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Abstract
The purpose of this thesis is to study how femininity and masculinity is portraited in the 

editorials of four Swedish lifestyle magazines; Glamour, Cosmopolitan, Moore and Slitz. The 

main questions we based our study on are: What kind of relationship does the editor in chief 

create with the intended reader? What conception of the world does the editor in chief create 

in the editorials? How does the editor in chief portray masculinity and femininity? 

In order to answer the questions above we performed a qualitative analysis of the editorials of 

four lifestyle magazines published during 2007. We used a discourse analysis with emphasis 

on gender and how the editorials constructed masculinity and femininity and its stereotypical 

traits. 

Furthermore we based our results on a theory of the socially constructed gender. According to 

this theory gender is constructed during our childhood and adolescense by the individuals and 

the society surrounding us. These individuals and this society teaches us what is expected 

from men and women in their traditional gender roles. Theories concerning stereotypes in 

society and media were also helpful.
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During our analysis we found that there are several differences between how women portray 

themselves in Glamour and Cosmopolitan and how men portray them in Slitz and Moore. 

There were also differences in how men portraid themselves in Slitz and Moore and how 

women portraid men in Glamour and Cosmopolitan. There were also several similarities 

between the different magazines.

One of the most important similarities between the editorials was that all of them tended to 

lean toward the stereotypical description of masculinity and femininity. Also, the role of the 

opposite sex tended to be small and undetailed.

The most important difference, on the other hand, we found was the language. While the 

editorials in the lifestyle magazines directed to men used a harsh, sarcastic and humoristic 

language, the editorials in the lifestyle magazines directed toward women tended to use a 

more friendly, educational and serious language.
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1. Inledning och problemområde

1.1 Inledning
Vi har läst veckotidningar och livsstilsmagasin sedan vi var väldigt unga och känner själva att 

det har påverkat många aspekter av våra liv; allt från vår bild av oss själva till hur vi 

interagerar med vår omgivning. Med tiden har tidningarna inom denna genre blivit allt fler 

och bara de senaste åren har det kommit flera nya tillskott till familjen, till exempel Chic och 

Glaze som båda riktar sig till unga kvinnor, och DV Man som riktar sig till modemedvetna 

män. I takt med att genren växte sig allt större hade vi föreställningen om att dess påverkan på 

läsarna också ökade, och att det därför var viktigt att undersöka budskapet som tidningarna 

ger uttryck för, i detta fall hur de konstruerar manligt och kvinnligt. 

Vi märkte en avsevärd skillnad i hur de manliga chefredaktörerna för livsstilsmagasin som 

riktar sig till unga män vänder sig till sina läsare respektive hur de kvinnliga chefredaktörerna 

för livsstilsmagasin som riktar sig till unga kvinnor vänder sig till sina läsare. Eftersom vi 

alltid har varit intresserade av genusfrågor tyckte vi därför att det skulle vara intressant att på 

ett vetenskapligt sätt undersöka hur manligt och kvinnligt konstrueras i denna genre. Därför 

valde vi att utifrån ett genusperspektiv undersöka chefredaktörernas ledare i fyra 

livsstilsmagasin; två som riktar sig till unga kvinnor, Glamour och Cosmopolitan, och två 

som riktar sig till unga män, Slitz och Moore. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med vår undersökning var att söka likheter och skillnader mellan hur chefredaktörerna 

för livsstilsmagasin med målgrupp unga kvinnor respektive unga män vänder sig till sina 

tänkta läsare i sina inledande ledare. Kan man någonstans i dessa ledare finna sociala 

konstruktioner eller stereotypa beskrivningar av vad som anses vara manligt och vad som 

anses vara kvinnligt? Just denna fråga ansåg vi vara viktig eftersom dessa ledare sätter tonen 

för vilken världsbild som tidningen målar upp för sina läsare. Rent konkret ville vi i vår 

undersökning ställa oss följande frågor:
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• Vilka former av relationer erbjuder chefredaktören sina tänkta läsare?

• Vilken bild av världen målar chefredaktören upp i sin ledare?

• Vilken bild av manligt och kvinnligt konstruerar chefredaktören i sin ledare?

1.3 Avgränsningar
När vi först började fundera på att undersöka detta ämne var vi tveksamma till vilken del av 

tidningen som bäst representerar dess helhet. Efter att ha läst några nummer av de fyra 

tidningarna Glamour, Cosmopolitan, Slitz och Moore kom vi fram till att det fanns ett område 

som representerade den världsbild som tidningarna ville måla upp. Detta område var 

chefredaktörernas ledare. Eftersom denna krönika är det första som möter läsaren när han 

eller hon slår upp tidningen så är diskursen i den texten relevant att undersöka. Dessutom är 

denna text en av få texter i tidningen där skribenten vänder sig direkt till den tänkta läsaren 

utan att använda sig av till exempel ett intervjuobjekt för att gestalta en problematik eller en 

händelse. Eftersom skribenten här vänder sig direkt till den tänkta läsaren kommer den 

världsbild som skribenten försöker måla upp också fram mycket tydlig. Viktigt är dock att 

påpeka att det inte är textens påverkan på läsarna som vi ville undersöka, utan endast 

budskapet texterna förmedlar.

Anledningen till att vi valde fyra tidningar var att vi vill ha två exempel från varje genre för 

att säkerställa att resultatet vi utläste från ledarna inte rörde sig om sammanträffande utan var 

talande för magasinen i fråga. Tidningarna vi undersökte var Glamour, Cosmopolitan, Slitz  

och Moore eftersom de har jämförbara målgrupper och har inbördes likheter som vi ansåg 

gjorde det intressant att undersöka dem.

Vi begränsade oss även till att undersöka ungefär sex nummer av varje tidning eftersom vi 

ansåg att det gav oss tillräcklig grund att stå på, och då undersöka ledarna på djupet. Dessa 

upplagor kom alla från 2007, men vilka nummer vi valde från det året varierade mellan 

tidningarna eftersom både Cosmopolitan och Glamour bytte chefredaktörer under det året och 

vi ville att alla ledare vi analyserade från en tidning skulle vara skrivna av samma 

chefredaktör. Av Moore fick vi dessutom bara tag på fem upplagor från en vän till oss som 

läser den tidningen, eftersom Moores egna arkiv försvunnit vid en flytt. Detta medför att 

dessa nummer var spridda lite över året men vi ansåg att det inte var av vikt vid analysen, då 
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undersökningens fokus låg på skribentens krönika och det då var viktigast att skribenten var 

densamma. Årstiden var av mindre vikt.

Numren vi valde var januari samt mars – juli av Glamour, april – september av Cosmopolitan, 

juni – oktober samt december av Slitz och februari, augusti, november, ett sommarnummer 

samt en speciell ”raggningsutgåva” av Moore. Raggningsutgåvan är ett nummer där de tänkta 

läsarna får råd och tips kring hur de ska få kvinnan de eftertraktar eller helt enkelt få framgång 

hos kvinnor i allmänhet. Detta nummer har dock en inledande ledare precis som de andra 

tidningarna.

1.4 Översikt
I den här uppsatsen redogör vi först för bakgrund som är användbar för förståelsen av 

undersökningen, såsom definitionen av olika begrepp vi använder oss av samt vissa historiska 

fakta som rör ämnet. Vi presenterar även de fyra livsstilsmagasinen vars ledare vi analyserat.

Efter bakgrundskapitlet följer teorikapitlet där vi presenterar de tre teorier vi grundat 

undersökningen på; det socialt konstruerade könet, stereotyper i media samt psykologi, 

sociologi och socialpsykologi som rör unga män och unga kvinnor. Därefter presenterar vi 

Anja Hirdmans undersökning som tidigare forskning inom ämnet.

I metodavsnittet presenterar vi den kritiska diskursanalysen vi använt oss av vid vår 

undersökning och diskuterar kring den, för att sedan slutligen redogöra för resultatet i resultat- 

och analyskapitlet.
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2. Bakgrund
I det här kapitlet har vi valt att ta med ämnen och aspekter som vi anser vara viktiga för 

förståelsen av undersökningen. Till exempel beskriver vi begreppen manligt och kvinnligt, 

världsbild, livsstilsmagasin och ledare, vilka vi använder oss av på regelbunden basis i 

undersökningen och som vi baserar mycket av vårt resonemang på. Vi har även valt att 

beskriva kvinnotidningens framväxt eftersom vi anser att för att kunna förstå nutidens 

tidningar är det av viss vikt att förstå varför de ser ut som de gör. Dock har herrtidningarna 

vuxit fram betydligt senare och under en kortare period, vilket resulterat i en mindre märkbar 

utveckling. Därför finns det mycket lite forskning som fokuserar på den utvecklingen och vi 

anser det heller inte vara av någon större vikt att ägna ett avsnitt åt detta ämne.

Dessutom har vi i detta kapitel en underrubrik som vi valt att kalla för psykologi där vi med 

hjälp av två böcker, Om unga män (1995) och Om unga kvinnor (1991), som bland annat 

behandlar psykologiska och mentala aspekter kring unga mäns och unga kvinnors uppväxt 

strävar efter att förklara psykologins och det mentalas vikt under uppväxten, samt 

sociologiska och socialpsykologiska aspekter. Detta eftersom vi anser det vara viktigt att ha 

en förförståelse för hur unga män och unga kvinnor interagerar och socialiserar med varandra 

och inom grupper, vilket vi anser att dessa båda böcker beskriver tydligt. Vi inkorporerar även 

en modell av Anne Scott Sørensen som återfinns i Om unga kvinnor där hon med hjälp av en 

modell beskriver socialiseringen inom och mellan de båda könen under uppväxten.

Slutligen beskriver vi kort de fyra tidningar vars ledare vi valt att analysera.

2.1 Manligt och kvinnligt
När vi talar om manligt och kvinnligt i denna undersökning syftar vi inte på det biologiska 

könet, det kön vi föds med. Istället syftar vi på det genus, det sociala kön, som konstrueras 

hos den enskilda individen under uppväxten och i viss utsträckning även senare i livet. Detta 

genus eller konstruerade kön skapas alltså i samverkan med individens omgivning, däribland 

även livsstilsmagasinen individen läser, och varierar mellan olika kulturer. Vår undersökning 

lutar sig till stor del på teorin om det socialt konstruerade könet, vilket vi återkommer till i 

avsnittet om teorier.
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2.2 Världsbild
En central fråga vid vår undersökning och analys har varit vilken bild av världen som 

chefredaktören, skribenten, målar upp för de tänkta läsarna. Denna bild har vi valt att kalla för 

världsbild och handlar om vilken bild av verkligheten som chefredaktören målar upp, med 

betoning på manliga och kvinnliga attribut. Detta begrepp är en del av den diskursanalys vi 

valt att använda oss av och syftar alltså till den värld och de komponenter inom den världen 

som texten visar för läsaren. Ofta stämmer denna världsbild till stor del väl överens med den 

faktiska världen, men ofta avviker den på viktiga punkter. Dessa likheter och avvikelser, alltså 

den världsbild som texten och skribenten väljer att måla upp för de tänkta läsarna, anser vi 

vara av stor vikt vid analysen av en text. För att förstå textens budskap och uppbyggnad måste 

först världsbilden förstås.

2.3 Livsstilsmagasin
Med livsstilsmagasin menar vi vid vår undersökning tidningar som inte är specialiserade på 

ett specifikt ämne, såsom nyheter, bilar eller datorer, utan berör ett vidare spektra av ämnen 

som berör vardagen, exempelvis relationer, mode, teknik och musik. De flesta kan relatera till 

dessa tidningar eftersom de behandlar ämnen som på ett eller annat sätt berör alla människors 

vardagliga liv och inte endast ett specifikt intresse.

2.4 Ledare
Då vi vid vår undersökning refererat till en ledare syftar vi på chefredaktörens inledande 

krönika där han eller hon i varierande grad behandlar vardagliga problem eller beskriver 

tidningens innehåll. Denna ledare skrivs ofta med en personlig stil och tanken är att den ska 

dra in den tänkta läsaren och locka honom eller henne till fortsatt läsning. Denna text är alltså 

inte en artikel utan mer av en åsiktstext där chefredaktörerna talar direkt till sina tänkta läsare.

2.5 Kvinnotidningens framväxt
Enligt Winship (1981) i boken Mediations, text and discourse in media studies (1996) av 

Andrew Tolson växte kvinnotidningen fram främst efter andra världskriget, och har fått ta 
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emot mycket kritik under åren. Myten om det perfekta familjelivet och den perfekta kvinnan 

etablerades i välfärdsstaterna genom dessa tidningar, och även om tidningarna har anpassat 

sig efter samhället allteftersom det har förändrats, har de fram till denna dag behållit sina 

huvudteman som berör förhållanden där kvinnan anses vara ansvarig för relationer och 

definitionen av kvinnan som moder.

The ’cult of femininity’ in these magazines was established in the immediate

post-war period, when a mythology of family life was enshrined in the welfare 

state (Wilson, 1980) and women were targeted as leaders of the new focus on 

domestic consumtion (Winship, 1981).

                      (Tolson, 1996)

Genom detta resonemang är det lätt att anta att kvinnotidningar genom åren har ignorerat de 

problem som kan uppstå i de tänkta läsarnas liv och bara fokuserat på att beskriva den ideala 

situationen för den moderna kvinnan. Detta är dock inte fallet, vilket Tolson påpekar i boken 

Mediations, text and discourse in media studies (1996). Enligt Tolson ägnar tidningarna inte 

bara tid åt att beskriva den ideala situationen för den moderna kvinnan utan även hur hon ska 

uppnå den situationen, ofta genom så kallad självhjälp vilket ofta involverade fitnessråd och 

konflikthantering.

Även om tidningarna historiskt sett har ägnat mycket spaltutrymme åt att beskriva problemen 

som kan uppstå i ett äktenskap, anser Winship i sin bok Woman’s own (1981) citerad i Tolson 

(1996) att det är av vikt att poängtera att tidningarna aldrig ifrågasatte äktenskapet som 

institution utan snarare ansåg de problem som kunde uppstå i ett äktenskap och som de 

presenterade i artiklarna vara individuella. För att beskriva detta fenomen använde sig 

Winship av uttrycket ”Ideology of Individualism”. I sin bok Mediations, text and discourse in 

media studies (1996) beskriver Tolson Winships tankegångar kring denna ideologi.

We are individuals, and ’self-help’ can be benificial, particularly in areas 

such as fitness and diet, as the magazines constantly remind us. Such values 

can therefor be believed, as well as disbelieved, simultaneously; and ideology 

works, not because it peddles ignorance, but because it offers credible alternatives, 

in which we are all, at some level, caught up.

            (Tolson, 1996:157)
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Eftersom såväl Winship som Tolson pekar på likheter mellan dåtidens så kallade 

kvinnomagasin och dagens livsstilsmagasin som riktar sig till unga kvinnor anser vi det 

viktigt att ha en viss bakgrundskunskap om hur kvinnomagasinens utveckling har sett ut 

under åren.

2.7 Könskulturer
Enligt Anne Scott Sørensen i Om unga kvinnor (1991) av Hillevi Ganetz och Karin Lövgren 

(red.) finns det vissa karaktärsdrag hos de båda könen som har sin bas i kulturella faktorer. 

Redan under uppväxten formas dessa karaktärsdrag av omgivningen och könens sätt att 

interagera. Detta beskriver Sørensen enligt en modell som vi väljer att presentera.

Könskulturerna
Flickkulturen               Pojkkulturen

* Klungkultur (umgås i klungor) * Gängkultur (med en ledare)   

* Identitetsgemenskap (erkännande * Intressegemenskap (godkännande 

och bekräftelse)                                                              och beundran)

* Oformell, horisontell struktur * Formell struktur, hierarkisk

* Dolda eller tillfälliga organisationsmönster * Synliga, reglerade 

organisationsmönster

* Exklusiva relationer * Öppna, skiftande relationer

* Intimitetskvaliteter (relationer, personer * Prestationskvaliteter (handlingar och 

och situationer) sakförhållanden)

* Samtalsinriktad, emotionell kommunikation * Meddelandeinriktad, saklig 

kommunikation

* Existentiellt tema: att vara älskad/inte älskad * Existentiellt tema: att göra det 

bra/dåligt

* Förvandlingsdrömmen och skönhetens estetik * Erövra drömmen och segerns estetik

Denna modell beskriver hur män redan tidigt får lära sig att interagera med varandra genom 

en form av inbördes tävlan och ett starkt behov av att prestera och visa sin styrka, medan 

kvinnorna tidigt lär sig att vara emotionella och sträva efter bekräftelse och att vara omtyckt. 
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Modellen har hjälpt oss att få ett perspektiv på dessa två genuskulturer och att utifrån detta 

perspektiv kunna känna igen oss i de ledare vi analyserat.

2.8 Glamour
Tidningen grundades i USA redan 1939 och var länge endast en nationell tidning. 53 år senare 

kom den till Europa när den startades upp i Italien. För några år sedan kom den till Sverige 

och detta är tidningens fjortonde land. (Glamours hemsida, 2008-12-08) 

Glamour är en systertidning till Vogue och ges i Sverige ut av Bonnier Tidskrifter AB. I 

Sverige kommer tidningen ut en gång i månaden och behandlar ämnen som mode, relationer, 

hälsa och skönhet. (Glamours hemsida, 2008-12-08) Detta ur ett relativt lättsamt perspektiv. 

Tidningens primära målgrupp är unga kvinnor mellan 18-30 som är intresserade av mode och 

skönhet. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare för de analyserade tidningarna är Charlotta Flinkenberg.  

2.9 Cosmopolitan
Det första numret av Cosmopolitan kom ut i USA 1886 och under 1960-talet fick den sin 

nuvarande formgivning. I mars 2001 kom den till Sverige. Tidningen riktar sig till unga 

kvinnor mellan 20 och 30 år och behandlar ämnen som relationer, sex och skvaller ur ett 

lättsamt perspektiv. Tidningen kommer ut en gång i månaden. (nuvarande ansvarige utgivare 

Maja Persson via mail, 2008-12-08)

Chefredaktör och ansvarig utgivare för de analyserade tidningarna är Jonna Bergh Wahlström. 

2.10 Slitz
Slitz beskriver sig själva som Nordens största månadsmagasin för män. Tidningen grundades 

1986, då med tyngdpunkt på musikjournalistik, men 1996 blev den ett livsstilsmagasin för 

män. Målgruppen är män mellan 18 och 35 år som är intresserade av sin omvärld. (Slitz 

hemsida, 2008-12-08) Tidningen fokuserar på ämnen som musik, sex, prylar och teknik.

Chefredaktör och ansvarig utgivare för de analyserade tidningarna är Niklas Natt och Dag. 
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2.11 Moore
Tidningen startades i Sverige 2003 och växte snabbt efter det. 2006 röstades den fram till 

Sveriges roligaste och mest oväntade tidning av Sifo. Över 80 procent av läsarna är män. 

Målgruppen är en köpstark 25-årig man som är intresserad av nöje, sport, mode, prylar och 

motor. (Moores hemsida, 2008-12-08) 

Chefredaktör och ansvarig utgivare för de analyserade tidningarna är Thomas Eriksson. 
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3. Teori
Under vår undersökning valde vi att använda oss av en teori som anser att könet är en socialt 

konstruerad skapelse. Enligt denna teori skulle vår omgivning hjälpa till att skapa vår 

könsidentitet, snarare än biologiska faktorer som gener och kromosomer. Enligt denna teori 

skulle alltså kulturella aspekter som till exempel livsstilsmagasin vara av vikt vid 

konstruktionen av vår könsidentitet.

Värderingar och normer i vårt samhälle har också bidragit till framväxten av vissa stereotyper, 

till exempel den typiska svenska kvinnan och den typiske svenske mannen. Dessa stereotyper 

ter sig ofta mycket synliga i livsstilsmagasin som riktar sig till unga kvinnor och 

livsstilsmagasin som riktar sig till unga män. Därför har just teorier kring stereotyper visat sig 

vara användbara vid vår undersökning av ledarna i fyra av Sveriges största livsstilsmagasin, 

Glamour, Cosmopolitan, Slitz och Moore.

I följande avsnitt väljer vi att närmre presentera de teorier vi använt oss av under vår 

undersökning. 

3.1 Det socialt konstruerade könet
Enligt Lea P. Stewart (Rutgers University), Pamela J. Cooper (Northwestern University), 

Alan D. Stewart (Rutgers University) och Sheryl A. Friedley (George Mason University) i 

boken Communication and gender (2003) kan en persons psykologiska, sociala och 

interaktiva karaktärsdrag beskrivas som det socialt konstruerade könet, genus. 

De egenskaper som har tillskrivits de olika könen har med tidens gång blivit så pass 

accepterade att de av samhället ses som givna av naturen, medan det i själva verket är många 

av dessa egenskaper som är konstruerade utifrån social och kulturell påverkan. (Åström i Om 

unga män av Bolin och Lövgren, 1995)

Medan det för män setts som naturligt och berömvärt att i konkurrens med 

andra utmärka sig genom prestationer och kraftprov av olika slag, har motsvarande 

beteende hos kvinnor ansetts strida mot deras självuppoffrande och omsorgsbenägna 

”natur”.
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                (Åström i Om unga män av Bolin och Lövgren, 1995:55)

Andra egenskaper som av samhället har tillskrivits mannen är att de förväntas satsa på sig 

själva och sina mål och dessutom haft rätt till detta beteende, medan kvinnorna har tillskrivits 

plikter och förväntas ha en stark känslomässig bindning till andra människor i sin omgivning. 

(Åström i Bolin och Lövgren, 1995)

Även Geert Hofstede håller i boken Masculinity and femininity – The taboo dimension of 

national cultures (1998) med Åström om att det finns vissa egenskaper som traditionellt sett 

har tillskrivits manligt och kvinnligt och som förväntas innehas av män och kvinnor. 

Maskuliniteten beskrivs ofta som självsäker, tuff och fokuserad på materiell framgång medan 

kvinnlighet antas vara mer försiktig, blygsam och fokuserad på livskvalitet.

Det som anses vara passande för en man och passande för en kvinna baseras på kulturellt 

definierade drag. Dessa tar kvinnan och mannen del av redan som barn och med andra ord vet 

de redan från tidig ålder vad som förväntas av dem i kommunikationen med varandra. Detta 

sätt att kommunicera fortsätter genom denna påverkan ända in i vuxen ålder. (Stewart, 

Cooper, Stewart och Friedley, 2003)

Ansvaret för denna sociala konstruktion kan enligt Michael Forsman i boken Om unga män 

av Göran Bolin och Karin Lövgren (1995) till viss del tillskrivas media, då media i sin 

rapportering snarare konstruerar en verklighet än rapporterar den faktiska verkligheten. Detta 

genom att tillskriva det maskulina och det feminina olika tecken och koder som bidrar till att 

prägla dessa begrepp med olika egenskaper inom olika genrer. 

Kroppen och könsidentiteten upplevs allt mer som ett sätt att identifiera sig på och en kulturell 

möjlighet och allt mindre som ett biologiskt faktum. Knuten till detta nya socialt konstruerade 

kön är sexualiteten. Vår västerländska sexualitet har av modernitetsteoretikerna Anthony 

Giddens beskrivits som plastisk. Sexualiteten är frikopplad från reproduktionen och 

symboliserar istället en ökad individualisering. Detta faktum är särskilt tydligt i media där 

diskussionen om sådant som ideal, normer, identitet och relationer är starkt knutet till 

sexualitet. Framförallt är det lättklädda kvinnor och kroppsdelar som används för att locka till 

konsumtion och ofta beskrivs i detta sammanhang mannen som den observerande och 

kvinnan som ett objekt. (Forsman i Bolin och Lövgren, 1995)
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I ovanstående text har vi gett en teoretisk inblick till vad som menas med det socialt 

konstruerade könet. Denna konstruktion sker i olika forum och med hjälp av olika verktyg. Ett 

av dessa forum är den stereotypa beskrivningen av män och kvinnor i media.

3.2 Stereotyper i media
Människor, och media, använder sig av olika verktyg för att förmedla bilder till andra 

individer och omgivningen. Ett av dessa verktyg är stereotyper.

Perry R. Hinton beskriver huvuddragen inom begreppet stereotyp i boken Stereotyper,  

kognition och kultur (2003). Dessa huvuddrags essens framgår bäst i form av en punktlista:

• Vissa egenskaper som är gemensamma för en grupp människor. Det kan vara 

egenskaper såsom nationalitet, religion, etnicitet, kön, ålder, sysselsättning eller 

hårfärg. Till exempel har de flesta en klar uppfattning om vad begreppet blondin 

innebär.

• Denna grupp av människor tillskrivs ytterligare egenskaper, tillexempel beskrivs 

rödhåriga människor som temperamentsfulla och äldre människor som gråhåriga.

• Efter att denna kategorisering ägt rum drar vi slutligen slutsatsen att personer som 

faller inom gruppen automatiskt har samma stereotypiska egenskaper som de andra 

inom gruppen.

Detta innebär således att en stereotyp är en beskrivning av en grupp med många inbördes 

likheter som ofta tas för givna för gruppens alla medlemmar.

Enligt Maria Jacoson i Young people and gendered media messages (2005) beskrivs den 

kvinnliga sexualiteten stereotypiskt i media som passiv, där kvinnan är objektet för åtrå, 

medan mannens sexualitet stereotypiseras som aktiv, där mannen är den drivande faktorn. 

Enligt Jacobson är ett annat stereotypiskt karaktärsdrag för mannen oerfarenhet och bristande 

talang för förhållanden.
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Även sexualiteten stereotypiseras, då mannen anses ha en ständig sexuell aptit och åtrå för 

kvinnan, samt alltid vara redo. Unga män porträtteras ofta i livsstilsmagasin som riktar sig till 

unga kvinnor som inkapabla att uttrycka sig själva verbalt och emotionellt och deras beteende 

beskrivs som ociviliserat. Dessa tidningar lär ut att mannen måste undervisas kring emotionell 

intimitet och romantik, medan kvinnan förväntas lära mannen att uppnå dessa eftertraktade 

egenskaper. (Jacobson, 2005)

Den kvinnliga sexualiteten däremot är enligt Elisabeth Tegner i boken Om unga kvinnor av 

Hillevi Ganetz och Karin Lövgren (1991) endast till för mannen och för att föra släkten 

vidare. Kvinnan ska fungera som husmor och moder och en ärbar kvinna ska inte använda sig 

av den kraft som finns i den kvinnliga sexualiteten. Detta är dock faktorer som alltmer 

försvinner.

Inom media förenklas ofta begreppen maskulinitet och femininitet till hyperversioner av sin 

sanna natur, med andra ord överdrivna versioner med enbart tydligt stereotypa karaktärsdrag. 

Bilden av hypermannen når miljontals unga pojkar och män genom tv, radio och tidningar och 

baseras på en bild av mannen som intresserad av sport, motorer och andra så kallade manliga 

områden, medan hyperkvinnan definieras genom annonser för skönhetsprodukter och som 

ansiktet utåt för kända internationella märken. (Jacobson, 2005)

Anledningen till att vi använder oss av dessa stereotyper trots att de ofta ger en felaktig bild 

av människor kan bland annat vara en brist på motivation till att möta våra fördomar. Det kan 

även bero på frustration och aggression som byggs upp genom att en frustrerad eller besviken 

individ, eller för den del samhälle, vill utse en syndabock. Denna syndabock blir ofta en grupp 

som är stereotypiserad sedan tidigare. Exempel på detta är extrema fall som till exempel 

rasistiskt våld. Andra anledningar till att vi använder oss av stereotyper kan bero på att det 

skapar en vi-känsla, att det blir lättare att konkurrera med andra grupper och att vi har ett 

bristande, odetaljerat tankesätt vid kontakt med andra individer. (Hinton, 2003)

Maria Jacobson menar också att medias stereotypisering följer ett visst mönster där makt 

hyllas som ett manligt karaktärsdrag. Den feminina stereotypiseringen rör sig kring ett antal 

faktorer; en viss typ av utseende, sexualitet, förhållanden och traditionella könsroller.

A distinct difference is evident between the positions of masculinity vs. 
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femininity in terms of activity vs. passivity, power vs. powerlessness, public 

vs. private and professional vs. domestic, respectively.

          (Jacobson, 2005:18)

Vid stereotypiseringen av kvinnan läggs stor vikt vid utseendet, vilket tar sin början redan vid 

tidig ålder genom en viss typ av leksaker, kläder och skönhetsprodukter för barn. Redan som 

små förväntas flickorna att ha ett visst intresse vad gäller mode och utseende genom att leka 

med dockor istället för leksaksbilar. När barnet sedan når puberteten får media en annan 

inriktning för sin påverkan. Denna skillnad berör huvudsakligen utseendet som ses som ett 

problem som måste åtgärdas, till exempel genom dieter, operationer och skönhetsprodukter. 

(Jacobson, 2005)

Mannens stereotypifering i media följer vissa teman, såsom ”…coolness, aggression and 

violence, potency, force, competition, success and power.” (Jacobson, 2005:25) Männen 

förväntas inneha disciplin över kroppen, vilket medför att ett visst utseendeideal existerar 

även för män. Detta ideal backas upp inom genrer som sport, filmer, dataspel och brottning 

som beskrivs som hypermaskuliniteten i sin klaraste definiering. 

      Exclusive brands are part of the male lifestyle quite common in ads and 

           magazines directed at men as well as in music videos. With the latest electronic 

           equipment, watches, cars, jewellery, shoes and clothes, super-capitalist masculinity 

           is being constructed.

                                                                                                                   (Jacobson, 2005:26)

Detta citat visar tydligt att medias stereotypa man förväntas inneha vissa klart definierade 

karaktärsdrag. Även kvinnorna i media förväntas inneha sin uppsättning karaktärsdrag som 

ses som givna för samtliga kvinnor.

Även om dessa stereotyper i vissa fall kan bidra till att orsaka problem inom och mellan 

könen kan de alltså ibland vara hjälpsamma för att förenkla medias rapportering. Dessutom 

kan de vara hjälpsamma för enskilda individer vid identifiering inom en grupp. 

Stereotypiseringar i media kan alltså både vara hjälpsamma och skapa problem beroende på 

utgångspunkten.
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3.3 Psykologi, sociologi och socialpsykologi
Eftersom dagens media enligt vår uppfattning och personliga erfarenhet påverkar de unga 

män och kvinnor som tar del av dess budskap, anser vi det vara av vikt att inkorporera ett 

psykologiskt synsätt i vår undersökning.

Enligt många psykologer lär vi oss hur en kvinna bör vara och hur en man bör vara redan från 

en tidig ålder.

[…]”since masculinity is defined through separation while femininity is defined through 

attachment, male gender identity is threatened by intimacy, while female gender identity is threatened 

by separation. Thus males tend to have difficulty with relationships, while females tend to have 

problems with individuation”

         (Gilligan citerad i Stewart, Cooper, Stewart & Friedley, 2003)

Detta citat visar tydligt att relationer och upplevelser i tidig ålder påverkar relationer mellan 

män och kvinnor även senare i livet.

3.3.1 Om unga män
Göran Bolin och Karin Lövgren (red.) har tillsammans med tio andra författare och forskare 

skrivit boken Om unga män (1995) där de redogör för olika undersökningar kring bland annat 

psykologiska och mentala aspekter vid unga mäns uppväxt, med fokus på psykologiska och 

samhällsvetenskapliga perspektiv på ungdom.

Enligt Thomas Johansson, socialpsykolog vid Göteborgs universitet då han skrev boken, har 

mannens relation till sin far avgörande betydelse för mannens identitet och utveckling. För att 

få en manlig och självständig identitet ställs det stora krav på mannen redan som ung pojke. 

Ständiga prövningar av kulturell manlighet, trotsandet av faror och prestation inom olika 

områden får som konsekvens att den identitet mannen utvecklar får vissa karaktäristiska drag 

som kan liknas vid ett socialt spel. (Johansson i Bolin och Lövgren, 1995)

Genom ovan nämnda prövning ses det som naturligt för männen att visa prov på sina 

prestationer och sin kraft. I vår kultur har det traditionellt framförallt varit männen som ägnat 
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sig åt mål- och resultatinriktade uppgifter. Det förväntas därför av mannen och han har rätt till 

att satsa på sig själv och vara starkt målinriktad.

         […]de kulturella förväntningar, som varit förknippade med manlighet, medfört 

         att pojkar och ynglingar getts större frihet i sina göranden och låtanden än flickor. 

         Samtidigt som lydnadsplikten varit sträng och rackartyg ofta straffats hårt har 

         ett visst mått av busighet mer eller mindre förväntats av pojkar.

                                                                                                     (Åström i Bolin och Lövgren, 1995:64)

Detta finner vi tydliga tendenser på i de ledare vi analyserat, då jargongen i ledarna i 

livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män är betydligt hårdare och lättsammare än tonen i 

ledarna i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor.

3.3.2 Om unga kvinnor 
Hillevi Ganetz och Karin Lövgren (red.) har tillsammans med elva andra författare och 

forskare skrivit boken Om unga kvinnor (1991) som är en sammansättning av olika 

undersökningar som handlar om bland annat psykologiska och mentala aspekter kring unga 

kvinnors uppväxt, med fokus på psykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på 

ungdom.

Maria Fitger som är psykolog vid Lunds universitet menar att det är olika konflikter och 

fixeringar som står i fokus då kvinnan är sexton till tjugo år gammal. Dessa konflikter bildar 

en drivkraft för individen att finna sitt eget sätt att leva. Detta ger undermedvetet kvinnan ett 

behov av att behärska konflikter, vilket är egenskaper som ofta tillskrivs kvinnan rent 

kulturellt. Från nitton års ålder och uppåt går ungdomar igenom en process som på många sätt 

är svårare för den unga kvinnan än för den unge mannen. Det beror på att kvinnan har 

motsättningar mellan yrkesliv och moderskap som gör uppväxten svårare. Hur allvarlig denna 

konflikt blir är avgörande av den unga kvinnans egna relation till modern, men även kulturens 

bild av vad det innebär att vara kvinna spelar stor roll under uppväxten. (Fitger i Ganetz och 

Lövgren, 1991)

Anne Scott Sørensen talar om en psykologisk och en kulturell tudelning av det kvinnliga, 

vilket ofta refereras till som madonna-hora fenomenet. Det beror på att pojkens känslor delas 

upp i sexuella känslor som måste förträngas genom nedvärdering (hora) och de tillåtna och 
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ömma känslorna som leder till en idealisering av kvinnan (madonna), vilket ofta resulterar i 

två kvinnoschabloner. Dessa framhävs på psykologiska, kulturella och språkliga sätt. 

(Sørensen i Ganetz och Lövgren, 1991)

Enligt Ulla Tebelius finns det en risk med den traditionella flickkulturen som beskrivs som 

alltför kroppsmedveten. Detta eftersom den bara ger ett yttre perspektiv på kroppen. Denna 

bild framhävs av samhället men även ofta av män i omgivningen. Kvinnan ses som ett objekt 

som används i reklam och massmedia och för att få bekräftelse blir utseendet av avgörande 

vikt redan vid tidig ålder. (Tebelius i Ganetz och  Lövgren, 1991)
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4. Tidigare forskning
I detta kapitel har vi valt att ta upp tidigare forskning på detta område som vi anser vara av 

vikt för vår undersökning. Anja Hirdmans undersökning Tilltalande bilder är given eftersom 

den är en föregångare till vår egen undersökning.

4.1 Anja Hirdmans Tilltalande bilder
Med nedslag under en längre tidsperiod, närmare bestämt åren 1965, 1970, 1975 och 1995 

undersökte medieforskaren Anja Hirdman i sin avhandling Tilltalande bilder (2001) 

begreppen manligt och kvinnligt i de två tidningarna Fib aktuellt och Veckorevyn. Vi anser att 

resultatet från undersökningen från 1995 är av störst relevans för vår undersökning och har 

därför fokuserat på den aspekten av Anja Hirdmans undersökning. 

En av Anja Hirdmans (2001) utgångspunkter är att veckopressen har vissa gemensamma drag 

i sitt sätt att tala till läsaren. Hon menar att det kännetecknas av ett så kallat human touch-

perspektiv som visar en mer privat bild av den mänskliga tillvaron. Genom detta personliga 

tilltal får veckopressen en närmare kontakt med sina läsare än den vanliga dagspressen.

I undersökningen kom Anja Hirdman (2001) fram till att skribenterna för Fib aktuellt 

profilerade sig som en av ”dem” och ofta använde sig av ord som vi och oss och med andra 

ord försökte ge läsarna en bild av att de var precis som dem. Teman såsom motorer och sport 

får stort utrymme i tidningen. Kvinnorna figurerar som sexiga och iförda spetsunderkläder, 

om några underkläder överhuvudtaget. ”Det är i en djungel av lustar vi möter Hon och Han 

detta år, men en djungel fylld av regler och konventioner.” (Hirdman, 2001:218) 

Tidningen fokuserar även mycket på sex och hur sex ska förbättras för mannen och där 

mannen inte ger sig hän utan är i fokus rent prestationsmässigt. ”Kvinnor vill ha män – alla 

män.” (Hirdman, 2001:222)

Veckorevyn däremot fungerade mer som en slags storasyster och gav läsarna tips och råd för 

hur de skulle växa upp till kvinnor. ”Beskrivandet av vem Hon är, och framför allt vem Hon 

kan tänkas vilja bli, utgör grundtemat detta år.” (Hirdman,2001:191) Det läggs även stort 

fokus på hur kvinnan ska få en partner, vilket beskrivs ska kunna uppnås genom en vackrare 

kropp och ett ökat självförtroende, samt en ökad sexuell självsäkerhet. Veckorevyn använder 
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sig också av supermodeller som beskrivs som målet, vilket läsaren beskrivs kunna uppnå 

genom tips som tidningen tillhandager. (Hirdman, 2001)

 Ständigt söker tidningen att förklara män för läsaren, hur deras beteende ska 

förstås, hur hon ska förhålla sig till honom och tyda hans signaler: ”Om han är 

så kär i dig – varför tittar han då på andra?” (Vr:4); ”Gillar han dig? Kroppsspråket 

avslöjar honom” (Vr:24); ”Lär dig killarnas kodspråk” (Vr:43).

        (Hirdman, 2001:196)

Detta är drag som vi själva ser i vår undersökning och eftersom Tilltalande bilder kan ses som 

en slags föregångare till vår undersökning har den varit mycket hjälpsam under vårt arbete.
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5. Metod
För att undersöka vilken världsbild och hur manligt och kvinnligt konstrueras i en text räcker 

det inte att endast läsa texten. Den diskurs en text målar upp framstår sällan tydligt för den 

tänkte läsaren utan uttrycks på ett djupare, mer indirekt plan. Vare sig diskursen uttrycks 

medvetet eller omedvetet av skribenten är den avgörande för den tänkte läsarens upplevelse 

och uppfattning av texten. Därmed har vi också ansett det som rimligt att anta att det är av 

vikt att analysera ovan nämnda diskurs för att kunna förstå textens budskap till den tänkta 

läsaren. Vid vår kvalitativa analys av ledarna har vi till största delen använt oss av valda delar 

av diskursanalys som verktyg samt använt genusaspekten som ett tolkningsmässigt 

perspektiv. Eftersom det är eventuella likheter och skillnader mellan ledarna hos 

livsstilsmagasin som riktar sig till unga män och livsstilsmagasin som riktar sig till unga 

kvinnor vi är intresserade av är genusaspekten synnerligen viktig för vår undersökning. Teorin 

kring det socialt konstruerade könet står i centrum.

5.1 Kritisk diskursanalys
Diskursanalysen kan betraktas både som en vetenskaps- och samhällsteori och som en metod 

vid analys och har länge varit kontroversiell inom samhällsvetenskapen. Dock har den på 

senaste tiden använts mer och mer inom området. I Textens mening och makt – metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2005) skriver Göran Bergström och Katarina 

Boréus att språket i en text inte alltid återger verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan 

snarare bidrar till att forma verkligheten. De fortsätter med att skriva att det diskursiva 

synsättet enligt dem inte endast ”…bryter distinktionen mellan idé och verklighet, det väver 

också samman språk och handling.” (Bergström & Boréus, 2005:306)

Under åren har det vuxit fram flera olika inriktningar av diskursanalys. Enligt Fairclough som 

är en av de främsta forskarna inom diskursanalys kan begreppet diskurs beskrivas som 

”spoken and written language” (Fairclough i Bergström & Boréus, 2005:307) Dock är 

diskursanalys självklart mycket mer än så.

När diskurs enbart blir text är utgångspunkten starkt lingvistisk, som när 

olika texters grammatiska struktur jämförs. Diskursiv praktik är hur texter 

produceras och distribueras samt hur konsumtionen av text ser ut.
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              (Bergström och Boréus, 

2005:308)

Vi har valt att fokusera på kritisk diskursanalys där man dels undersöker det som skrivs rakt 

ut men även söker efter dolda budskap och snarare undersöker helheten än undersöker varje 

enskilt ord.

Inom det diskursanalytiska perspektivet finns det två huvudinriktningar, en kontinental eller 

fransk och en anglosaxisk, samt en ytterligare inriktning som tillkommit på senare tid, den 

kritiska diskursanalysen. Forskaren vid namn Foucault förknippas starkt med diskursanalysen 

och definierar diskurser på följande vis.

Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden. […] En diskurs 

kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte 

andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.

                                                                                                      (Bergström & Boréus, 

2005:309)

Även om det finns fler dimensioner än den rent textanalytiska diskursen, eftersom det som i 

vardagligt språk refereras till som text kan vara både text och bilder, är det bara den 

textanalytiska diskursen som kommer vara av värde vid vår undersökning.

Ytterligare en underkategori av diskursanalys är diskursanalys med inriktning på 

identitetskonstruktion. Denna kategori ligger i riktning mot den anglosaxiska 

huvudinriktningen, där identiteten spelar en avgörande roll. I denna form av diskursanalys kan 

man urskilja olika identitetskonstruktioner. Det finns olika synsätt på vad begrepp såsom 

”Same”, ”manligt” och ”kvinnligt” syftar på. Detta leder till att vissa handlingar auktoriseras, 

andra inte. (Bergström & Boréus, 2005)

Vid vår analys av ledarna använder vi oss av ett diskursanalytiskt perspektiv med inriktning 

på hur manligt och kvinnligt konstrueras i texten, men även vilken typ av världsbild 

skribenten målar upp för de tänkta läsarna. 
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5.2 Genomförande
Efter att ha läst litteratur kring diskursanalys av Göran Bergström och Kristina Boréus (2005), 

konstruerade vi ett schema med frågor uppbyggt av valda delar av den kritiska 

diskursanalytiska metoden. De frågor vi valde ansåg vi vara av relevans vid vår analys, medan 

vi valde bort andra som visade sig överflödiga eller obesvarbara. 

Därefter utförde vi en kvalitativ analys av ledare i 23 utvalda nummer av de fyra 

livsstilsmagasin som vår undersökning baseras på, det vill säga Glamour, Cosmopolitan, Slitz 

och Moore. Från början bestod detta schema av många frågor som berörde ett brett område, 

men efter testanalys av två slumpmässigt utvalda ledare stod det klart att vissa av frågorna var 

irrelevanta för vår undersökning. Det schema vi slutligen kom att använda oss av vid analysen 

av ledarna bestod av följande frågor:

• Vilken världsbild målas upp av skribenten i texten?

• Hur gestaltas manligt och kvinnligt i texten?

• Vilken relation skapar texten mellan text och den tänkte läsaren?

• Vilka sanningar tas för givna i texten?

• Vilket slags språk använder sig skribenten av, exempelvis metaforer, liknelser och 

ordval?

Först analyserade vi texterna var för sig för att kunna dra slutsatser kring varje enskild 

tidnings och chefredaktörs stil. Därefter gjorde vi jämförelser mellan de två livsstilsmagasin 

som riktar sig till unga kvinnor för att kunna dra slutsatser kring den genren, samt jämförelser 

mellan de två livsstilsmagasin som riktar sig till unga män för att dra slutsatser kring den 

genren. Med denna kunskap gick vi sedan vidare med jämförelsen mellan dessa genrer för att 

kunna utläsa skillnader och likheter mellan dessa ledare utifrån genusbaserade aspekter.

5.3 Metodkritik
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För forskaren som använder sig av diskursanalys som verktyg är uppgiften att förstå hur olika 

diskurser fungera i särskilda sociala sammanhang. Alla dessa tolkningar är inte alltid lika 

goda, vilket ökar kravet på att motivera tolkningarna. ”Diskursanalys kan användas för att 

kartlägga identitetskonstruktioner (”folket”, ”samiskhet” och ”svensk”).” (Bergström & 

Boréus, 2005) För att ge vår undersökning ytterligare tillförlitlighet har vi därför valt att 

redovisa en stor del av de citat och konkreta exempel vi funnit på det resultat vi har kunnat 

utvisa. Vi anser också att vi har en stark förankring i de teorier vi har valt att använda oss av, 

samt att vi har använt oss av vårt analysschema på ett konsekvent sätt. 

Vi inser att eftersom tolkningen av kvalitativa undersökningar alltid baseras på tidigare 

personliga och kulturella erfarenheter så är det svårt att hålla en sådan tolkning objektiv. Dock 

är detta ett faktum vid alla kvalitativa undersökningar och vi anser att vår insikt om detta, 

samt vårt konsekventa användande av analysschemat och de teorier vi baserat resultatet av vår 

undersökning på bidrar till att undersökningens tillförlitlighet ökar. 

Rörande urvalet av tidningarna ansåg vi att det viktigaste var att samtliga upplagorna kom 

från samma år, alltså ungefärlig tidsperiod, och att ledarna från en tidning skrivits av samma 

chefredaktör. Dock ansåg vi inte att publiceringsmånaden var av vikt vid vår undersökning 

och ser det därmed inte som ett problem att tidningarna härrör från olika månader.

5.4 Sammanfattning
Vid vår kvalitativa undersökning av ledarna i fyra olika livsstilsmagasin, Glamour, 

Cosmopolitan, Slitz och Moore, valde vi att använda oss av ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv med tyngre fokus på de delar som rör genusfrågor och uppbyggnad av identiteter. 

Vi genomförde en diskursanalys på samtliga ledare för att sedan jämföra dessa analyser för att 

kunna dra slutsatser kring en tidnings speciella stil. För att sedan undersöka huruvida detta var 

gemensamma drag för genrerna livsstilsmagasin riktade till unga kvinnor och livsstilsmagasin 

riktade till unga män jämförde vi analyserna inom samma genre för att slutligen jämföra 

likheter och skillnader mellan analyserna av ledarna inom de olika genrerna. Detta för att 

underlätta vid dragandet av slutsatser kring skillnader mellan tidningarnas ledare baserat på 

genusaspekter.
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6. Resultat och analys
Resultatet av vår analys redovisar vi i det här kapitlet. Vi börjar med en fullständig 

redogörelse av analysen av de olika tidningarna ledare, tidning för tidning, för att sedan 

jämföra de båda livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor med varandra, och jämföra 

de båda livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män med varandra. Slutligen jämför vi de 

båda genrerna med varandra och drar slutsatser utifrån denna jämförelse.

För att öka vår undersöknings genomskinlighet, samt göra uppsatsen mer lättförståelig, har vi 

valt att åter presentera våra diskursanalytiska frågor nedan.

• Hur gestaltas manligt och kvinnligt i texten?

• Vilken världsbild målas upp av skribenten i texten?

• Vilken relation skapar texten mellan text och den tänkte läsaren?

• Vilka sanningar tas för givna i texten?

• Vilket slags språk använder sig skribenten av, exempelvis metaforer, liknelser och 

ordval?

6.1 Diskursanalys av Glamour
Vi analyserade ledarna i livsstilsmagasinet Glamour, närmare bestämt numren januari och 

mars till juli.

Den första frågan vi vid vår diskursanalys av ledarna försökte svara på var hur världsbilden i 

texten konstrueras. I samtliga ledare fann vi att skribenten adresserade den tänkta läsaren som 

en storasyster till lillasyster. Detta genom att på ett undervisande sätt beskriva vissa 

företeelser i den tänkta läsarens eller skribentens liv och försöka guida denna in i vuxenlivet 

och ge henne råd om hur den starka kvinnan ska agera. 

Räds inte utmaningar, utan konfrontera dem med öppet sinne – du grejar det!
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             (Charlotta Flinkenberg, Glamour, april 2007)

Låt januari bli din vändpunkt. Glamour kan hjälpa dig! Nyårsdeppig? Läs 

artikeln på sidorna 102-103. Julbordssvullen? Hitta succédieten på sidorna 98-101. 

Sexuellt frustrerad? Leta reda på dina orgasmdagar, sidorna 94-95.

          (Charlotta Flinkenberg, Glamour, januari 2007)

Världen som skribenten talar om är en lättsam och relativt bekymmersfri värld där det mesta 

löser sig bara man har rätt attityd, vilket Glamour hjälper sina tänka läsare att uppnå. Denna 

värld kretsar kring skönhetstips, fitness, mode och själsligt välmående och kvinnorna i den 

världen är självständiga. Genom att följa råden som Glamour förser den tänkte läsaren med 

ska hon uppnå skönhet, en framgångsrik karriär och ett lyckligt, kärleksfullt förhållande; tre 

viktiga komponenter för ett lyckat liv. Men även om den ideala situationen indirekt beskrivs 

som att vara i ett förhållande, bör ingen kvinnas lycka vara beroende av en man.

Jag satt på balkongen, kedjerökte, var olycklig och tröståt.[…] Men det var inte 

förrän i januari 2004, flera månader senare, som jag verkligen tog tag i mitt nya liv. 

Idag är jag lyckligt gift, har världens skönaste lille son, är 25 kilo lättare och har 

Sveriges roligaste jobb.

          (Charlotta Flinkenberg, Glamour, januari 2007)

Det här citatet visar tydligt vilka ideal som råder i den värld chefredaktören bygger upp. När 

hon var 25 kilo tyngre och singel var hon olycklig och tröståt som resultat av det. Men när 

hon sedan ”tog tag” i sitt liv, gick ner i vikt och hittade kärleken blev hon genast lyckligare. 

Även karriären har en plats på listan över aspekter som hjälpte henne till ett lyckligt liv.

Den andra frågan vid analysen rörde vilken relation som texten skapade mellan text och den 

tänkta läsaren. Som vi påpekat och påvisat i tidigare citat försöker skribenten skapa en 

storasyster – lillasyster relation med sina tänka läsare, där skribenten fyller funktionen som 

storasystern som har som uppgift att leda lillasystern in i vuxenlivet. De råd som skribenten 

ger handlar till största del om att bygga upp ett visst mått av självförtroende, bland annat 

genom att berätta om egna tidigare problem och hur hon tagit sig ur dem.

Bikinisäsong och komplex hör ihop lika bra som första advent och julmust. Jag 
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tänker dock högaktningsfullt hylla min egen kropp, din kropp, din mormors 

kropp och din väninnas kropp lagom till Beach 2007. […] Som hjälp på traven att 

lyfta fram ditt vackra jag får du ett inspirerande majnummer fullt med finfina skäl 

till shopping och smarta skönhetsknep, men även läsning som skapar eftertanke.

              (Charlotta Flinkenberg, Glamour, maj 2007)

Citatet ovan är ett tydligt exempel på chefredaktörens roll som storasyster. Tack vare 

tidningens råd och stöd ska de tänkta läsarna kunna uppnå ett starkt självförtroende och bli 

vackra.

Den tredje frågan vår analys besvarade var vilka sanningar som togs för givna i texten. I 

Glamour  kunde vi urskilja flera så kallade sanningar som togs för givna. Detta kunde 

urskiljas genom ett antal mer eller mindre synliga kedjescenarier. En av dessa handlade om 

den tänkta läsarens utseende. Är du smal så är du vacker och är du vacker så blir du lycklig. 

Detta kedjescenario återkom i flera ledare och kan urskiljas i ett flertal exempel.

Jag testade powerdresstrenden på min bild här intill och visst – det funkar! 

Långärmat och bara ben är knepet, benen är den nya urringningen (läs om hur 

du får bruna, snygga spiror på sidan 91).           

                                                                             (Charlotta Flinkenberg, Glamour, juni 2007)

Detta citat återkommer eftersom det är ett tydligt exempel även på denna aspekt av 

världsbilden. Här associerar chefredaktören orden blek, fet och ful med att vara deprimerad. 

När hon senare har gått ner 25 kilo blir hon däremot lycklig, till synes som en självklar följd 

av viktnedgången.

Ett annat exempel på kedjescenario var att är du självständig blir du lycklig och är du lycklig 

får du ett fungerande förhållande. Dessa kedjescenarier var mer eller mindre genomgående för 

alla de ledare i Glamour som vi analyserade.

Den sista analysfrågan rörde vilket språk som skribenten använder sig av. Genomgående 

förekom det positiva ord som motsatspol till de negativa orden som den tänkta läsaren skulle 

ta sig bort från. Exempel på positiva ord som identifierade de värderingar skribenten önskar 

framhålla kunde vara lycklig, succé, befriande, hyllning, fantastisk, öppenhet och inspireras. 
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Vi fann även ord som kunde kategoriseras som typiskt kvinnliga. Såsom lådvinsfnitter, 

fashionista, poweroutfit, succédiet, stilettklackar, glamourös och köpfröjd.

Frågan kring hur skribenten konstruerar manligt och kvinnligt i texten anser vi vara 

genomgående i de övriga frågorna. Av svaren vi nått fram till vid analyserna anser vi att 

chefredaktören på Glamour har tillskrivit sina tänkta kvinnliga läsare vissa egenskaper, eller 

önskvärda sådana. Dessa egenskaper kunde vara en strävan efter att vara vacker, 

självständighet, framgångsrik karriär och sexuell självsäkerhet.

Männen har däremot en mycket liten roll i dessa ledare och förekommer de överhuvudtaget i 

texten är det indirekt och rör förhållanden i allmänhet.

6.2 Diskursanalys av Cosmopolitan
Vi analyserade ledarna i livsstilsmagasinet Cosmopolitan, närmare bestämt numren april – 

september.

Första frågan vid analysen rörde vilken världsbild ledarna konstruerade. Även här fann vi att 

skribenten riktar sig till sina tänka läsare som en storasyster till lillasyster. Detta ofta genom 

att beskriva problem som den tänkte läsaren kan möta i livet och hur dessa problem övervinns 

på bästa sätt.

[…] en artikel som tipsar dig och dina vänner om ett väninnesystem som kan 

förbättra er säkerhet i sommar,[…]

                    (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, augusti 2007)

Vare sig du vill hitta en ny kille eller få en skönare tillvaro ihop med snyggingen 

du redan har på armen kommer du att få massor av tips i månadens nummer.

                          (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, juli 2007)

I en av ledarna blir storasyster – lillasyster relationen extra tydlig när skribenten har valt ut ett 

antal tips från läsarna för hur den tänkta läsarens sommar ska bli lyckad. Dessa tips handlar 

om att ta vara på tiden, klä sig i sin finaste klänning, investera i ett par solglasögon och 

använda ”solskydd och kondom och drick måttligt med alkohol”. (augusti, 2007) 
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Ledarna beskriver också en värld där kvinnorna är självsäkra, trendintresserade, tar för sig och 

är karriärinriktade. 

Idag finns ett trendintresse hos svenska kvinnor som – vågar jag påstå – aldrig 

tidigare.

  (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, april 2007)

I det här numret får du faktiskt en helt ny sida, där vi kommer att ge dig tipsen 

som hjälper dig att ligga steget före och höja din fun fearless femalefaktor mot 

nya, svindlande höjder.

 (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, april 2007)

Kvinnorna i denna värld vill gärna ta fler initiativ i sina förhållanden och tar ansvar för att 

själva skapa sig ett lyckligt liv. Kvinnorna målas även upp som mycket känslosamma medan 

männen stereotypiskt beskrivs som hårda.

Så den stora frågan framöver är inte huruvida kvinnor kan ha sex som män 

utan om män kan ha sex med kvinnor: Med alla sinnen.

     (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, maj 2007)

Här tar chefredaktören för givet att alla kvinnor blir känslomässigt engagerade när de har sex 

och ser det som en fördel, jämfört med männen som hon menar generellt sett bara blir fysiskt 

engagerade och inte psykiskt, vilket är negativt för dem.

Analysens andra fråga rörde vilken relation texten skapar mellan text och läsare. I 

Cosmopolitans ledare finner vi att skribenten försöker skapa en storasyster – lillasyster 

relation med de tänkta läsarna där hon i varje nummer ägnar sig åt ett specifikt ämne eller 

problem som hon beskriver för de tänkta läsarna. Exempel på dessa ämnen kan vara sex, 

kärlek, förändring, sommaren och solskydd.

Sanningar som tas för givna i ledarna är att kvinnor vill ha mer sex, vill höja sitt 

självförtroende, är mycket analyserande, behöver förhållanderåd och vill förändra sitt 

utseende på olika sätt. 

33



Att byta stil i fråga om skönhet – det vill säga ändra hår och/eller makeup – var 

tidigare något de flesta bara gjorde då och då. Du hade din vanliga frisyr, du 

sminkade dig ungefär likadant. Så är det inte längre.

 (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, april 2007)

Vi vänder och vrider på förhållandefenomen, vi diskuterar dem till den grad att 

till och med våra mest analyserande tjejkompisar skulle ha droppat av diskussionen 

i ren utmattning innan vi ens kommit halvvägs.

               (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, september 2007)

Det tas även för givet att män är känslomässigt inkapabla vad gäller sexlivet.

Män som känner oerhörda krav på den sexuella prestationen och som under 

sex i princip är ”på jobbet” och levererar snarare än upplever det hela inifrån.

   (Jonna Bergh Wahlström, Cosmopolitan, maj 

2007)

Skribenten använder sig av ett positivt språk som uttrycker en känsla av att hon tillsammans 

med övriga redaktionen kan hjälpa de tänkta läsarna överkomma sina problem. Orden ni kan 

och ni vill förekommer ett flertal tillfällen.

I ledaren ”Lev smartare i sommar!” i juninumret läxar chefredaktören upp sina tänkta läsare 

när hon råder dem att inte sola så mycket eftersom det är omodernt och hälsovådligt. Hon 

förklarar att i det aktuella numret får den tänkta läsaren tips om hur man bevarar sitt utseende 

för framtiden och hon skriver också att det är förvånande och sorgligt att vissa personer väljer 

att sola mycket.

Skribenten skriver även mycket om lösningar på problem och svårigheter som de tänkta 

läsarna förväntas ha. Dessa problem rör skönhet, relationer och självförtroende.

Frågan kring hur skribenten beskriver manligt och kvinnligt i ledarna är genomgående i de 

övriga frågorna och vid analys upptäckte vi att mannen och manlighet fick oerhört lite plats i 

texten och i de fall de överhuvudtaget nämndes var det i mer eller mindre negativa ordalag 
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och i samband med ett visst problem. Kvinnorna beskrevs däremot som strävande efter 

självsäkerhet, skönhet och lycka.

6.3 Resultat av analysen av Glamour och Cosmopolitan
Vid analysen av ledarna insåg vi att även om det finns många likheter mellan tidningarna så 

finns det även flera olikheter. Dessa olikheter anser vi dock bidra till en mångfasetterad bild 

av genren och tack vare att vi valde två tidningar kan vi dra slutsatser kring likheterna och 

olikheterna och därigenom kan vi ringa in genren.

Båda tidningar har en världsbild där kvinnan strävar efter självsäkerhet och lycka, vilket de 

tänkta läsarna enligt skribenterna kan nå fram till genom ett antal tips som dessa tidningar kan 

ge. Skribenterna antar rollen som undervisande storasyster till den tänkta läsaren som tilldelas 

rollen som lillasyster, vilket även Anja Hirdman fann var fallet i sin undersökning av Fib 

Aktuellt och Veckorevyn i Tilltalande bilder (2001). Enligt Anne Scott Sørensen vid Odense 

universitet (i Ganetz och Lövgren, 1991) är det även viktigt med kvinnliga förebilder för unga 

kvinnor eftersom de genom dessa lär sig hur kvinnor förväntas vara. Detta kommer av den 

tidiga relationen till modern.

Tidningarna är även mycket fokuserade på skönhet och kärlek och mellan raderna framgår det 

att skönhet och självsäkerhet ger lycka och kärlek. Enligt Ulla Tebelius i Om unga kvinnor av 

Hillevi Ganetz och Karin Lövgren (1991) ges kvinnan ett utifrånperspektiv på sin kropp redan 

från tidig ålder. Det beror enligt Tebelius i stor grad på den bild som reklam och massmedia 

förmedlar. Utseende blir då ett sätt att bekräfta den egna personen.

Mannen beskrivs i ytterst få fall och ges då en stereotypiserad roll som okänslig, hård och 

okunnig om relationer, vilket sammanfaller med Maria Jacobsons undersökning Young people 

and gendered media messages. I sin undersökning finner även hon att män ofta beskrivs i 

media som känslomässigt inkapabla.

Young men are frequently portrayed in women’s magazines as lacking relationship 

skills, as incapable of expressing themselves verbally or emotionally, and as inept, 

incompetent, unaware and, at times, uncivilized in their manners.
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           (Jacobson, 

2005:27)

Vidare menar Jacobson att den allmänna uppfattningen är att männen måste bli undervisade i 

hur man blir emotionellt intim och att det är kvinnorna som ska agera undervisande för dessa 

män.

I ledarna förekommer ofta mannen i en problematiserad roll då skribenten ger den tänkta 

läsaren råd om hur hon ska hantera mannen och förbättra sitt förhållande. Ofta då genom att 

förändra vissa egenskaper hos sig själv, vilket faller väl samman med skribentens självpåtagna 

roll som storasyster till den tänkta läsaren.

Kompisarna var mitt epicentrum, min trygghet. Och vilka långa brev vi bästisar 

skrev till varandra! Det var A4-sidor upp och ner om storslagna planer på att starta 

reklambyråer, om otrogna killar som tafsade på våra rivaler, om lägenhetsbekymmer 

och det ständiga pankdilemmat.

            (Charlotta Flinkenberg, Glamour, mars 2007)

Här förekommer männen i en tydligt problematiserad roll där de framstår som otrogna och 

opålitliga. Eftersom det sällan talas om dem i andra sammanhang än som det här blir det 

tydligt att denna problematiserade roll är den roll chefredaktören vill tillskriva den 

stereotypiserade mannen.

Vi kunde även urskilja ett antal olikheter mellan tidningarnas ledare. Exempelvis var 

Glamours ledare långt mer fokuserade på fitness och hälsa, medan Cosmopolitan fokuserade 

mer på inre kvaliteter och hur man skulle förändra dessa. Dessutom använde sig Glamour till 

högre grad av kraftord och motsatspoler än Cosmopolitan som istället fokuserade på 

undervisande och vägledande ord. Dessa skillnader anser vi dock vara hjälpsamma vid 

inringandet av genrens egenskaper eftersom det ger oss en bredare inblick i livsstilsmagasin 

som riktar sig till unga kvinnor.

6.4 Diskursanalys av Slitz
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Vi analyserade ledarna i livsstilsmagasinet Slitz, närmare bestämt numren juni – oktober samt 

december. Denna analys problematiserades något av faktumet att livsstilsmagasinet under 

denna period ändrade inriktning något och fick en mer seriös framtoning. Vi ansåg dock att 

denna förändring inte nämnvärt ändrade vår slutliga analys av tidningen eftersom den 

visserligen skiljer sig mer från Moore genom denna förändring men fortfarande faller inom 

samma genre. Vi anser snarare att denna förändring gav ytterligare bredd till vår analys.

Världsbilden som målas upp i ledarna beskriver en värld där mannen har makten. Männen i 

denna värld är självsäkra, oambitiösa, lättsamma, impulsiva och intresserade av typiskt 

manliga områden som motorer, sport och teknik. 

Trots allt lyckades vi ändå på något sätt få ur oss ett nummer även denna månad. 

Behöver jag nämna att det är det bästa någonsin?

                          (Niklas Natt och Dag, Slitz, juni 2007)

Här syns det tydligt vilken bild chefredaktören vill ge den tänkta läsaren av redaktionen. 

Samtidigt som de framstår som oambitiösa och lättsamma eftersom de ”trots allt” lyckades 

komma ut med ett nummer även denna månad, är han ändå inte rädd för att säga att det är det 

bästa numret någonsin.

Även bilden av den tekniske mannen framgår tydligt då chefredaktören Niklas Natt och Dag 

beskriver arbetet bakom det nya formatet på tidningen.

Det vi har gjort, i stora drag, är att skruva isär hela tidningen, oljat in alla 

beståndsdelar, bytt de gummipackningar som spruckit, ersatt delar som slitits ut 

och därpå, har vi omsorgsfullt monterat ihop det hela igen.

                    (Niklas Natt och Dag, Slitz, augusti 2007)

Här använder sig chefredaktören inte helt oväntat av en liknelse där tidningen representeras av 

en motor som de tekniska männen tagit isär, skruvat ihop igen och förbättrat. Den 

stereotypiske mannens karaktärsdrag blir tydliga bland annat genom liknelser som denna.

Männen beskrivs också tillhöra en enda stor grupp där alla innehar samma egenskaper. I sin 

ledare beskriver sig chefredaktören som tillhörande den gruppen och anser uppenbarligen att 
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han är en av ”dem”. Även om han självsäkert målar upp sig själv som stående högst i 

hierarkin är det ändå uppenbart att han är en i gruppen.

[…] som vanligt ser du här resultatet av en symbios mellan förstklassiga fotografer, 

marknadens mest sammansvetsade formgivarteam, de bästa skribenterna i sin 

generation och en chefredaktör så förbannat genomkompetent att min Omega 

Speedmaster stannar stup i kvarten.

              (Niklas Natt och Dag, Slitz, september 2007) 

Texten skapar en kompisrelation mellan text och läsare där chefredaktören använder sig av ett 

hårt språk och på ett ironiskt sätt nedvärderar sina läsare. Han bedyrar sin egen förträfflighet 

men samtidigt refererar han till sig själv som oambitiös och lat. Genom att han beskriver 

relationen redaktionsmedlemmarna emellan ger han en känsla av grupptillhörighet till den 

tänkte läsaren och målar samtidigt upp en värld som den tänkte läsaren vill tillhöra.

I sviterna av det stora öltestet hittade jag teknikredaktör Iggy Drougge hoppande 

upp och ned på mitt tangentbord, endast iklädd ett improviserat höftskynke och 

skrikande ”This is SPARTAAAAA!” Därpå försökte han sparka mig i huvudet.

Han missade.

  (Niklas Natt och Dag, Slitz, juni 2007)

Sanningar som ledarna tar för givna är att alla män uppskattar practical jokes och tar livet med 

en klackspark. Det tas även för givet att män är intresserade av teknik, motorer, sport och våld 

och inte har något större behov av att förändra sin tillvaro. Den tänkte läsaren tycker om 

alkohol, är heterosexuell och innehar samma egenskaper som chefredaktören själv.

Du håller i en produkt som befinner sig i ständig förbättring. Nej, inte champagnen 

i högerhanden – tidningen.

    (Niklas Natt och Dag, Slitz, juli 2007)

För att du ska kunna ha årets önskelista på tomtens skrivbord i god tid har vi även 

testat marknadens senaste mediespelare, bästa single malt-whiskyer (whiskies? 

whiskeys? whiskas?) samt mest prisvärda bilar i intervallet > 1 000 000 kr.

               (Niklas Natt och Dag, Slitz, december 

2007) 
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Här skriver chefredaktören om alkohol som att det är en given del av var mans liv. Han 

försöker även visa att han inte är bättre på grammatik än någon annan och alltså är en av 

grabbarna genom att tydligt visa att han är okunnig om hur ordet whiskey ska böjas. Eftersom 

det ursprungligen är ett engelskt ord och därmed svårt att böja på svenska kommer han undan 

med det och det blir snarare humoristiskt än självkritiskt.

Skribenten använder sig av ett språk som är hårt, vardagligt, innehåller mycket svordomar och 

våldsord. Dessutom använder han sig av ett flertal liknelser som är stereotypiskt manliga 

vilket framgår i citatet nedan där han använder sig av sportliknelser.

 

Vi har, kort sagt, toppat laget. Det är vår stora förhoppning att du kommer att 

njuta i fulla drag från läktarplats – och framför allt att du kommer att känna dig som 

hemma.

                    (Niklas Natt och Dag, Slitz, augusti 2007)

Exempel på ord han använder är självberöm, förbannat, toppa, urartade, jävla, svettigt, ofog, 

sinnessjuk, karaktärsmord och viagrasubstitut. Alla dessa ord ingår i sammanhang där 

meningen slutligen blir mycket hård och ironisk.

Konstruktionen av manligt och kvinnligt kan genomgående beskrivas som att kvinnan 

figurerar i ytterst få fall och när hon förekommer objektifieras hon ofta som sexig och 

åtråvärd. 

Då återstår bara att gratulera Sveriges sexigaste kvinna Malin Åkerman till vinsten. 

Hon leve!

   (Niklas Natt och Dag, Slitz, juli 2007)

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur kvinnor framställs i ledarna; sexiga och vackra. De 

prisas vanligen för dessa egenskaper.

Mannen beskrivs som en heterosexuell singel som är teknikintresserad, impulsiv och lättsam. 

Han har inget övergripande behov av att förändra sitt liv, utan de förändringar som beskrivs 

har med så kallade prylar att göra. Dessa förändringar är alltså materiella.
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6.5 Diskursanalys av Moore
Vi analyserade ledarna i Moore, närmare bestämt numren februari, augusti, november, ett 

sommarnummer och ett raggningsnummer.

Världsbilden som målas upp i ledarna i Moore visar en värld där kvinnorna är föremål för åtrå 

och där man genom ett visst antal tips från redaktionen kan få henne på fall. Kvinnorna är 

även mycket intresserade av det egna utseendet och sex. 

En stund senare skickar han en bild från Las Vegas, sittandes i en jaccuzi 

omgiven av fyra blondiner med voluminösa bröst, och texten ”Kan inte prata. 

Sitter i möte.Hugz Bingo”. Livet är orättvist.

                      (Thomas Eriksson, Moore, augusti 2007)

Männen är intresserade av tekniska prylar som till exempel datorer, musikspelare och 

mobiler, heterosexuella och sexuellt aktiva. De är även intresserade av att festa och dricka 

alkohol.

Annars har det varit en händelserik månad på redaktionen, med den blonderade 

ansvarige utgivarens 31-årsfest som odiskutabel höjdpunkt. Det var blött, vilt – 

och väldigt, väldigt naket.

                      (Thomas Eriksson, Moore, februari 2007)

Männen är även självsäkra och självironiska.

För ett tag sen blev vi påhoppade av en mycket aggressiv person som uppenbarligen 

inte visste att uppskatta vår fantastiska tidskrift. Moore skulle tydligen vara ett led i 

något slags ”patriarkalt könsförtryck”, och en massa andra konstiga termer som vi

inte lyckades begripa.

                    (Thomas Eriksson, Moore, februari 2007)

Detta citat visar tydligt på det lättsamma och skämtsamma sinne som chefredaktören 

använder sig av i sin ledare. Det faktum att han säger sig inte förstå begreppet ”patriarkalt 
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könsförtryck” är uppenbarligen självironiskt och det sätt varpå han så kvickt borstar bort 

kritiken tyder på att stort självförtroende samt ett avståndstagande och lättsamt sinne.

Relationen mellan text och den tänkte läsare som ledarna skapar uttrycker en känsla av 

grupptillhörighet där de tänkta läsarna och chefredaktören har en kompisrelation där 

jargongen är hård, ironisk och rättfram. Genom att beskriva händelser som sker på 

redaktionen ger chefredaktören den tänkte läsaren en känsla av tillhörighet och avund för 

redaktionsmedlemmarnas liv. Han använder ett mycket beskrivande språk, vilket skapar 

tydliga bilder av hur dessa situationer han beskriver kan ha sett ut.

Min assistent, Susanne, är trevlig och rar – men hon vägrar öppna min post 

och ibland svarar hon inte ens på tilltal. (Note to self: Sluta kalla henne ”baby”.) 

En bit bort sitter förlagschefen Hugo. Han har nyligen startat en blogg där han 

smutskastar min klädsmak. Den har ungefär tre besökare.

                      (Thomas Eriksson, Moore, augusti 2007)

”Sanningar” som tas för givna i ledarna är att kvinnor är disponibla och att män åtrår kvinnor 

över allt annat. 

[…] kom till slut fram till att det faktiskt är lite ologiskt att i ena andetaget hylla 

den kvinnliga klädlösheten, och i nästa presentera just – kläder. […] Beslutet blev 

det enda rimliga: Vi tog bort modesidorna i tidningen.

                    (Thomas Eriksson, Moore, februari 2007)

Stäng ögonen och föreställ dig själv i ett rum fyllt av 100 osannolikt snygga tjejer. 

Föreställ dig sedan att du har kunskapen som gör att du kan få ligga med var och en 

av de där tjejerna. Precis när du vill. Efter att ha läst publikationen du håller i din hand 

kan detta bli verklighet.

 (Thomas Eriksson, Moore, raggningsspecialen 2007)

Män är även intresserade av teknik, motorer och sport och är oambitiösa. De är även 

intresserade av att festa och dricka alkohol.

För att i hårda drag redogöra för den sanning man mellan raderna kan avläsa så är kvinnorna 

föremål för männens åtrå och har endast motorer och sport att konkurrera med. 
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Språket i ledaren är vardagligt och rakt på sak samt består till stor del av traditionellt manliga 

ord. Det är också mycket personligt och till stor del använder chefredaktören det för att 

ytterligare förstärka sin relation till den tänkte läsaren. Exempelvis genom att erkänna sina 

egna brister för att på så sätt få läsaren att känna igen sig.

Jag skulle kunna tala om ”kreativa visioner” och ”en känsla av pionjäranda”, 

men sanningen är att vi i början inte hade en aning om vad vi höll på med. Eller vad 

vi skulle ställa till med.

                 (Thomas Eriksson, Moore, november 2007)

Exempel på ord som skribenten använder för att etablera tidningens ton hos den tänkte läsaren 

är svintät, halvtaskiga, Viagra-spam, gallfeber, exildansken, förkyld labrador, naket och 

kraxande olyckskorpar. Dessa typer av ord är genomgående för alla ledarna.

Övergripande framställer ledarna i Moore manligt och mannen som en heterosexuell singel 

som är lättsam, mycket sexuell, tillfreds med livet och intresserad av motorer, sport och 

teknik. Han är också humoristisk och självsäker men ändå oambitiös.

Söta sameflickor och bröliga skånskor – alla med en sak gemensamt: de är singlar. 

Och väldigt intresserade av att träffa en skön Moore-läsare i sommar.

        (Thomas Eriksson, Moore, sommarnumret 2007)

Kvinnan däremot beskrivs sexig, snygg, singel och ett objekt för mannens åtrå. Kvinnorna 

figurerar sällan i ledarna och då alltid i samband med någon av ovan nämna egenskaper. 

Intellektet hos kvinnan är inte intressant utan ledarna fokuserar mer på utseendet.

6.6 Resultat av analysen av Slitz och Moore
När vi jämförde resultatet mellan de båda tidningarna fann vi många likheter men även vissa 

olikheter. Precis som fallet var med Glamour och Cosmopolitan anser vi även här att detta 

endast bidrar till en mångfasetterad bild av genren samt hjälper oss att konkretisera och 

definiera tonen hos dessa två livsstilsmagasin som riktar sig till unga män.
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De likheter vi fanns hos de båda tidningarnas ledare var att båda använder sig av ett mycket 

vardagligt språk som är rakt på sak och har ett mycket personligt tilltal, vilket ger den tänkte 

läsaren en känsla av tillhörighet. De använder sig även av många hårda ord men i ett ironiskt 

sammanhang som är till för att skapa en stereotypiskt manlig relation till den tänkte läsaren, 

vilket Christina Franzén i Han, hon, den, det – Om genus och kön av Bengt Westerberg 

(1998) också sett tendenser på. Enligt henne gör den rådande könsordningen att män söker 

bekräftelse bland andra män genom att agera på ett mer stereotypiskt manligt sätt. 

Båda chefredaktörerna talar till sina tänkta läsare som om de alla är medlemmar av samma 

grupp där alla innehar ett visst antal egenskaper, såsom ett intresse för kvinnor, motorer och 

sport. Detta går emot Anne Scott Sørensens modell för hur könen interagerar med varandra 

och inom gruppen, vilken hon redogör för i Om unga kvinnor av Hillevi Ganetz och Karin 

Lövgren (1991). Enligt henne har män redan tidigt en tradition av att umgås i grupp utan en 

definierad ledare, detta trots att de är mycket tävlingsinriktade. Däremot stämmer vårt resultat 

väl överens med det Anja Hirdman fann i sin undersökning Tilltalande bilder (2001), där hon 

menar att skribenterna för livsstilsmagasinet Fib Aktuellt som riktar sig till unga män 

definierar sig själva som en av läsarna, alltså tillhörande den gruppen.

De båda skribenterna har en tendens att tala om sig själva som talangfulla och perfekta, 

samtidigt som de ofta även talar om sig själva som oambitiösa och lata för att på ett ironiskt 

sätt nedvärdera sig själva och åter hamna på den tänkte läsarens nivå, vilket passar väl ihop 

med den stereotypiska bilden av mannen som lättsam och lite ”busig”. Chefredaktörerna 

återberättar ofta anekdoter från redaktionen för att ge den tänkte läsaren en känsla av 

gemenskap och tillhörighet på redaktionen samt påpeka hur lättsamma medarbetarna på 

tidningen är. Som vi tidigare påpekat är lättsamhet en stereotypisk egenskap som de båda 

skribenterna ofta tillskriver mannen och manligt. Denna lättsamhet tar sig ofta uttryck i form 

av en grov humor.

De olikheter vi fann mellan de båda livsstilsmagasinen var att Moore oftare talar om kvinnor 

än Slitz som fokuserar mer på att presentera innehållet i tidningen samt tala om vardagliga 

aktiviteter som redaktionen ägnat sig åt under månaden. Slitz använder sig även oftare av 

svordomar och grövre ord än Moore medan Moore använder sig av grövre skämt och 

anekdoter, vilka ofta har sexuella anspelningar.
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6.7 Jämförelse mellan genrerna
Då vi fastställt vad som kategoriserar de båda genrerna bestämde vi oss för att vid jämförelsen 

och analysen mellan de båda genrerna använda oss av ett antal underkategorier. Dessa 

underkategorier är världsbilden som ledarna målar upp, språket som skribenten använder sig 

av, relationen till den tänkte läsaren samt hur manligt och kvinnligt beskrivs i texten.

6.7.1 Världsbilden i ledarna
Världsbilden som konstrueras i de båda olika genrerna och byggs upp kring de stereotyper 

som chefredaktörerna tar för givna skiljer sig åt på många punkter men har vissa aspekter 

gemensamt. Exempelvis anpassas de båda efter det liv som den tänkte läsaren förväntas ha 

eller sträva efter att uppnå. Båda dessa världar är relativt lättsamma och lyckliga men i 

ledarna till livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor har relationer en självklar 

huvudposition, vilket de inte har i ledarna till livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män. 

Detta sammanfaller med Carol Gilligans teori i boken Communication and gender av Stewart, 

Cooper, Stewart och Friedley (2003). Enligt Gilligan definieras manlighet genom separation 

redan tidigt tack vare det faktum att de tidigt på en psykologisk nivå separerar från sina 

mödrar för att definiera den egna maskuliniteten. Detta har enligt Gilligan som effekt att de 

senare i livet har svårt med intimitet och därigenom svårt med förhållanden. Vilket kan 

förklara varför relationer inte har en lika självklar position i livsstilsmagasinen som riktar sig 

till unga män som de har i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor.

Även utseendet spelar en avgörande roll i den världsbild som målas upp för kvinnorna medan 

prylar och teknik tar denna plats i männens världsbild. Prestation och målinriktad fokus har en 

viktig plats i männens världsbild, medan kärlek och självsäkerhet ligger i fokus i kvinnornas 

värld. Enligt Lissie Åström i Om unga män av Göran Bolin och Karin Lövgren (1995) har det 

alltid setts som en naturlig del av den manliga personligheten att visa sin kraft och sin 

manlighet genom att prestera, medan motsvarande beteende hos kvinnor har varit socialt 

oaccepterat eftersom det strider mot den omsorgsfulla och självuppoffrande natur som de 

ansett ha. Dessa skillnader är enligt Åström socialt och kulturellt konstruerade och inte av 

naturen givna.
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I världsbilden som konstrueras för kvinnorna porträtteras även en strävan efter vissa viktiga 

komponenter som ska hjälpa den tänkte läsaren att uppnå ett lyckligt liv medan männens 

strävan snarare handlar om materiella ting. Männen anses indirekt även också redan besitta de 

viktiga egenskaper som de kan tänkas behöva.

6.7.2 Språket
I ledarna till livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor använder sig chefredaktörerna 

av en mycket mjuk jargong med positiva ord som en komponent av ett motsatspar där de 

negativa orden speglar problemen i det liv som läsaren kan tänkas vilja undvika eller 

övervinna, medan de positiva orden representerar lösningen som ledarna och tidningen ska 

hjälpa de tänkta läsarna att uppnå. Exempel på dessa motsatspar är tjock - smal, ful – vacker, 

olycklig – lycklig, ensam – kär och osäker – självständig.

Det råder en betydligt hårdare jargong i ledarna till tidningarna som riktar sig till unga män. 

Chefredaktören använder sig här av en typ av kompisspråk som är tänkt att bygga upp en nära 

och jämställd relation mellan skribenten och den tänkte läsaren. Svordomar, skämt med 

sexuella anspelningar, anekdoter från redaktionen och ironiska gliringar är vanligt 

förekommande. Språket innehåller även många stereotypiskt manliga liknelser som rör sport 

och teknik. Exempelvis liknar chefredaktören för Slitz det nya formatet på tidningen vid en 

väloljad maskin. Även våldsord förekommer ofta.

6.7.3 Relationen mellan text och den tänkte läsaren
Här ser vi tydliga skillnader i hierarkin mellan skribent och tänkt läsare. I livsstilsmagasinen 

som riktar sig till unga kvinnor finner vi att skribenten ofta positionerar sig högre än sina 

läsare genom att agera undervisande storasyster. Ofta beskriver hon ett problem som hon själv 

upplevt tidigare för att sedan presentera lösningen, vilken ofta består i att förbättra det egna 

självförtroendet. Genom att presentera konkreta tips och råd till sina tänkta läsare ska dessa 

kunna förbättra vissa egenskaper, till exempel utseende, framgång och självförtroende. Även 
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Anja Hirdman (2001) fann konceptet med storasyster – lillasyster rollerna då hon undersökte 

Veckorevyn, till skillnad från den gruppdynamik hon fann rådde i Fib Aktuellt.

I livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män däremot finner vi att chefredaktören alltid 

sätter sig på i stort sett samma nivå som sina tänkta läsare genom att skapa en känsla av 

grupptillhörighet. I vissa fall kan chefredaktören beskriva sig själv som talangfull och perfekt 

för att sedan på ett ironiskt sätt nedvärdera sig själv genom att beskriva sig själv som lat och 

oambitiös. Detta för att åter ta sig ner på den tänkte läsarens nivå och återställa 

gruppdynamiken. Enligt Lissie Åström (Bolin & Lövgren, 1995) har laganda alltid rått män 

emellan, vilket befrämjats genom bland annat deltagande i lagidrotter och andra kollektiva, 

manliga aktiviteter. Även Sørensens modell (Ganetz och Lövgren, 1991) understödjer denna 

teori eftersom den beskriver unga mäns dynamik sinsemellan med en avsaknad av en 

konkretiserad ledare. 

6.7.4 Manligt och kvinnligt
Det finns tydliga skillnader i hur mannen beskriver sig själv och hur kvinnan beskriver 

mannen i livsstilsmagasinen. Ledarna i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män 

beskriver mannen som en heterosexuell singel med stor sexuell aptit, humor, lättsamhet och 

ett stort intresse för motorer, sport och teknik. Enligt Maria Jacobson (2005) passar det väl 

med den stereotypiserade bilden av mannen som media porträtterar honom. 

I de få fall där ledarna i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor refererar till män 

eller talar om män figurerar männen som en del av ett relationsproblem och som 

känslomässigt inkapabla. Detta kan förklaras med hjälp av Perry R. Hintons (2003) teori där 

han förklarar att stereotyper är ett sätt att förenkla det egna arbetet, då man slipper redogöra 

för en mångfasetterad bild av den andra individen.

Den enda likheten man kan se mellan dessa båda beskrivningar av mannen är att han i båda 

fallen beskrivs som sexuellt aktiv. Dock presenteras alla män som eviga singlar i 

livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män, medan lösningen för samtliga i 

livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor framstår som att vara en, i många fall, 

problematisk, del av ett förhållande. Vilket stöds av Gillians (2003) teori där hon menar att 

mannen tidigt måste separera sig psykologiskt från modern för att definiera den egna 
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manligheten, medan kvinnan i detta fall länge har en intim relation med modern. Detta bidrar 

enligt Gilligan till att män senare har problem med intima relationer.

Det finns om möjligt större skillnader i hur kvinnan beskriver sig själv och hur mannen 

beskriver kvinnan i livsstilsmagasinen. Ledarna i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga 

kvinnor beskriver kvinnan som strävande efter självsäkerhet och självständighet, intresserad 

av mode, relationer och skönhet. Även om kvinnan bör vara självständig och självsäker 

beskrivs det ultimata målet för alla vara att befinna sig i ett kärleksfullt förhållande. I de fall 

då kvinnor figurerar i livsstilsmagasin som riktar sig till unga män ges de egenskaper som 

enbart handlar om deras utseende, då de beskrivs som sexiga, snygga och föremål för 

männens åtrå.

While the male figures are eroticized and shown for their abilities, female 

caracters are devaluated as sexual objects and portrayed as sneaky. Here the 

format of gender stereotypes and gender hierarchies is reinforced, and the boys 

in the audience take this up.

         (Götz citerad i Jacobson, 2005:27)

6.8 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att det finns flera påtagliga skillnader de båda genrerna 

emellan. Ledarna i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män målar upp en bild av 

mannen som tillfreds med sin tillvaro, endast strävande efter materiella ting och framgång hos 

kvinnor. Kvinnorna beskrivs som sexuella objekt, då det endast fokuseras på deras yttre 

attribut. Jargongen är lättsam och ironisk med inslag av svordomar, skämt med sexuella 

anspelningar och anekdoter från redaktionen. Tonen är kamratlig och ger den tänkte läsaren 

föreställningen om att tillhöra samma grupp som chefredaktören och resten av redaktionen.

Ledarna i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor däremot målar upp en bild av 

kvinnan som strävande efter förändring; vare sig det rör sig om yttre eller inre egenskaper. 

Fokus ligger ofta på förhållande, mode och skönhet, samt självsäkerhet. Mannen förekommer 

sällan men när han gör det är det som en del av ett förhållande och framställs ofta då som 

känslomässigt inkapabel. Språket är mjukt och vänligt och präglas av positiva ord som en del 

av ett motsatspar, där de positiva orden speglar de mål som den tänkte läsaren kan uppnå tack 
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vare skribenten. Chefredaktören framställer sig själv som en form av storasyster som ska 

guida den tänkta läsaren i livet.

Dessa resultat anser vi besvarar våra ursprungliga frågeställningar angående världsbilden, 

chefredaktörens relation till de tänkta läsarna och hur begreppen manligt och kvinnligt 

framställs.
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7 Slutsats
I det här kapitlet resonerar vi kring de resultat vi kunnat utläsa av vår undersökning. Vi fann 

dem inte vara särskilt överraskande eftersom de till hög grad följer de stereotypiseringar som 

länge varit aktuella inom massmedia. (Jacobson, 2005) I kapitlet tar vi ett vidare perspektiv på 

vårt resultat och hur stereotypiseringar vad gäller genus påverkar oss och det samhälle vi lever 

i. Vi ger även förslag på vidare forskning inom ämnet medier och genus vad gäller 

livsstilsmagasin.

7.1 Slutdiskussion
Eftersom vi baserar oss på en teori om det socialt konstruerade könet, där det kön vi föds med 

under uppväxten av samhället konstrueras till vad som ofta refereras till som genus, anser vi 

att livsstilsmagasinens budskap är viktigt att analysera. Magasinen behandlar ämnen som 

berör vårt vardagliga liv och lägger stort fokus på ämnen som är viktiga i unga människors 

liv, såsom relationer, nöjen och fritidsintressen. Dessa magasin är utformade efter vissa 

stereotypiseringar och eftersom magasinen är en del av det samhälle som konstruerar könet 

bidrar de till att tidigt lära unga män och unga kvinnor vad som förväntas av dem i deras 

traditionella könsroller. 

Det faktum att de livsstilsmagasin som riktar sig till unga kvinnor fokuserar mycket på 

skönhet anser vi vara oroväckande eftersom de bidrar till att etablera stereotypiseringen av 

kvinnan och hennes intressen. Indirekt framgår det att den ideala kvinnan enligt dessa ledare 

har vissa attribut som anses vara mycket viktiga för att nå lycka. Dessa attribut är en vältränad 

kropp, ett välsminkat ansikte och ett välmående hår. Hennes intressen kretsar kring shopping, 

mode och skönhet. Den ideala kvinnans mål är att få en kärleksfull partner, vilket kan uppnås 

genom ett ökat självförtroende. Trots att denna idealiserade beskrivning av kvinnan endast 

kan utläsas indirekt anser vi den ändå vara problematisk då ungdomar lätt påverkas av yttre 

påtryckningar av olika slag (Ganetz och Lövgren, 1991). För att komma ifrån den 

stereotypisering som görs av kvinnan har vi uppfattningen om att media måste ta sig ifrån 

denna idealisering och fokusera på annat än yttre attribut. 

Ett problem vi kan avläsa med stereotypiseringen av män i livsstilsmagasin som riktar sig till 

unga män är att det lämnas lite utrymme för män som avviker från normen som beskrivs. Den 
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stereotypiske mannen beskrivs som rättfram, lättsam, på det hela nöjd med livet och förväntas 

ha en stor sexuell aptit på kvinnor. Det är ytterst sällan problem behandlas i ledarna och då de 

gör det handlar problemen så gott som alltid om sex och hur sexuell framgång hos kvinnor 

ska uppnås. Vi anser att denna ideala bild av mannen i dessa ledare kan vara svår för många 

män att leva upp till då den är så fokuserad på prestationer, vilket kan tänkas leda till problem 

för dessa män.

Ett oväntat resultat av vår analys är att vi fann att kvinnor sällan förekommer i ledarna i 

livsstilsmagasinen som riktar sig till unga män, och män sällan i ledarna i livsstilsmagasinen 

som riktar sig till unga kvinnor. Vi hade föreställningen att det förekom en mer omfattande 

stereotypisering av det motsatta könet i dessa ledare, vilket vi alltså fann inte vara fallet då det 

motsatta könet mycket sällan förekommer. Istället förekom det en stereotypisering av det egna 

könet, vilken blev extra tydlig på grund av det motsatta könets frånvaro.

En problematik kring dessa ledare är att de fåtal gånger då kvinnor figurerar i livsstilsmagasin 

som riktar sig till unga män förekommer de som objekt för männens åtrå, samtidigt som vid 

de fåtal tillfällen då män figurerar i livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor 

förekommer de som en del av en relation eller ett problem. Vi anser att problematiseringen 

kring den stereotypisering vi avläst under vår undersökning skulle dra fördel av en ökad 

närvaro av det andra könet som individ i samtliga tidningar.

7.2 Förslag till vidare forskning
Vi anser att det vore intressant att göra en undersökning fokuserad på insändarsidorna i 

livsstilsmagasin som riktar sig till unga kvinnor och livsstilsmagasin som riktar sig till unga 

män för att sedan jämföra resultatet. Denna undersökning skulle förslagsvis ske på 

redaktionerna så att forskarna har möjlighet att närvara vid urvalet av de brev som kommer 

med, samt få insikt i hur detta urval sker och vilka brev som väljs bort. Detta för att få klarhet 

i vilka prioriteringar som existerar på de olika redaktionerna.

Även en analys av tidningarnas framsidor vore intressant. Vid en ytlig anblick framstår det 

som att en klar majoritet av framsidorna till livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor 

har bilder av relativt lättklädda, vackra kvinnor, medan framsidorna till livsstilsmagasinen 
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som riktar sig till unga män också har bilder av relativt lättklädda, vackra kvinnor. Vari ligger 

denna likhet och hur påverkar dessa framsidor läsarna? Det vore en intressant och relevant 

forskning att arbeta vidare med.

Annonserna vore även de relevanta att undersöka och analysera. Vilka annonsörer har 

livsstilsmagasinen som riktar sig till unga kvinnor och vilka annonsörer har livsstilsmagasinen 

som riktar sig till unga män? Svaret på denna fråga vore intressant för att tydligare få fram 

budskapet som tidningarna sänder ut.

Överhuvudtaget vore det både roligt och intressant om fler valde att analysera denna typ av 

tidningar eftersom de enligt vår uppfattning påverkar en stor publik.
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