein” 36 
Denna annons säljer en parfym men själva flaskan får en liten plats I det högra hörnet. Det 

som upptar hela bilden är ett symmetriskt ansikte som tillhör en modell med perfekt hy. 

Läsaren får också se henne i helfigur där hon bär en klänning som matchar resten av annonsen 

rent färgmässigt. På helfigursbilden har hon fört handen mot munnen och det svallande håret 

följer klänningen och ögonen är nästan slutna. Hon ser drömmande ut, och munnen är en 

aning öppen. Läsaren får inte med något prov av doften utan i denna annons är det tydligt att 

parfymen ska säljas med hjälp av modellens utseende. Läsaren ska lockas av att köpa 

parfymen genom att bara titta modellen.  

 

”Annons- Skogaholms Vaniljklipp”37 
När jag äntligen hittar en annons som inte försöker sälja någon skönhetsprodukt eller som en 

halvt naken kvinna poserar i så är det ändå en typisk annons riktad till kvinnor. 

Vid första anblicken är annonsen harmlös men när jag som läsare tittar närmre så märker jag 

att det inte är vilka bullar som helst som ska säljas till mig. Dessa bullar är nämligen så 

kallade lågkaloribullar med fullkorn och 20% mindre fullkorn, vilket innebär då för mig enligt 

annonsen att jag kan ”fika lite oftare”. 

 

I bakgrunden av den jättelika påsen med vaniljklipp skymtar ett köksbord med en kopp kaffe 

och saftglas, en bild som kan vara synonym med kvinnan och hennes roll i hemmet. Kanske 

är tanken att kvinnan ska ”känna sig hemma” när hon ser bilden då för många människor, inte 

främst förr i tiden, kvinnans främsta plats i hemmet. 

 

”15 bästa köpen just nu” 38 
Detta är en helsida med bilder och en text i mitten. I texten kan jag läsa följande: 

 

                                                 
36 Hennes, Nr 11 November 2005:54 
37 Hennes, Nr 11 November 2005:118 
38 Hennes, Nr 11 November 2005:55 
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”Säsongens mest eftertraktade plagg och accessoarer är mustigt färgglada och ger dig en 

trendig men personlig look. Vill du vintershoppa med stil, satsa på något av följande!” 

Alltså, om jag vill shoppa med stil, då ska jag följa tidningens råd och bege mig till affären 

med tidningen som mall, där ett flertal produkter nämns med pris och plats för inköp. Om 

läsaren bryr sig om vad tidningen anser vara säsongens mest eftertraktade köp men ändå 

hunnit inhandla allt inför säsongen så finns kanske risken att de varor hon köpt ger en känsla 

av att det är ”fel”. 

 

På bilderna kan man se bland annat en kappa, ett par skor, vantar, halsduk, stövlar. Stövlarna 

till exempel har kilklack men om läsaren har köpt stövlar med tunn klack kanske hon känner 

att hon inte har någon stil då tidningen uppmanat att följa deras råd för att ”få en stil”. 

 

”Kliv av din stress-cykel” 39 
Här är en artikel som finns för att hjälpa mig att må bra inombords. Det är en av få artiklar 

som faktiskt gör det. Artikeln finns under en del av tidningen som kallas ”välmående”. Det 

står att många kvinnor drabbas av stress och nu ska tidningen hjälpa mig som läsare att kliva 

av stresscykeln i tid för att undvika att bli helt fast i stressen. De beskriver olika typer av 

stress-symptom där jag som läsare får leta efter eventuella symtom som kan tänkas passa in på 

mig.  

 

”Mot toppen” 40 
I denna del som går under benämningen ”karriär” i tidningen ska Glamour visa mig som 

läsare vägen till framgång. Här står tips om hur jag fortsätter mot toppen eller får fart igen på 

karriären och en känd programledare tipsar om hur hon blev framgångsrik. 

 

”Är du en märkesslav? –Så blir du av med Gucci beroendet!” 41 
I denna del av tidningen behandlas den stora konsumtionstiden som vi människor påstås ha 

hamnat i. Läsaren får göra ett test för att se om ”märkeskläderna har makten över mig”. I 
                                                 
39 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:33 
40 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:36 
41 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:68-69 
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artikeln beskrivs kvinnors längtan efter att se ut som vissa kända personer, vilket driver 

kvinnorna så långt att de till slut blir prostituerade för att finansiera sina inköp. Veckorevyn 

påvisar sin oro genom att tipsa mig som läsare hur jag nu kan bli av med mitt eventuella 

märkes-beroende.  

 

”10 smalaste kändisarna” 42 
Tidningen tar tydligt avstånd från det som de kallar ”det sjuka kroppsidealet i Hollywood”. 

I reportaget fylls sidorna med stora bilder på mycket underviktiga kända kvinnor. De skriver 

också att i sjukdomen anorexia drabbar cirka en procent av kvinnorna i Sverige, dock utan 

hänvisning till vidare hjälp om till exempel läsaren själv är drabbad. 
 

”Bota din borde-stress”43 
I artikeln ”Bota din borde stress” skriver tidningen att många av oss människor har för stora 

krav på oss själva, då vi aldrig riktigt blir nöjda med vår tillvaro. 

 

”- Vi är väldigt livsstilsorienterade idag och läser, ser på teve och hör om människor som 

lyckats, säger Jenny och menar att det är en av anledningarna till att den egna tillvaron känns 

trist” 

 

I brödtexten står det att den nya boken ”Lycka till” kan hjälpa oss att komma ifatt oss själva, 

så att vi slutar vara avundsjuka på alla andra och börjar se till våra egna liv istället. Egentligen 

får läsaren inte alltför många eller konkreta tips just i artikeln utan artikeln i sig känns mer 

som reklam för boken. Kanske är artikeln bra på så vis att den öppnar läsarens ögon för att 

detta inte är ett problem som bara eventuellt drabbat läsaren, utan att detta verkar vara vanligt.  

Tidningen uppmärksammar problemet vilket är bra, och uppmuntrar med ord som: 

 

                                                 
42 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:26-29 
43 Hennes, Nr 11 November 2005:90 
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”- Ibland blir det kanske nödvändigt att ifrågasätta var man befinner sig i livet, eller vart man 

är på väg. Även om det är svårt, försök trotsa din rädsla om du vill nå dina mål, tycket Tinni. 

Och våga välja…” 

 

Diskussion om artiklar samt annonser 

”Vackra starka armar” 44 

Redan tidigt kan jag tolka att jag bör träna för att se ut på ett visst sätt. Jag kan inte tolka på 

något annat sätt just i det här sammanhanget att det handlar om annat än utseendet, trots att 

träning även kan handla om välmående. 

De korta meningarna i artikeln talar om för mig som forskare att tjejen som skriver har helt 

klart ett dåligt självförtroende då hon inte vill visa sig på ett gym. Hon har från början en 

nedvärderande syn på sig själv, då skådespelerskans armar är snygga men inte hennes egna. 

Här blir skådespelerskan glorifierad medan hon trycker ner sig själv och inte ens vill visa sig 

på gymmet utan vill se ut som hon men åstadkomma detta hemma. Brevskrivaren har även 

sett en bild av skådespelerskan sedan tidigare och ger här ett smakprov av vad bilder gör för 

tjejers syn på skönhet. Kända människor visas upp i medierna med trimmade kroppar och 

utseenden och unga kvinnor beundrar och tar efter, vill se ut som dessa kändisar. Tidningens 

svar på detta brev är att ge tips på hur hon ska träna, vilka övningar hon ska göra för att nå 

detta resultat. 

 

Istället för att påpeka vikten av att vara nöjd med sig själv och att skådespelerskor och andra 

stjärnor kanske inte alltid i verkligheten ser ut som de gör på bilderna väljer tidningen att ta 

ställning och på sätt och vis påpeka att brevskrivaren har rätt. Huffman har snygga armar som 

är värda att sträva efter. 

 

Naturligtvis är detta en träningssida och tips kan ges då träning är nyttigt för kropp och själ 

men avsikterna skall inte enbart vara för att bli vacker utåt sett och att kvinnor ska se ut som 

kändisarna på bilderna. 

                                                 
44 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:38 
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”Nya 400 kcal sexet” 45 

” Nya 400 kcal-sexet gör att du slipper hoppa över gräddsåsen samtidigt som du har roligare 

och hetare sex. Sätt fart på sexlivet- och på förbränningen” 

 

Här har tidningen från början förmodat att jag brukar hoppa över gräddsåsen för att den anses 

vara fet, vilket jag då absolut inte vill vara? Förmodan nummer två från tidningens sida är att 

jag har ett dåligt sexliv som jag genast måste förbättra. Därför kan jag nu kombinera min 

förmodade skräck att gå upp i vikt och mitt dåliga sexliv och göra någonting bra av det. 

Jag kan nu sluta banta eftersom det är tråkigt och gammalmodigt enligt tidningen, och istället 

följa deras tips på olika sex-ställningar som jag kan följa. Vid varje ställning står det även hur 

många kalorier jag kan förbruka. Tidningen skriver också: 

 

”Du slipper ha dåligt samvete nästa gång du äter en gräddig gourmetmiddag” 

 

Här gör tidningen återigen någonting som förekommer ofta, de tror att alla kvinnor är 

likadana, och de utgår från att de mår dåligt pga. sin vikt och vill gå ner i vikt. 

Ovanstående citat avslöjar också tidningens syn på att jag ska ha dåligt samvete när jag äter 

en gräddig middag. Jag kan inte låta bli att undra varför jag skulle ha dåligt samvete för att jag 

vill äta mat. Är det samma för män? Har de också dåligt samvete när de intar en måltid, mat 

som alla behöver för att överleva? 

 

Det finns en tanke hos många kvinnor att de måste gå ner i vikt och de rådande 

skönhetsidealen består av pinnsmala modeller och andra kända människor. 

Genom att publicera denna artikel är tidningen med och låter idealen fortsätta, och lämnar 

läsaren med en tanke om att ”jag faktiskt borde ha dåligt samvete och tänka på vad jag äter 

nästa gång” 

 

                                                 
45 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:114 
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Istället för att lyfta fram tips på ett bättre sexliv för båda parter, vänder tidningen detta mot 

kvinnan som ska axla ansvaret och behaga mannen samtidigt som hon ska förlora kalorier så 

hon kan bli en mer attraktiv kvinna och behaga även på det sättet. 

 

Annons ”Halle Berry for Versace” 46 

Denna annons har lyckats att pricka rätt gällande idealen som finns hos kvinnor, och valt en 

kvinna till annonsen som lever upp till de krav som finns. Hon står där som en påminnelse om 

hur vi ska vara och om vi köper den här klänningen och väskan så finns en möjlighet att vi 

kan få se ut som hon gör.  

Detta lämnar läsaren med en känsla av att det är så hon ska se ut eller sträva efter att se ut, 

annars skulle klänningen och väskan lika gärna kunna vara på en skyltdocka eller någon ”helt 

vanlig människa” från gatan. Istället för att använda en kvinna som ser ut som de flesta gör, 

använder annonsören en retuscherad filmstjärna.  

 

Varför då? För att det säljer. Många kvinnor är vid det här laget så vana vid att se detta så de 

tror att det är såhär det ska vara. 

 

” Emma lever la Dolce vita” 47 

Läsaren får lätt ett intryck av att Emmas dagar alltid ser ut såhär. Det är glamouröst och lyxigt 

och hon ser så glad och lycklig ut på bilderna. Läsaren får ett intryck av att det är fantastiskt 

att vara känd, hennes liv verkar så problemfritt och lyxigt. Kanske kan också läsaren jämföra 

med sitt eget liv och sin vardag och tycka att Emmas liv verkar mycket mer meningsfullt eller 

intressant. Det är nog meningen att lämna läsaren med en känsla av ”det där vill jag också ha, 

så vill jag också ha det”. 

Emma själv säger bland annat: 

 

”Det är så kvinnligt och glamouröst att smutta på ett litet glas champagne” 

                                                 
46 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:1 
47 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:12 
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Att säga att detta samt att publicera detta ger en bild av den gamla synen på kvinnan, att hon 

ska vara söt och ”kvinnlig”. I detta fall förknippas kvinnlighet med den lyxiga drycken 

champagne som man enligt Emma ska smutta på för att vara kvinnlig. Unga kvinnor som inte 

känner sig själva eller sin kvinnlighet så väl kan få intrycket av att det är såhär det är att vara 

kvinna. Dock är det inte så utan detta är samhällets bild av att vara det men alla kan inte se 

objektivt på detta utan tror att det är så det är. 

 

”4 kändisfavoriter” 48 

Glorifieringen av de kända människorna i reportaget är tydlig. Det är bilder på fyra kändisar 

och vi uppmanas att följa deras stil. 

Det står i reportaget: 

 

”Plocka det bästa av dessa fyra kändisars favoriter och skaffa dig en egen stil” 

 

Enligt mig blir det ingen egen stil om man kopierat 4 kändisar. En egen stil är någonting som 

visar vem man är och vad man tycker om. En egen stil är oberoende av andra och kommer 

ifrån dig själv. Tidningen uppmanar till någonting som inte riktigt går ihop med det de 

skriver. De anser att läsaren ska skaffa en egen stil men bara om man följer några av 

kändisarnas stilar. 

 

”Snäll skolflicka blir cool katt” 49 

Det är den så kallade modepolisen som gör om de läsare som fått vara med i reportaget. Bara 

att kalla det modepolis gör att jag som läsare får en känsla av att modepolisens ord är lag, då 

poliser i vanliga fall förknippas med lagar och förordningar. Att kalla stylisten i reportaget för 

modepolis är alltså ett stort ställningstagande från tidningens sida. 

                                                 
48 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:51 
49 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:50 
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Här är budskapet tydligt att du inte duger som du är. Trots att läsaren Anna själv skickat in en 

ansökan så har ändå tidningen valt att ha med någonting som utstrålar detta 

budskap.Tidningen har tagit ställning och gör om läsare till någonting annat än de egentligen 

är.  

 

Annons, ”Euphoria, a new fragrance Calvin Klein” 50 

Bilden som tidningen försöker förmedla är en klassisk bild av kvinnan som försöker sälja 

någonting till den andra kvinnan.  

Kanske är meningen att jag som läsare ska tänka att jag också kommer att se sådär harmonisk 

och drömmande ut, få sådär vacker hy och bli sådär vacker om jag använder parfymen. Denna 

känsla som annonsörerna försökte förmedla redan på mitten av 1900-talet51 kommer tillbaka i 

dagens annons. Jag som läsare blir på sätt och vis lurad att om jag använder denna produkt så 

finns en möjlighet att jag kan få se lika glamorös ut som den modellen på bilden. 

 

”15 bästa köpen just nu” 52 

I detta reportage kan vi finna ett tydligt exempel på tidningens arrogans då den tydligt påpekar 

vad som är rätt och lämnar läsaren med känsla av att det motsatta är fel. Jag anser att det är 

inget fel med att ge tips och råd men framtoningen och sättet att uttrycka sig kan tas fel av 

läsare, inte minst de osäkra läsarna. 

 

Att tidningen även skriver ” 15 bästa köpen just nu” ger en antydan om att det kommer att de 

bästa köpen kommer att ändra sig inom kort, det som är bra nu kommer kanske vara 

någonting annat i nästa tidning eller numret efter det.  

Vi kan aldrig bli mätta när det gäller liknande information, tidningarna kommer att fortsätta 

mata oss med nya tips och råd nummer efter nummer, eftersom marknaden  ser ut så. 

                                                 
50 Hennes, Nr 11 November 2005:54 
51 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:62 
52 Hennes, Nr 11 November 2005:55 
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”Annons- Skogaholms Vaniljklipp”53 

Meningen är att nu ska läsaren känna sig tacksam över att det har kommit ett alternativ som 

gör att hon faktiskt kan fika oftare men med gott samvete. Underförstått är tanken att de andra 

bullarna som säljs i affären inte är lika hälsosamma för kvinnan, så de kan hon inte äta hur 

mycket hon vill av. 

Om annonsen hade varit riktad till män kanske platsen hade varit mer stereotyp för mannen, 

och jag betvivlar att annonsören försökt sälja så kallade lågkaloribullar för män då det är en 

gammal kvarvarande tanke att kvinnan är den som ska hålla idealvikten. Någonting som 

tidningarna mer än gärna verkar spela vidare på. 

 

”Kliv av din stress-cykel” 54 

Tidningen ger plats åt kvinnans hälsa och det ger en känsla av att tidningen faktiskt även bryr 

sig om kvinnans insida också. 

 

”Mot toppen” 55 

Här går tidningen emot det som tidigare har varit bilden av kvinnan, att hon inte skall göra 

karriär utan helst stanna hemma och ta hand om hem och barn. Tidningen lyfter fram att 

kvinnorna som läser faktiskt ska göra karriär och de hjälper till genom att ge tips och råd på 

den här sidan. Detta är bra för de som exempelvis känner ett tryck från samhällets sida att hon 

måste vara hemma med barnen trots att hon kanske innerst inne längtar efter att utbilda sig, 

göra karriär etc.  

 

Kanske lämnar det en känsla av att ”jag är inte ensam, någon bryr sig faktiskt”. 

 

                                                 
53 Hennes, Nr 11 November 2005:118 
54 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:33 
55 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:36 
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”Är du en märkesslav? –Så blir du av med Gucci beroendet!” 56 

Tidningen erkänner att det finns en press bland kvinnor att bära dyra märkeskläder och att 

denna press kommer från stjärnor som ofta blir sponsrade att ha på sig vissa plagg. Tidningen 

nämner också att dyra märken höjer självförtroendet för den som bär dem, då andra vet att det 

de bär har kostat stora summor. 

 

Problematiken i detta är att tidningen faktiskt själv är med och fortsätter denna hysteri genom 

att på andra sidor publicera bilder på kändisar och deras dyra märkeskläder. Många gånger 

står det även vad det är för märken som de bär och detta kan skapa ett tryck hos unga kvinnor, 

att de ska bära dessa dyra märken för att bli accepterade. 

”10 smalaste kändisarna” 57 

Reportaget med tillhörande texter kan ses som ett sätt för tidningen att påpeka att det inte är 

hälsosamt att vara så smal och att det faktiskt existerar sjukdomar som beror på undervikt. 

Här är nog tanken att avskräcka läsaren och visa att det inte är vackert att se ut så. Tidningen 

spekulerar i varför alla de omnämnda kändisarna kan ha gått ner så mycket i vikt. 

”Bota din borde-stress”58 

I artikeln ”Bota din borde stress” skriver tidningen att många av oss människor har för stora 

krav på oss själva, då vi aldrig riktigt blir nöjda med vår tillvaro. Det är bra för läsaren att få 

ta del av humana problem i tidningen. Att allting inte kretsar kring utseendet och att ”alla 

andra inte är mycket bättre än man själv är”. 

 

De analyserade tidningarna väljer alltså att både ha med artiklar och annonser som påvisar hur 

viktigt det är med det yttre samt att fortsätta förmedla ”den gamla bilden av kvinnan” som ett 

objekt samt artiklar som ska höja kvinnans självförtroende.  

 
                                                 
56 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:68-69 
57 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:26-29 
58 Hennes, Nr 11 November 2005:90 
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Dock är majoriteten av innehållet i tidningarna förtryckande mot kvinnan och talar mer eller 

mindre om för kvinnan hur hon skall vara för att bli accepterad. De artiklar som handlar om 

att få kvinnan att må bättre psykiskt genom stressa av övningar och så vidare är alldeles för få 

för att övertyga mig som forskare att de är genuina och finns för kvinnans skull. Jag ser det 

mer som ett försök till att vidga vyerna samt ett tvång att försöka fylla tidningarna med annat 

än ”ytliga ting”. Detta påstående grundar jag i mina iakttagelser att många av ”må-bra 

artiklarna” talar emot sig själva i andra delar av tidningen. Artiklarna och annonserna i 

tidningarna säger en sak och vid en närmre analys påvisar någonting annat.   

 

Som jag tidigare nämnt så är det ytliga som säljer upplagor och det resterande är till för att 

försöka behaga alla kvinnor, även de som bryr sig om annat än yta. Tyvärr är dessa försök 

alldeles för tafatta och få för att vi ska kunna gå ifrån ”den gamla synen på kvinna” som 

leende objekt i retuscherade annonser och dylikt. 

 

 

Slutdiskussion 
I tidningen Glamour publiceras i april 2006 en annons med en lättklädd känd person vid namn 

Halle Berry. Hon bär kläder från ett stort klädmärke vid namn Versace, ett märke som tar 

tusentals kronor bara för en väska.  

 

Detta kan för läsaren skapa en känsla av att för att se lika glamourös ut så gäller det att bära 

det här märket då denna kända och uppskattade skådespelerska bär dem. Glorifieringen av 

kända människor är inte ny utan har funnits sedan långt bak i historien. Anja Hirdman menar i 

sin bok Tilltalande bilder att under mellankrigstiden började tidningarna fylla sidorna med 

artiklar och bilder på dåtidens stjärnor för allmänheten att beskåda. Då fanns det hos läsarna 

en önskan att få ta del av andras liv, gärna de som hade liv som inte kunde jämföras med 

läsarnas egna. 
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Hirdman nämner också en tidig längtan hos läsaren att känna igen de kända människorna i 

tidningarna, återkommande bilder på sk. kändisar lockade läsare. Det var faktiskt bilden som 

var central under sekelskiftet och människokroppen fick alltmer plats i tidningarna.59  

 

Långt tillbaka i tiden väcks alltså en relation mellan tidningen och kvinnan. Av någon 

anledning är bilden av ”de andra” tilltalande och känslan av att känna igen personen på bilden 

viktig. Det är som i dagens tidningar där kända kvinnor används som ett lockbete när 

tidningen skall säljas. Här är konkurrensen mellan tidningarna stenhård och det gäller att ha 

de för tillfället ”hetaste”  kändisarna som bär de senaste kläderna och har de mest trimmade 

kropparna. Allt för att väcka en beundran hos ”den vanliga människan” som gärna har andra 

att se upp till och framförallt kända människor som  står för det som ”den vanliga människan” 

inte har och saknar. 

 

I artiklar som ”Kliv av din stress-cykel” 60 och ”Bota din borde-stress”61 nämner tidningarna 

olika problem som läsaren kan drabbas av. Dock är det konstigt att när det skrivs om problem 

eller annat som kan förknippas med någonting dåligt så är det den ”vanliga människan” som 

har problem, inte de kända personerna som omnämns i de andra artiklarna och reportagen. De 

är till synes bekymmerslösa och lever de av tidningarna påstådda glamorösa liven med glitter 

och glamour, som programledaren Emma Andersson i Veckorevyn62 till exempel. I denna 

artikler lyfter tidningen tydligt fram Emmas glamourösa liv för en dag. 

 

Ungdom, skönhet och utstråning fick en betydande plats i dessa tidningar och som fortfarande 

är en stor del av dagens tidningar där bilden av det yttre som någonting feminint fortfarande 

lever kvar i oss människor.63 

 

Under Mellankrigstiden får även artiklar mer plats i tidningarna. Men istället för att använda 

sig av artiklar om medelåldersmän användes nu artiklar baserade på ungdom, skönhet, 

                                                 
59 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:30,31 
60 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:33 
61 Hennes, Nr 11 November 2005:90 
62 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005:12 
63 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:31 
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utstrålning och det kvinnliga. Reklam för olika skönhetsprodukter, tvålar och krämer till 

exempel fyller alltfler tidningssidor. Istället för hushållssysslor ska kvinnorna nu lära sig om 

smink och skönhet, samt att locka till sig män på rätt sätt. 64 

 

Detta kan tydligt liknas vid dagens veckotidningar där det yttre upptar en stor del av 

tidningarnas sidor, inte minst i annonserna. Att det yttre också kan förknippas med feminitet 

kan jämföras med dagens hobbytidningar som har män som målgrupp, de flesta är inte 

fokuserade på utseende utan koncentrerar sig på det som tidningen valt som nisch. De flesta 

tidningarna med unga kvinnor som målgrupp, de utgår från att kvinnornas hobby är skönhet 

och hälsa och innehåller därmed också annonser med retuscherade bilder på andra kvinnor 

samt diverse tips och råd om skönhet och andra bilder och artiklar med rika kändisar. 

När fyrfärgen började användas i tidningarna blev även tidningarna mer personliga och gav 

den kvinnliga läsaren en bild av den perfekta kvinnan och hur hon skulle gå tillväga för att 

uppnå den idealiska bilden.65 

 

Återigen gav tidningarna bilden av någonting som inte läsaren hade men som kunde 

eftersträvas. Denna eviga känsla av ”jag” och ”dem”. Läsaren skulle med beundran söka efter 

någonting annat än det som fanns framför henne, hon som läsare dög inte utan hon skulle 

helst vara någon annan för att duga som kvinna. Det är likadant i dagens tidningar där 

glorifieringen av många kända människor är stor. Denna glorifiering yttrar sig i form av bilder 

och artiklar där bara det som är fantatiskt är representerat. Kändisarna har de perfekta 

förhållandena med de vackraste männen och stora glittrande diamantringar och perfekt hy, 

vita tänder och svallande hår.  

 

Även annonsen som också funnits sedan långt bak i tiden har utnyttjat synen på feminitet då 

inte ens annonskampanjer inriktade på att få kvinnor att arbeta innehöll endast det som syftet 

var avsett för. Istället blandade annonsörerna in reklam för krämer, tvålar och annat i hopp om 

att kvinnorna kunde lockas av det. Annonsörerna använde också söta, fräscha kvinnor för att 

                                                 
64 Ibid 
65 Tilltalande Bilder, Hirdman Anja, Falun, Atlas 2002:34 
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få andra kvinnors uppmärksamhet.66 Detta är någonting som också annonsörerna gör 

fortfarande idag, precis som i annonsen i tidningen Glamour. 

 

Kvinnan får aldrig vara människa, utan alltid kvinna, ett objekt med krav från omvärlden. 

Istället för att se kvinnan som människa i kampanjerna fanns en tanke om att trots att hon 

skulle arbeta så skulle inte bilden av henne förstöras. Kvinnor har alltid förväntningar och 

krav på sig, att vara på ett visst sätt, att se ut på ett visst sätt. 

 

Betty Friedman nämner i sin bok Den feminina mystiken att kvinnor vill ha uppmärksamhet 

och tillfredsställelse men de får det inte i den mån de förtjänar. Därför vänder de sig till det 

sexuella och mer eller mindre tvingas att hitta ett självförtroende genom att använda sin 

sexualitet.67 

 

Detta kan i dagens veckotidningar yttra sig i form av tidningarnas behov av att ständigt fylla 

tidningarna med bilder av sexuell karaktär. Det är fokus på kvinnokroppen, trots att hon 

kanske bara ska göra reklam för en väska i en annons. Det är hela tiden viktigt för kvinnan att 

anspela på kroppen, sexualiteten och utseendet för det är hon lärd att göra. Det är hennes 

vapen mot världen som hela tiden vill understryka att hon inte är värd mer än så. 

 

I många av annonserna i tidningarna, inte minst, ”Euphoria, a new fragrance Calvin Klein”68 

och ”Halle Berry for Versace”69 som blivit omnämnda i studien avbildas kvinnan på samma 

sätt. Det finns likheter med båda annonserna, då till exempel båda kvinnorna/modellerna står 

med halvöppna munnar och kisande förförande ögon. Båda är som tagna mitt i en handling, 

men de ser ändå ut som att de alltid är lika hänförande och vackra. Även håret är ett 

kännetecken för ”lockande annonser” då det fladdrar i vinden men ändå ser så fantatiskt friskt 

och välfriserat ut. Båda kvinnorna har långt hår, någonting som också har förknippats med 

kvinnlighet under en längre tid. 

                                                 
66 Skönhetsmyten, Wolf Naomi,Natur och kultur,Finland,1992:61 
67 Den feminina mystiken, Friedman Betty, PAN/Nordstedts, Stockholm, 1968:241 
68 Hennes, Nr 11 November 2005:54 
69 Glamour,Bonnier populärpress,April 2006:1 
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Det är för mig uppenbart att kvinnligheten dras till sin yttersta spets i jakten på den kvinnliga 

konsumenten, och annonserna ger fantasibilder av hur en kvinna kan eller ska se ut då 

majoriteten av kvinnor i världen i verkligheten inte kan jämföra sig med en retuscherad och 

konstlad bild. 

 

Kvinnans självkänsla har under alla år fått vara baserat på andras önskemål och krav. 

Medierna har redan tidigt i historien gjort det klart för henne att för att vara önskvärd så ska 

hon inte vara sig själv utan sträva efter att vara någon annan, gärna den personen de valt som 

representant.  

I reportaget ”Snäll skolflicka blir cool katt” blir en läsare omgjord då hon tycker att hon ser 

alldeles för snäll ut. Här är ännu ett exempel på hur tidningen lyfter fram sitt osynliga 

budskap, att du inte duger som du är. Tidningen har en egen sida som omnämns som ”Gör om 

mig”, vilket signalerar utåt att du bör bli omgjord. 

 

Trots tidningarnas små försök till att fånga kvinnans medvetenhet hos kvinnan, som i artikeln 

”Bota din borde-stress”70 så talar ändå återigen resten av innehållet i tidningen emot det. Att 

kvinnor känner avundsjuka gentemot andra som nämns i artikeln till exempel, det är väl 

självklart när tidningen hela tiden lyfter fram andra, till exempel kända personer som bättre 

och mer framgångsrika. Jag får en känsla av att tidningarna försöker döva sitt dåliga samvete 

med ett fåtal simpla artiklar om att kvinnan inte ska stressa eller ha prestationsångest, trots att 

de faktiskt hjälper till att framkalla denna stress och ångest. 

 

Ta bara ”15 bästa köpen just nu”71 som exempel. Här drivs en form av hets då läsaren får tips 

om vad hon bör inhandla för säsongen för att hålla sig moderiktig, det borde skapa en form av 

stress hos kvinnan. 

 

Om detta skulle handla om män skulle inte det yttre vara omtalat alls utan kvinnan har alltid 

blivit sedd som den svagare och den bilden finns enligt mig fortfarande kvar. Som jag tidigare 

                                                 
70 Hennes, Nr 11 November 2005:90 
71 Hennes, Nr 11 November 2005:55 
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nämnt så har sedan långt tillbaka kvinnan varit synonym med feminitet och det yttre, en 

önskan av samhället att hon ska vara allt det som feminitet innebär. 

 

Fortfarande idag är annonser fyllda med bilder av kvinnor som försöker sälja produkter 

avsedda för andra kvinnor. Det verkar vara ett vanligt sätt att använda andra kvinnor, gärna 

retuscherade och tillgjorda på ett sätt som skall locka med baktanken att om du köper denna 

produkt så kan du se ut såhär. Begreppet glamour är inte alltför långt bort i medvetenheten när 

annonser publiceras. Köp det här och du blir som jag. En falsk mediebild som många kvinnor 

tyvärr köper. 

I tidningen Veckorevyn 2005 finns en artikel som tar upp problemet med att det pågår en 

märkeshysteri som grundar på kända människors dyra vanor och ruinerar andra människor när 

de ska försöka efterlikna kändisarna. Tidningen nämner att självförtroendet kommer när en 

person har på sig dyra märkeskläder och beundras av andra.72 

 

Här talar tidningen emot sig själv. De har uppmärksammat ett problem. Det är kända 

människors dyra vanor som driver kvinnor till att vilja efterlikna dem. Dock ser inte tidningen 

själv att denna glorifiering börjar någonstans och det kan vara så att genom att publicera 

bilder på kändisar i andra delar av tidningen så får läsaren ta del av just de här vanorna.  

Samma tidning har ett reportage om ”fyra kändisfavoriter” där just kändisarna poserar på 

bilder med fina kläder och läsaren uppmanas att köpa likadana men att det finns budget 

alternativ.73 Att nämna budgetalternativ kan naturligtvis vara bra men det är ofta svårt att hitta 

exakt samma plagg om det finns en önskan att bära likadana, om man inte köper det dyra 

alternativet. Precis som tidningen faktiskt skriver i reportaget ”Är du en märkesslav?”74 så är 

märket viktigt för dagens kvinnor och ger ett själförtroende i form av känslan att ”ha råd att 

köpa det” och ”att den och den kändisen har de plaggen”. 

 

Även den tidigare nämnda annonsen med Halle Berry talar för sig själv. Här har vi ett bra 

exempel på en känd kvinna och ett känt dyrt klädmärke som gestaltas på ett sätt där läsaren 

                                                 
72 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005, s. 68-69 
73 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005 s. 51 
74 Veckorevyn, Nr 23, 3/11 2005, s. 68-69 
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ska känna att hon också vill se ut som hon. Människans fascination av kända människor 

utnyttjas i annonser där vi lockas att köpa dyra märkeskläder som får oss att tro att de här 

kläderna har högt värde, inte minst hos de kända personer som vi älskar att dyrka. 

 

Fortfarande idag är Hollywood viktig för veckotidningarna. Det är de som för det mesta utgör 

normen för hur vi ska klä oss och bete oss. De rika och kända i Hollywood fyller sidorna där 

de poserar med dyra designerkläder och berättar om deras glamorösa liv. Denna glamour är 

någonting vi läsare ska försöka uppnå för att få samma status och beundran som de får. I alla 

år har filmstjärnor fungerat som en modell för hur ”man ska vara och se ut”. Det var lika 

viktigt då som nu, och om de skapade en fixering då så är inte skillnaden stor från nutiden. 

Denna fixering kan få kvinnor att sluta leva sitt eget liv och istället leva genom de här kända 

människorna vars liv omöjligt kan presenteras på ett fullständigt korrekt sätt. Det är nästintill 

omöjligt att leva ett helt bekymmersfritt liv, ett sådant liv som veckotidningarna försöker ge 

bilden av. Det ger effekten av att kvinnor lämnas med tanken att ”mitt liv är inte lika mycket 

värt” och ”deras liv är perfekt och de har allt”. 

 

En möjlig förklaring till att veckotidningar använder sig av innehåll i tidningarna som kan ge 

unga kvinnor sämre självförtroende kan vara deras eviga drivkraft, pengar. De har kanske 

märkt att det under alla år har fungerat att mata läsarna med tips och råd om hur man ska vara 

och använder samma knep som de gjorde i början av 1900-talet då tidningarna utvecklades. 

 Detta intygar även McChesney då han i sin tes nämner att med kommersialismen som 

drivkraft, att nå så många som möjligt använder tidningarna sina erfarenheter för att nå ett 

resultat som uppskattas av den breda publiken. Allt detta sker till kreativitetens stora förtret. 

Nya ideér och förmågor har inte så stor chans att konkurrera mot kommersialismen och 

nyskapandet kvävs. 75 

 

Att kväva nya ideér till förmån för mer sålda exempel av en tidning kan innebära att ett den 

gamla synen på kvinnan fortsätter att leva kvar i medierna år efter år eftersom ingen får 

chansen att göra någonting för att motverka det. Det blir en evighetskarusell där artikel efter 

                                                 
75  All makt åt medierna, eller ge folk vad folk vill ha?, McChesney W Robert, Bokförlaget DN, Falun 2001:71 
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artikel om hur du ska vara eller se ut, vem du ska se upp till och klä dig som fyller 

tidningarna. Alltså räcker det inte ända fram även om någon skulle vilja gå emot de gamla 

föreställningarna.  

 

Samhället och medierna är starkare än kvinnan. Om nu kvinnorna själv skulle revoltera mot 

till exempel veckotidningarnas eviga fokusering på det yttre och följderna av ett eventuellt 

dåligt självförtroende hos kvinnor, så skulle kvinnorna inte tas på allvar. Kvinnans status har 

alltid varit lägre än mannens, och trots dagens försök till en mer jämställd värld är vägen lång 

för att vi ska få samma respekt som individer. 

 

Trots veckotidningarnas vilja att försöka använda sig av artiklar som främjar kvinnans 

självförtroende så räcker inte några enstaka artiklar. De enstaka artiklarna med tips på till 

exempel stressa av övningar och annat försvinner i mängden av de många artiklar som talar 

emot det. Det behövs en större kraftansträngning och jag tror att den ansträngningen är långt 

ifrån just nu, eftersom tidningarnas strävan efter pengar är stor då även konkurrensen också är 

det. Det är bara så att innehållen i tidningarna säljer, trots att de kanske ger kvinnor sämre 

självförtroende så är vi för förblindade att se objektivt på det.  

 

Det är för mig uppenbart att det finns en efterfrågan hos kvinnor att få läsa veckotidningar och 

att de på ett eller annat sätt fascineras av det som står där. Annars skulle vi inte ha så många 

olika tidningar som säljer stora mängder upplagor varje månad. Detta utnyttjar tidningarna 

och den moraliska aspekten känns som bortblåst. Inte behöver de bry sig om hur kvinnornas 

självförtroenden tar skada när pengarna rullar in. Kvinnorna är som i tidningarnas våld, 

kanske för att detta pågått under alla decennier och bilden av kvinnan från samhällets sida 

består. Kvinnan skall vara på ett visst sätt och hon känner trycket, då finns tidningarna där för 

att mätta hennes behov av att bli ”den hon förväntas vara”. Hon är ett relativt enkelt byte i den 

hårda kommersiella och kapitalistiska världen.  

 

Den leende kvinnan i annonsen är här för att stanna och kvinnor kommer med stor sannolikhet 

fortsätta beundra henne samt i hemlighet önska att de också kunde se ut som hon. Kanske en 
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dag upptäcker vi att tidningarna bara upprätthåller en fantasibild av ”den andra kvinnan” som 

inte är som vi, eller kanske vet vi om det innerst men njuter av att drömma oss bort. 
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