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Abstract 

The purpose of this thesis was to study how four swedish lifestyle magazines: Veckorevyn and 

Cosmopolitan for women, King and Café for men, represent three groups of people and how often 

these people appear in the magazines. These groups are HBT, homosexuals, bisexuals and 

transsexuals, disabled and immigrants. The years we studied were 2007 and 2008. 

Our main questions were: How often do the three groups appear in the four magazines? How are 

the groups represented? In order to answer these questions we used a qualitative analysis. We used 

tools from semiotics, narratology and discourse. We also used a quantitative analysis in order to 

find out how often the groups appeared.   

We based our study on theories about representation, stereotypes, social construction, identity and 

masculinity. We chose these theories because the magazines used this to present their stories about 

the groups, in a social constructed world. These theories helped us to analyze our results and gave 

a deeper meaning to our conclusions.  

Our results showed that all groups appear very little in the magazines. We found that all groups 

except for immigrants are stereotyped in well-known patterns. Disabled persons are often 

represented as heroes. We also found that HBT- persons often are stereotyped and appear in 

articles where sex and relationships is the main subject. Many of the immigrants are famous and 

they are portrayed as themselves and as “one of us”. 
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1. INLEDNING 
I nyhetsbevakningen är i princip alla grupper underordnade gruppen svenskfödda medelålders 

män med god hälsa, ekonomi och heterosexuell inriktning. Denna dominerande grupp har de 

flesta av sina mänskliga behov och rättigheter tillgodosedda. Alltså hamnar inte 

rättighetsfrågor som berör andra grupper på mediernas agenda (Brune 2007). 

Vi vill undersöka om liknande tendenser finns även i livsstilsmagasin. När vi har läst 

livsstilsmagasin har vi fått intrycket av att personer med funktionshinder, invandrare och hbt-

personer förekommer sällan och med vår undersökning vill vi se om detta stämmer. Detta gör vi 

genom att undersöka hur dessa tre grupper framställs i de fyra livsstilsmagasinen Cosmopolitan, 

Veckorevyn, Café och King.   

Vi tycker att det är intressant därför att vi har fått en känsla av att medierna skapar stereotyper som 

att homosexuella män framställs som mer feminina än maskulina.  Om man ständigt matas med 

denna bild i medierna kan man tro att det är så även i verkligheten. 

Den här undersökningen är viktig för att påvisa om vissa grupper utesluts och osynliggörs i 

livsstilsmagasin som läses av många unga idag. Den kanske också kan öka medvetenheten hos 

blivande eller redan yrkesverksamma journalister om vilka normer och ideal tidningarna förmedlar.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med vår undersökning är att se hur tre grupper, som på olika sätt ses som utsatta eller 

avvikande i vårt samhälle, framställs i livsstilsmagasin riktade till dels unga män och dels unga 

kvinnor. Vi undersöker i vilken omfattning hbt-personer (homo- bi och transpersoner), personer 

med funktionshinder och personer med utländsk bakgrund syns i magasinen och hur de framställs. 

Våra forskningsfrågor är: 

Hur vanligt förekommande är hbt-personer, invandrare och personer med funktionshinder i 
de fyra livsstilsmagasinen? 

Hur framställs hbt-personer, invandrare och personer med funktionshinder i fyra svenska 
livsstilsmagasin? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har undersökt två livsstilsmagasin riktade till unga kvinnor, dessa är Veckorevyn och 

Cosmopolitan. Veckorevyn valde vi därför att den är det största svenska magasinet inom sin genre. 

Cosmopolitan valde vi därför att det är det största internationella magasinet som riktar sig till unga 

kvinnor.  
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Vi har även undersökt två livsstilsmagasin riktade till unga män, King och Café. Det finns inget 

internationellt magasin som riktar sig till unga män i som ges ut i Sverige. Vi valde King och Café 

eftersom vi fann att de var de livsstilsmagasin för unga män som närmst motsvarade Cosmopolitan 

och Veckorevyn. Vi uppfattar King och Café som de livsstilsmagasin som riktar sig till unga män 

som har mest varierat material: de är alltså inte specialiserade på speciella ämnen, utan riktar sig 

till unga män i allmänhet.  

Vi har valt att undersöka magasinens sätt att framställa personer med funktionshinder, personer 

med utländsk bakgrund och hbt-personer. Vi är medvetna om att andra grupper också 

diskrimineras i samhället och kanske i medierna; till exempel äldre, barn, religiösa och etniska 

minoriteter, men vi insåg att vi inte hade möjlighet att kartlägga alla. 

Vi har bara undersökt magasinen från 2007 och 2008 eftersom vi ville ha ett aktuellt material.  
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2. BAKGRUND 
I den svenska Regeringsformen, kapitel 1, § 2, står det:  

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 

sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person 

(Riksdagens hemsida, http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx 

2008-12-10). 

2.1 HBT-PERSONER GENOM HISTORIEN 

Historieforskarna Svante Norrhem, Jens Rydström och Hanna Winkvist har skrivit boken 

Undantagsmänniskor – en svensk HBT historia (2008). Enligt Norrhem et al (2008) har samkönad 

sexualitet och könsöverskridning betraktats som något ”avvikande” under stora delar av historien. 

Dock myntades inte begreppet homosexualitet förrän på 1800-talet.  

Definitionen av en homosexuell person är att den är sexuellt och känslomässigt intresserad av 

personer av sitt egna kön, en bisexuell person är emotionellt och/eller sexuellt intresserad av både 

kvinnor och män, och en heterosexuell person är sexuellt och känslomässigt intresserad av 

personer av motsatt kön. Transpersoner/transvestiter skiljer sig från transsexuella personer. 

Transsexuella personer upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt biologiska kön. 

Transpersoner/transvestiter däremot har ett behov av att klä sig i det andra könets kläder (RFSL:s 

hemsida, http://www.rfsl.se, 2008-12-10). 

Under 1500 – 1800-talet fördes kyrkans syn på samkönad sexualitet och bestraffning för 

homosexualitet över till svensk lagstiftning. 1864 förbjuds otukt, som emot naturen är mellan 

kvinnor och mellan män. Enligt Norrhem et al (2008) började läkarna diagnostiserade homo- och 

bisexualitet som de vanligaste avvikelserna från normal sexualitet. Homo- och bisexualitet 

betraktades då som en sjukdom. 

Den första föreningen för hbt-personer grundades i Tyskland 1897. Den förstördes av nazisterna 

under andra världskriget. Hbt-personer förföljdes under kriget, homosexuella män skickades till 

koncentrationsläger och fick bära en rosa triangel på sina kläder.  

Riksdagen beslutade 1944 att homosexuella handlingar mellan vuxna skulle tillåtas, 

homosexualitet sågs inte längre som en brottslig handling. 1950 bildades RFSL, Riksförbundet för 

Sexuellt Likaberättigade, av en kvinna och 35 män(Norrhem et al, 2008).  
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1966 publicerades boken ”The transsexual phenomenon” av den amerikanske läkaren Harry 

Benjamin och den beskrev transsexualism som ett sjukligt tillstånd som innebar stort lidande, men 

som kunde behandlas genom könskorrigerande operationer. Det blev en vändpunkt för de 

transsexuella som nu kunde söka och få rätt till vård.  

När partnerskapslagen införs 1995 får homosexuella rätten att ingå partnerskap med varandra. 

2002 får homosexuella par även rätt att ansöka om att bli adoptivföräldrar. 

1999 blev diskriminering av sexuell läggning förbjuden enligt svensk lag (Norrhem, 2008). Den 1 

maj samma år tillträdde Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) 

i Sverige och blev både Sveriges och världens första HomO.  

2.1.1 Nyhetsmedierna skildring av hbt-personer 

Journalisten Emma Sahlman har undersökt tidningsartiklar som behandlar hbt-personer under åren 

2002 – 2005. I artikeln Hundbajs och bögkrav (2005) skriver hon att det finns en tydlig uppdelning 

i hur hbt-personer skildras. Detta är inte någon vetenskaplig studie men den är ändå viktig och 

intressant för vår undersökning. 

Enligt Sahlman (2005) är det oftast homosexuella män som får synas, gärna med glitter och 

fåfänga. Homosexuella kvinnor syns ofta när det handlar om barn. Bisexuella förekommer i stort 

sett bara när hbt-begreppet ska klargöras och transpersoner syns nästan inte alls. 

Enligt Sahlman (2005) beskrivs homosexualitet ofta som en åsikt i medierna, någonting man själv 

väljer och tar ställning till. 

Trots att homosexuella numera är skyddade av lagen om hets mot folkgrupp, så är det ok att 

säga lite vad som helst. Att vara homosexuell är ungefär som att vara feminist – något som 

man väljer och som andra kan förhålla sig till och välja att hålla med eller inte hålla med om 

(Sahlman, 2005:6). 

Under Pridefestivalen i Stockholm ökar antalet artiklar om hbt-personer i medierna. Sahlman 

(2005) visar på flera debattartiklar som diskuterar att det är för mycket fokus på sexualitet och för 

lite kring vardagshomosexualitet runt Pridefestivalen. 

Enligt Sahlman (2005) ska de homosexuella som framträder i medierna gärna vara så vanliga som 

möjligt. Detta krav på att vara normal kommer inte bara från den heterosexuella världen utan också 

från hbt-personer själva som framträder i medierna (Sahlman, 2005). 
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Sahlman (2005) beskriver att många artiklar som berör hbt-personer kompletteras med bilder tagna 

under Pridefestivalen trots att det ämne artikeln berör inte handlar om festivalen. Som en förklaring 

på detta ser Sahlman (2005) att det är tacksamma bilder att använda i en tidning. 

Enligt Sahlman (2005) bidrar användandet av denna sorts bilder till att stärka en bild av 

homosexuella som en grupp glittriga killar. 

2.2 FUNKTIONSHINDER GENOM HISTORIEN 

Enligt HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan, lyder definitionen av handikapp:  

(…) En människa har en skada eller sjukdom, som i sin tur ger en funktionsnedsättning. Om 

den som har en bestående funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin dagliga 

livsföring, uppstår ett handikapp mellan personen och det övriga samhället (Hsos hemsida, 

http://www.hso.se, 2008-12-10) 

Peter Brusén, legitimerad psykolog och enhetschef vid Socialstyrelsen, och Anders Printz, utredare 

på Socialstyrelsens verksledningskansli, är redaktörer för antologin Handikappolitiken i praktiken 

(2006). I kapitlet Framtiden i dag skriver de att personer med funktionshinder är olika människor 

med olika grader av funktionshinder. Därför är det viktigt att man, om man refererar till dem som 

”en grupp”, är medveten om att personer med funktionshinder egentligen är en mycket heterogen 

grupp.  

Till funktionshinder räknas bland annat fysiska funktionshinder såsom rörelsehinder, nedsatt syn 

eller hörsel och psykiska funktionshinder som till exempel utvecklingsstörning eller psykisk 

störning. Medicinska funktionshinder eller dolda funktionshinder som de även kallas kan 

framkallas av sjukdomar som till exempel diabetes, astma eller epilepsi (Brusén och Printz 2006).  

Statsvetaren Lars Lindberg skriver i kapitlet Handikappolitikens utveckling – från institutioner till 

sektoransvar att det har funnits personer med funktionshinder i alla tider. 1809 startades den första 

skolan för funktionshindrade men i slutet av 1800-talet förändrades den positiva inställningen till 

personer med funktionshinder. Funktionshinder ansågs då vara ärftligt och man fruktade att 

”sinnesslöa” skulle utgöra en allt större del av befolkningen. Därför togs politiska beslut som 

gjorde att lagar som omfattade äktenskapsförbud och sterilisering infördes. 

Enligt Linberg (2006) ligger mycket av den moderna svenska handikappolitikens rötter i 1960-

talet, då tillsattes Handikapputredningen och i deras slutbetänkande 1976 formulerade de en 

definition av handikapp där fokus lades på samhällets betydelse för tillkomsten av handikapp. 

Begreppet handikapp skulle inte längre enbart kopplas till individen utan i stället ta fasta på de 
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svårigheter som personer, av fysiska eller psykiska skäl, möter i sitt dagliga liv (Lindgren, 

2006:24). 

1994 infördes LSS, lagen om Stöd och Service, som gav laglig rätt till personlig assistans för 

personer med omfattande funktionshinder. Hösten 1997 beslutade Sveriges regering att en 

nationell handlingsplan för handikappolitiken skulle tas fram. ”Från patient till medborgare” blev 

titeln och i regeringsförklaringen som kom 1998 stod det: 

Människor med funktionshinder skall ha goda möjligheter till delaktighet. Lagstiftningen skall 

skärpas för att förhindra diskrimineringen av funktionshindrade på arbetsmarkanden och i 

resten av samhället. Tillgängligheten för offentliga lokaler och kollektivtrafik skall förbättras 

(Lindgren, 2006:28). 

2.3 INVANDRARE GENOM HISTORIEN 

Socialantropologen Ingvar Svanberg och historieforskaren Mattias Tydén har skrivit boken Tusen 

år av invandring (2005). Enligt dem har det funnits tre perioder i svensk historia då invandringen 

har varit särskilt intensiv: senmedeltiden, stormaktstiden och tiden efter andra världskriget. De som 

har invandrat till Sverige kan delas in i olika kategorier. Flyktinginvandring, arbetskraftsinvandring 

och den säsongsvisa arbetskraftsinvandringen är några exempel.  

Enligt Svanberg och Tydén (2005) har invandringen varit en effekt av eller brist på styrning. Om 

staten placeras centralt i det resonemanget framträder tre begrepp: kontroll, behov och ideologi. 

Statens kontroll över samhället har varit en förutsättning för att staten skulle kunna kontrollera 

immigrationen till landet. Sverige har även haft ett behov av invandring i form av tillförsel av 

arbetskraft, kunskap och kapital. Enligt Svanberg och Tydén (2005) har detta behov avspeglats av 

den invandring som skett i Sverige. Ideologier och tankesystem har också styrt Sveriges 

invandringspolitik. Samhällets syn på ”främlingen” och definitionen av den som varit ”avvikande” 

har alltid varit i centrum och har varit skiftande över tid. Religion var det som bestämde om en 

invandrare skulle välkomnas eller inte under 1500- till 1700-talet. Enligt Svanberg och Tydén 

(2005) sågs invandraren mer och mer som en resurs under 1700-talet men upplysningstänkandet 

banade även väg för den moderna rasismen. ”Rasen” var det som skiljde ”oss” från ”dem”. Efter 

andra världskriget försvann rastänkandet och begreppet ”etnisk grupp” ersatte begreppet ”ras”.   

Enligt Svanberg och Tydén (2005) lever synen på ”främlingen” och vad som skiljer ”oss” från 

”dem” fortfarande kvar i dagens Sverige. Även om rasbegreppet har ersatts med ordet ”kulturer” så 

finns det en risk att kulturbegreppet används på samma sätt som begreppet ”ras” användes förr i 

tiden. Det talas till exempel om att invandring av ”närstående” kulturer är att föredra.  
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2.4 BAKGRUND TILL LIVSSTILSMAGASINEN 

Medieforskarna Stig Hadenius och Lennart Weibull har skrivit boken Massmedier – en bok om 

press, radio och TV (2005). I dagens tidskriftsmarknad kan två huvuddrag urskiljas: den starkt 

marknadsinriktade populär- och tidskriftspressen och organisationernas medlemstidningar, så 

kallade facktidskrifter, som vänder sig till läsarna i deras yrkesroll. Tidskrifterna präglas av att de i 

regel vänder sig till särskilda grupper av läsare, så som kvinnor eller män, yngre eller äldre läsare, 

läsarnas organisationstillhörighet eller olika intressen som läsarna har. (Hadenius & Weibull, 

2005). 

Populärpressens utvecklingsmöjligheter styrs av läsarnas pengar, tid och intresse. För att nå ut till 

sina läsare har många tidskrifter valt två strategier; dels att glesa ut utgivningstätheten och dels att 

smalna av sin profil ännu mera efter sin målgrupp. Detta innebär att feminina tidningar har blivit 

mer feminina och maskulina tidningar mer maskulina (Hadenius och Weibull, 2005).  

Vår undersökning baserar sig på fyra livsstilsmagasin: Café, King, Veckorevyn och Cosmopolitan. 

Café och King riktar sig unga till män och Veckorevyn och Cosmopolitan till unga kvinnor.  

2.4.1 King 

Magasinet King grundades 2005 och profilerar sig som modemagasin. Fram till och med 2007 

utkom tio nummer av magasinet och från och med 2008 utkommer 12 nummer per år. King ägs av 

Egmont Tidskrifter och är deras största satsning sedan 1997. Enligt TS, Tidningsstatistik AB, 

nådde tidningen 2007 en räckvidd på 92 000 läsare, och utgav per utgivningstillfälle 30 500 

exemplar. King riktar sig till alla storstadsorienterade män i den "mentala" åldern 20-35 år. Den 

innehåller ämnen som berör alltifrån dofter och hudvård till hur man ska ha en skön lördagskväll 

med kompisarna (Kings hemsida, http://www.kingmagazine.se/Magasinet/detta_ar_King, 2008-12-

30, Tidningsstatistiks, http://www.ts.se, hemsida 2008-12-30).  

2.4.2 Café 

Magasinet Café grundades 1990 av Rosenudde förlag och profilerar sig som modemagasin. 1991 

köptes tidningen av franska förlaget Hachette, som sålde sin svenska förlagsverksamhet till Allers 

förlag 2008. Café är idag en del av Aller Magazine och varje månad lanseras ett nytt nummer. 

Cafés målgrupp är unga män i åldrarna 18 till 40 år och de har något fler läsare i storstäder än på 

landsbygden. Upplagan ligger på 33 300 exemplar per månad enligt den senaste TS-mätningen. 

Café innehåller alltifrån film och musik till stiltips och sport, och är ett brett nöjes-, mode- och 
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reportagemagasin (Victoria Nelson, redaktionsassistent Café, 2008-11-13, Tidningsstatistiks 

hemsida, http://www.ts.se, 2008-12-30).    

2.4.3 Cosmopolitan 

Cosmopolitan grundades i Sverige 2001, men har funnits i USA sedan 1886 där den på 1960-talet 

fick sin nuvarande utformning. Deras målgrupp är unga kvinnor mellan 20-30 år. Cosmopolitan 

utkommer varje månad. Enligt TS nådde tidningen 2007 en räckvidd på 192 000 läsare, och utgav 

per utgivningstillfälle 83 400 exemplar. Artiklarna berör ämnen som relationer, sex och mode 

(Cosmopolitans hemsida, http://www.cosmopolitan.se, 2008-12-30, Tidningsstatistiks hemsida, 

http://www.ts.se, 2008-12-30). 

2.4.4 Veckorevyn 

Veckorevyn grundades 1935 och profilerar sig som landets största forum för unga kvinnor. De 

riktar sig till kvinnor i åldrarna 18-25 år och utkommer varannan vecka, totalt 26 gånger per år. 

Enligt TS nådde Veckorevyn en räckvidd på 216 000 läsare 2007 och hade vid varje publikation en 

upplaga på 54 600 exemplar. Tidningen fick sin nuvarande inriktning med unga kvinnor som 

målgrupp vid en nylansering 1978. Veckorevyn ägs av Bonnier tidskrifter och tidningen behandlar 

ämnen som mode, smink, kändisliv, kärlek, skönhet, karriär, nöje, sex, shopping och relationer. De 

satsar mycket på deras hemsida där bloggar skrivna av bland annat chefredaktören Ebba von 

Sydow är i fokus (Veckorevyns hemsida, http://www.veckorevyn.com, 2008-12-30, 

Tidningsstatistiks hemsida, http://www.ts.se, 2008-12-30).  
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

3.1 REPRESENTATION 

Medieforskaren Jostein Gripsrud skriver i boken Mediekultur, mediesamhälle (2002) att 

representationer är återgivningar av fiktiva eller verkliga fenomen. De är en konstruktion av det 

som framställs, där text, bild och ljud skapar en specifik betydelse i det som framställs. Med andra 

ord ger inte representation någon objektiv eller fullständig återspegling.  

Denna dubbelbottnade betydelse återfinns även i Richard Dyer's avhandling "the matter of images" 

(2002). Där beskrivs representation som ett sätt att presentera en hel grupp genom att presentera en 

bild av en medlem från gruppen. Medlemmen får antingen representera sig själv eller gruppen i 

helhet. Representation får sin betydelse och styrs av kulturella koder och konventioner som sedan 

används för att förstå bilden som förmedlas. Dyer (2002) menar att dessa bilder kan upplevas som 

gränssättande, men de är också det enda framställningssättet som möjliggör presentationen av olika 

fenomen och grupper. 

Such forms restrict and shape what can be said by and/or about any aspect of reality in a given 

place in a given society at a given time, but if that seems like a limitation on saying, it is also 

what makes saying possible at all (Dyer, 2002, s. 2). 

Medieforskaren Ylva Brune skriver i rapporten Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter 

(2007) att det är nyhetsmedierna som representerar vår samtida verklighet i text och bild. Det är 

gruppen svenskfödda medelålders män med god hälsa, ekonomi och heterosexuell inriktning som 

syns mest i dessa medier. Andra grupper som personer med invandrarbakgrund eller personer med 

funktionshinder osynliggörs och/eller framställs i sammanhang där de framstår som otillräckliga.  

Sättet på vilket underordnade grupper framställs har gett upphov till kritik under historien och 

provocerat fram starka känslor. Detta då medlemmarna i gruppen ser representationen som ensidig 

och/eller felaktig (Gripsrud, 2002).   

Hur människor framställs i medierna påverkar hur de behandlas i verkligheten. Representationen 

bidrar till hur man själv ser på andra och därmed hur man behandlar andra (Dyer, 2002). Brune 

(2007) framhåller att hur vi behandlar människor har att göra med hur vi ser på dem, och hur vi ser 

på dem bestäms till en viss del av hur medierna framställer dem. Mediers makt ligger i att gestalta 

människor och grupper. De kan antingen måla en bild som inger respekt och identifikation eller 

tvärtom, bilder som skapar distans och möjliggör ett avståndstagande. Diskriminering av individer 

och grupper i medierna har sannolikt samband med de facto diskriminering i samhället. 
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Teorierna kring representation och medier är viktiga för oss för att vi ska kunna se hur personers 

verklighet konstrueras socialt, om de framträder i egenskap av sig själva eller av sin 

grupptillhörighet samt om de eventuellt osynliggörs. Ylva Brune (2007) behandlar nyhetsmedier, 

vilket innebär att en koppling till livsstilmagasin inte är självklar men vi anser ändå att hennes 

resonemang är relevant för vår undersökning. 

3.2 STEREOTYPER 

Enligt Dyer (2002) är stereotyper en form av representation som används för att samordna komplex 

information till en mer generaliserad och typiserande bild som alla kan förstå. De används också 

för att uttrycka en generell åsikt om en speciell grupp. På sättet de används kan det uppfattas som 

att åsikten kom till innan stereotypen, men egentligen är det tvärtom.  

"Yet for the most part it is from stereotypes that we get our ideas about social groups" 

(Dyer, 2002, s. 14) 

Ylva Brune har forskat kring framställningen av flykting- och invandrarfrågor I svenska 

nyhetsmedier, vilket resulterade I avhandlingen: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik 

om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld (2004). Hon menar att stereotyper är enkla, 

skarpslipade och upprepande beskrivningar av verkligheten, som tar fasta på några få egenskaper 

hos en grupp och reducerar till dessa.  

Enligt Dyer (2002) är den främsta funktionen hos en stereotyp att klart definiera var gränserna går 

och vilka som håller sig inom dessa gränser och inte. Brune (2004) menar att stereotyper är "en 

nödvändig ingrediens i ett mänskligt meningsskapande och identitetsbygge". De behövs alltså för 

att skapa social ordning i samhället, de delar in det sociala livet i gott och ont, innanför och 

utanför. Enligt Dyer (2002) har stereotyper även makten att bestämma vad som är ett acceptabelt 

där det i verkligheten inte finns några gränser.  

We are led to treat heterosexuality and homosexuality as sharply opposed categories of 

persons when in reality both heterosexual and homosexual responses and behavior are to some 

extent experienced by everybody in their life (Dyer, 2002, s.16). 

Medierna har en central roll i att utforma, reproducera och sprida stereotyper när de förenklar 

händelser och personer. Men stereotyper används också för att överdriva olikhet, de används som 

motsatspar för att identifiera eller konstruera människors olikheter. Den "andra" personen, det 

avvikande, blir mer tydligt (Brune, 2004).  
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De är kraftfulla redskap för symbolisk makt och symboliskt våld när grupper eller samhällen 

som "föreställda gemenskaper" bygger upp sina självbilder och de uppträder när 

maktfördelningen är ojämlik (Brune, 2004, sid. 256).  

3.3 FÖRESTÄLLDA GEMENSKAPER 

Gripsrud (2002) använder uttrycket föreställda gemenskaper som handlar om den gemenskap vi 

genom medierna uppfattar som vår egen, till exempel som lever inom samma geografiska område. 

Medierna bidrar till idéer om vad som är intressant och viktigt. Denna alternativa verklighet skapar 

identifikation kring en verklighet som man själv inte har upplevt, till exempel tycker man sig känna 

till en plats som man inte själv besökt. Mottagaren måste ta ställning till vem man själv är i 

förhållande till den verklighet som medierna visar, på så sätt förstärker medierna skapandet av vår 

identitet och därmed vilka vi vill vara eller inte. Med föreställda gemenskaper hjälper medierna 

också andra institutioner i samhället att fastställa vad det betyder att vara till exempel kvinna eller 

man, svensk eller invandrare, sjuk eller frisk (Gripsrud, 2002). 

Vår sociala identitet påverkas av människor runt oss, var vi bor, vilka vi umgås med och våra 

föräldrar etcetera. Hur andra uppfattar oss blir en del av vår egen uppfattning om vilka vi är. Ett 

exempel på detta är att på det sätt som medierna framställer en viss grupp blir också så som 

personer ur denna grupp ser på sig själva (Gripsrud, 2002).  

3.4 DISKURSIV DISKRIMINERING 

Kristina Boréus är statsvetare vid Stockholms universitet. I sin studie Diskriminering med ord har 

hon undersökt diskriminering som sker med hjälp av språket. 

Att diskriminera är att orättfärdigt negativt särbehandla människor för att de tillhör ”en annan 

grupp”. De som blir diskriminerade behöver inte själva anse sig tillhöra någon särskild grupp 

för att bli diskriminerade (…). Den negativa särbehandlingen behöver inte heller vara 

medveten för att det ska vara fråga om diskriminering (Boréus, 2005:12). 

Enligt Boréus (2005) finns det vissa förutsättningar för att diskriminering ska kunna ske. En av 

dessa förutsättningar är ojämlikhet. För att en grupp ska kunna diskrimineras av en annan grupp så 

måste den gruppen ha makten att kunna diskriminera.  En annan viktigt förutsättning för 

diskriminering är det faktum att vi placerar in människor i olika kategorier. Om vi inte hade 

kategoriserat in människor i olika grupper så hade vi inte heller kunnat diskriminera dem på grund 

av deras grupptillhörighet.  
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Boréus (2005) delar in språklig diskriminering i fyra olika former; utestängning, nedvärdering, 

objektifiering och förslag som pekar mot negativ särbehandling. Boréus (2005) menar att när en 

grupp människor stängs ute ur en debatt som är viktig för dem själva, så är det en språklig 

diskriminering som kan leda till negativa konsekvenser. En annan form av utestängning är när 

någon blir osynliggjord.  

Det är inte lika uppenbart varför osynliggörande är en form av negativ särbehandling som vad 

gäller utestängning av röster. Men det som inte visas brukar vara det man vill gömma undan, 

det som ses som skamligt och dåligt eller i varje fall ointressant (Boréus, 2005:31). 

Enligt Boréus (2005) är nedvärdering en tydlig form av diskriminering med språkliga medel som 

kan göras på många varierade sätt. Boréus (2005) menar att ett sätt att nedvärdera en annan grupp 

än ens egen är att framställa den andra gruppen på ett underlägset sätt genom att ge gruppen 

kränkande namn, till exempel ”svartskalle” eller ”flata”.  

Enligt Boréus (2005) objektifierar man en människa när man behandlar den som en sak. Vidare 

menar Boréus (2005) att människor ofta behandlar varandra som verktyg och att det inte blir fråga 

om diskriminering förrän en grupp människor upprepade gånger behandlas som verktyg utan att de 

själva kan behandla andra på samma sätt.  

Med förslag som pekar mot negativ särbehandling avser jag att man föreslår en behandling av 

en grupp människor som är sämre än den behandling man förordar eller förutsätter för den 

egna gruppen (Boréus, 2005:44). 

Teorin om diskursiv diskriminering är viktig för oss för att vi ska kunna urskilja tecken på om de 

tre grupperna diskrimineras med språkliga medel. 

3.5 SOCIAL KONSTRUKTION AV GENUS 

Enligt medieforskaren Gunilla Jarlbro (2006) används begreppen kön och genus flitigt inom 

genusforskning. Kön som begrepp betyder det biologiska könet som man föds till, rent fysiskt 

medan genus står för det socialt konstruerade könet, alltså att könskategorierna man och kvinna är 

någonting som formats av samhället och vårt sociala liv (Jarlbro, 2006). 

Det traditionella sättet att betrakta förhållandet mellan kön och genus är att biologiskt kön 

bestämmer genus, dvs. ett manligt biologiskt kön innebär ett manligt genus (Jarlbro, 2006:13). 

Medieforskaren David Gauntlett har skrivit boken Media, Gender and Identity (2002). Enligt 

Gauntlett (2002) är medier och kommunikation en central del i det moderna livet, medan genus och 
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sexualitet är kärnan i hur vi tänker när vi identifierar oss själva. Medier innehåller bilder och 

meddelanden om kvinnor och män samt sexualitet och det är troligt att de har något slags påverkan 

på hur vi identifierar oss. Samtidigt är det inte sannolikt att medier har en direkt effekt på publiken 

(Gauntlett, 2002).  

Identiteter är komplexa konstruktioner, där genus bara är en liten del. Även etnicitet, religion, 

klass, ålder, funktionshinder och sexualitet spelar stor roll i hur en person kännetecknar sig själv. 

Idag har den ”traditionella” identiteten uppluckrats och blivit mer mångfaldig.  Det moderna livet 

är mindre förutsägbart, där medier influerar vårt sätt att leva, hur vi ser på våra kroppar, våra 

sexuella partners och våra egna emotionella behov (Gauntlett, 2002).   

Det finns inte bara mer utrymme för identitetsskapande idag, konstruktionen av identiteten har 

blivit ett nödvändigt ont. I västvärlden är det viktigt att alla gör sina egna val hur de vill leva, även 

om dessa val är relativt uppenbara och konventionella. Det är här medierna kommer in, i synnerhet 

livsstilsmagasin som på ett underhållande sätt erbjuder självförtroende och information om sex, 

relationer och livsstilar. Dessa magasin kan ses som verktyg i det egna identitetsskapandet 

(Gauntlett, 2002).   

I livsstilsmagasin riktade till män tenderar männen att försöka hitta en plats i det moderna 

samhället, då de verkar oroliga och förvirrade för vad deras roll är idag. De söker hjälp till hur de 

ska bete sig i relationer, hur de ska få uppmärksamhet, kärlek och respekt från kvinnor och vänskap 

från andra män. Mansmagasin har nästan en besatt relation till hur mannen “bör” vara enligt 

normen.  Bilden av den känslokalla, supersjälvständiga, extrastarka machomannen lever ännu kvar 

i populärkulturen, men döljer samtidigt nervositeten bakom pojkarna som vill leva livet lite 

enklare, men som gör sitt bästa för att leva upp till "idealet". Medan kvinnor pumpas med 

information om att "du kan bli vad du vill", är de erbjudna identiteterna till män fortfarande få men 

det är under förändring (Gauntlett, 2002).   

I livsstilsmagasin riktade till kvinnor är temat ”populär feminism”, vilka skildrar kvinnan som 

bestämd, självständig, karriärsinriktad och som aktivt söker framgång i relationer, men samtidigt 

kräver rätten till både jämlikhet och tillfredställdhet. Många kvinnor har kommit långt från den bild 

som från början målades upp i kvinnomagasin där de bara presenterades som hemmafruar och 

mödrar (Gauntlett, 2002).   
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3.6 QUEERTEORIN 

Enligt Gauntlett (2002) är queerteorin är en radikal version av teorin om social konstruktion av 

sexualitet och identitet. Teorins fokus ligger på att ingenting i identiteten är skrivet i sten, utan att 

människor kan ändra på sig om de vill. Den traditionella synen på maskulinitet och femininet borde 

utmanas, då den är byggd på den sociala konstruktionen av en oöverstiglig motsättning mellan 

manligt och kvinnligt och därmed mellan män och kvinnor.  

Genus borde ses som en flytande variabel som kan förändra sig i olika kontexter vid olika 

tidpunkter. Därmed är genus något man gör vid vissa tillfällen, inte något som man är universellt 

är.  

If a woman puts on a new dress and make-up, she might declare, “I feel like a woman tonight” 

(Gauntlett, 2002, sid. 139). 

Det finns ingen autentisk kvinnlighet eller manlighet, utan vi följer vedertagna mönster som alla 

känner till eftersom de är så väl repeterade. När dessa mönster är identifierade kan de också brytas. 

Medier kan tjäna en värdefull roll genom att sprida icke-traditionella bilder och idéer om hur 

människor kan bete sig och agera, och genom detta kan gränserna mellan de feminina och 

maskulina rollerna uppluckras.  Queerteorin vill uppmana till handling – om ingenting i ens 

identitet är fastslaget, i varken kroppen eller själen – då kan man uttrycka genus precis hur man vill 

(Gauntlett, 2002).  

Den här teorin är viktig för att vi ur ett genusperspektiv ska kunna se hur livsstilsmagasin riktade 

till unga män och livsstilsmagasin riktade till unga kvinnor framställer de tre grupperna. Vi vill 

även se vilka identiteter som livsstilsmagasinen erbjuder till de tre grupperna.  

3.7 HEGEMONISK MASKULINITET 

Sociologen Robert Connell, lägger i sin studie Maskuliniteter (2003) fram en teori om relationer 

mellan maskuliniteter, där han delar in manliga könsroller hierarkiskt. Den hegemoniska 

maskuliniteten befinner sig högst upp. Hegemonin gör att en man kan vidmakthålla en 

dominerande position i samhället. Connell (2003) menar emellertid att de mest självklara bärarna 

av hegemonisk maskulinitet inte behöver vara de mäktigaste.  

Enligt Connell (2003) förväntas sann maskulinitet nästan alltid utgå från mäns kroppar.  

Antingen är det så att kroppen driver på och leder handlandet (dvs. män är av naturen 

aggressivare än kvinnor; våldtäkt går att härleda till okontrollerbar lust eller medfödd längtan 
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efter våld), eller så sätter kroppen gränser för handlandet (dvs. män tar av naturen inte hand 

om spädbarn; homosexualitet är onaturligt och därför avgränsat till en pervers minoritet) 

(Connell 2003:83).  

Connell (2003) hävdar också att den fysiska upplevelsen av manligt och kvinnligt har en 

central roll för hur vi tolkar genus kulturellt. 

Maskulint genus är (bland mycket annat) en särskild känsla i skinnet, särskilda muskelformer 

och spänningar, särskilda hållningar och sätt att röra sig och särskilda möjligheter när det 

gäller sex (Connell 2003: 92). 

Enligt Connell (2003) är ett av många problem med den hegemoniska maskuliniteten att det är få 

män som i verkligheten klarar av att leva upp till denna mall. De män som inte är den hegemoniska 

mannen personifierad är ändå delaktiga eftersom att de utnyttjar fördelarna av den hegemoniska 

maskuliniteten, till exempel att män erhåller högre lön än kvinnor. 

Längst ned i den manliga hierarkin befinner sig de former av maskulinitet som avviker från idén 

om den hegemoniska maskuliniteten. De underordnade är män som anses vara mindre manliga i 

förhållande till normen. Connell (2003) menar att bland andra homosexuella män underordnas 

inom denna diskurs. 

Enligt ungdoms- och mansforskaren Thomas Johansson och sociologen Philip Lalander (2003) 

skapar människor i dagens samhälle sitt egna förtryck genom att anpassa sig till den hegemoniska 

normen.  

Begreppet hegemoni betyder, enkelt uttryckt, en form av monopol på vad som skall anses 

normalt och eftersträvansvärt i en kultur (Johansson & Lalander 2003:10). 

För att hegemonin ska kunna bevaras krävs att människor hela tiden påminns som vad som är 

normalt enligt hegemonin. Detta skapar en rädsla hos människor för att göra fel och bryta mot 

denna normalitet och i slutändan att hamna utanför.   

Enligt Thomas Johansson (2005) finns det en bild av att unga män tyr sig till homosociala 

omgivningar, det vill säga en plats där män samlas för att känna gemenskap med andra män. På 

sådana platser påverkar männen varandra att skapa en ”machoattityd” genom att bland annat 

använda sexistiska skämt.  
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Johansson (2005) använder sig av uttrycket ”male bonding” för att förklara den bild av ung 

manlighet som berör kampen om makt och hierarki, detta är en del av den manliga 

homosocialitetens område.  

Enligt Johansson (2005) är inte maskulinitet en självklarhet bara för att man föds i en mans kropp, 

utan kan tillkännages av andra attribut.  

Fotbollstjejer betraktas ofta som maskulina, unga anarkistiska män i kjol kan ses som 

omanliga och unga män i allmänhet kan tvivla på sin identitet och manlighet (Johansson, 

2005:17). 

Teorierna om maskulinitet och hegemonisk maskulinitet är viktig för att vi ska kunna urskilja 

huruvida männen i de tre grupperna tilldelas mer eller mindre manliga egenskaper än andra män.  

3.8 POSTKOLONIAL TEORI 

Sociologiforskarna Håkan Thörn och Catharina Eriksson samt Maria Eriksson Baaz, forskare i 

internationella relationer, har sammanställt antologin Globaliseringens kulturer (1999). I 

inledningskapitlet försöker de formulera några grundteman i postkolonial teori.  

I kolonialismens diskurs delas människor in i motsatspar som exempelvis vit/svart, 

normal/onormal. Den centrala gränsdragningen mellan vit och svart, mellan kolonisatörer och de 

koloniserade, uppkom för att legitimera kolonialismen och skapa en igenkännlig "Andre", som var 

lik men ändå inte. Starka sociala tabun, som sexualitet och aggressivitet, projicerades på denne 

”Andre”, som framställdes som avvikande och annorlunda. I kolonialismens diskurs är det 

kontrasten, det vill säga skillnaden, som alstrar betydelse. Den ena oppositionen i två motsatta 

kategorier, till exempel man/kvinna och vit/svart, är normen och det andra ledet ses som svagare 

och beroende av den första. Motsatsparen var delaktiga i skapandet av sociala hierarkier och blev 

så småningom stereotyper (Eriksson et al, 1999). 

Postkolonial teori är viktig vår undersökning för att vi ska kunna urskilja om de använder sig av 

motsatspar för att skapa en bild av den ”Andre”.  

3.9 TILLTALANDE BILDER OCH DEN ICKE-MÖTANDE BLICKEN 

Medieforskaren Anja Hirdman har i sin avhandling Tilltalande bilder (2002) studerat tidningarna 

Veckorevyn och Fib aktuellt. Syftet med hennes avhandling var att undersöka hur män och kvinnor 

och deras relation gentemot varandra framställs i en veckotidning som riktar sig till kvinnor och en 
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veckotidning som riktar sig till män. Hon gjorde nedslag på åren 1965, 1970, 1975 och 1995 och 

undersökte totalt 377 tidningar.   

Under de år som Anja Hirdman har undersökt spelar tidningen Veckorevyn en roll som storasyster 

åt sina läsare. Tidningen antar en auktoritativ roll och lär läsaren vad femininet är och hur hon ska 

bli och bevara sin roll som kvinna. Enligt Hirdman (2002) sätter Veckorevyn maskuliniteten i 

fokus och menar att det är genom relationer till män som kvinnor får sin självsäkerhet och sina 

positioner. Relationen mellan kvinnor är inte lika viktig som kvinnors relation till män, 

Veckorevyn presenterar kvinnor som varandras rivaler.  

Enligt Hirdman (2002) har tidningen Fib aktuell en mer jämbördig relation till sina läsare än 

Veckorevyn. De hyllar sina läsare och framställer mannen som en hjälte och ”görare”.  Hirdman 

(2002) menar att en av Fib aktuellts främsta funktioner är att skapa en illusion av intimitet mellan 

läsaren och kvinnorna på bilderna i tidningen. Kvinnornas funktion i Fib aktuellt är att finnas där 

för läsaren.  

Enligt Hirdman (2002) speglar inte livsstilsmagasin för kvinnor verkligheten utan erbjuder en 

alternativ verklighet, en kvinnlig värld. De idealiserar kvinnors uppgift som mödrar och 

hemmafruar vilket etablerar kvinnors underordnade position i förhållande till män (Hirdman 2002). 

Veckopress är enligt Hirdman (2002) en vara i sig, men ska även ses som ett medium för 

försäljning av produkter samtidigt som den är en sammansättning av bilder och representationer. 

Att samtidigt förhålla sig till människors konsumtion och fantiserade identitet är viktig för 

veckopressen då läsarna ses som såväl konsumenter av texter och bild som av de varor som 

annonseras i tidningarna. 

Anja Hirdman (2002) skriver att män som är avbildade i livsstilsmagasin nästan aldrig har sin blick 

riktad mot läsaren. Den ”icke-mötande” blicken används för att tydliggöra att mannen på bilden 

inte är homosexuell.  

Ögonkontakten mellan publiken och de manliga modellerna ska aldrig vara så direkt att den 

stör den dominanta blicken, som förespråkar en heterosexuell identitet. Den frånvarande eller 

bortvända blicken skapar emellertid inte en voyeuristisk position för betraktaren, eftersom män 

aldrig uppträder ensamma på den sexuella scenen och inte visas upp som ”där” för publiken 

(Hirdman, 2002:256).  
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Medieforskaren Gunilla Jarlbro har i sin studie Medier, Genus och Makt (2006) studerat första 

numret av livsstilsmagasinet King där chefredaktören klargör varför det är viktigt att tidningen 

existerar. 

1. Vi män var minst lika intresserade som kvinnor av att göra gott intryck. Kunskap om 

passform, matchning, kvalitet och designers var superviktigt, även om vi aldrig skulle erkänna 

det för våra vänner, eller – allra minst – våra flickvänner. 

(…) 3. Jag var inte bög. Jag var helt enkelt bara sjukligt intresserad av ämnena mode och stil. 

4. Jag var inte ensam om att sakna lättillgänglig information och inspiration presenterat på ett 

manligt och underhållande sätt. (Jarlbro, 2006:106). 

Citatet ovan visar tydligt att tidningen vänder sig till heterosexuella män. Det finns t.o.m. 

nästan en homofobisk touche i framställningssättet, såtillvida att flickvänner omnämns, liksom 

följande: jag är inte bög och manligt och underhållande sätt. Det är således viktigt för 

tidningen King att markera att detta är en tidning för ”vanliga” män med en tydlig 

heterosexuell identitet (Jarlbro, 2006:107). 

3.10 FUNKTIONSHINDER I TEVENYHETERNA 

Medieforskaren Marina Ghersetti har i rapporten Bilder av funktionshinder – en studie av nyheter i 

Sveriges Television (2007) gjort en undersökning om hur personer med funktionshinder framställs i 

Sveriges Televisions nyheter.  

Hon konstaterar att framställningen av personer med funktionshinder i Sveriges Televisions 

nyheter sker på två olika sätt. Antingen visas personerna i inslag där de är namngivna, 

händelseförloppet beskrivs på ett korrekt sätt och förbättringar, möjligheter och inflytande lyfts 

fram. I den andra delen av inslagen visas personer med funktionshinder som en grupp och nyheten 

fokuseras på utanförskap, svaghet och hopplösheten (Ghersetti, 2007). 

Hon kommer fram till att i hela 73 procent av de undersökta inslagen framställs personer med 

funktionshinder som en grupp (Ghersetti, 2007). 

[…] funktionshindrade personer inte framträder i egenskap av vanliga och genomsnittliga 

samhällsmedborgare, utan som representanter för en särskild grupp med specifika behov och 

problem (Ghersetti,2007:37). 

Enligt Ghersetti hjälper medierna till att vidga mottagarens synsätt likaväl som de hjälper till att 

förminska dem genom att förenkla och stereotypisera. Ofta ges personer med funktionshinder 
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rollen som offer och svaga personer som ofta inte heller kan föra sin egen talan i nyhetsmedierna 

(Ghersetti, 2007). 

Marina Ghersettis (2007) undersökning behandlar nyhetsmedier, vilket innebär att en koppling till 

livsstilmagasin inte är självklar men vi anser ändå att hennes forskningsresultat är relevanta för vår 

undersökning. 

Medieforskaren Karin Ljuslinder har i sin avhandling "På nära håll är ingen normal – 

Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956-2000" (2002) undersökt hur funktionshindrade 

framställs i Sveriges Television. Ljuslinder (2000) hävdar att i SVT kännetecknas gestaltningen av 

funktionshindrade av starkt förenklade stereotyper, oavsett genre och tidsperiod.  Sällan eller aldrig 

framställs de som sammansatta individer.  

En vanlig stereotyp enligt Ljuslinder (2002) är "den hjältemodiga" som innebär att en person med 

funktionshinder får stor medieuppmärksamhet för att han/hon utför ett arbete som för icke-

funktionshindrade anses vara en självklarhet.  

I programmet Veckorevy visas ett inslag där en förlamad ingenjör som trots sin förlamning 

bygger en elektronisk mätutrustning (Ljuslinder, 2002, sid. 118). 

Enligt Ljuslinder (2002) är det också vanligt att män med funktionshinder framställs med en 

"vanlig" anställning för att visa att den personen kan klara av en sådan uppgift. Ofta konstrueras de 

som "hjältar" som "trots" sitt funktionshinder klarar av vardagen. Det är även vanligt 

förekommande att hjälten är en så kallad offerhjälte, där de dels framställs som offer efter att de till 

exempel varit med om en olycka och dels som hjältar med stark livsvilja och envishet.  

När fokus bara ligger på att den funktionshindrade är ett offer, skildras personen som utsatt och 

beroende, som stereotypen "Det stackars offret", ett offer för diskriminering och förtryck. Kampen 

för bättre livsvillkor är underordnad i berättelsen (Ljuslinder, 2002).  

Dessa stereotypa skildringar om funktionshindrade personer härstammar från gamla myter från 

tidigare tidsepoker. De överlever troligen på grund av den linjära och traditionella 

berättelseformen, med karaktärer som ofta används i en historia; hjälten, skurken och offret 

(Ljuslinder, 2002). 
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3.11 INVANDRARE I NYHETSMEDIERNA 

Ylva Brune har i antologin Mediernas vi och dom – mediernas betydelse för den strukturella 

diskrimineringen (2006) analyserat hur tre storstadstidningar under några veckor beskrev det 

svenska, etniskt heterogena samhället i flera olika genrer.  

Brune (2006) kunde konstatera att etniska minoriteter i större utsträckning inkluderades och 

behandlades på ungefär samma sätt som ”vanliga människor” i genrer som kultur, nöje och sport. 

På de kultur- och nöjessidor som Brune (2006) undersökt såg hon en strävan av att inte skapa ett 

”vi” och ”de” utan istället inkludera etniska minoriteter. Inkluderingen skedde i formuleringar som 

till exempel ’svenska Helena Paparizou’. Brune (2006) konstaterade att sport- och nöjesgenrerna 

speglade samhällets etniska mångfald på ett något bättre sätt än andra genrer. Inom 

sportjournalistiken har till exempel sportidoler med utländsk bakgrund varit vanligt förekommande 

sedan länge.  

Medieforskaren Marcus Johansson behandlar i kapitlet Husbondens röst i etnifierad lokalpress 

(2006) lokalpressens rapportering av invandrare och invandring, han studerar hur personer med 

utländsk bakgrund representeras under tjugo års tid i två svenska lokaltidningar.  

Johansson (2006) konstaterar att den största delen av artiklarna i den ena lokaltidningen visar 

invandrare som ett problem, han kommer fram till att desto fler invandrare som tar plats i vårt 

samhälle desto mer ökar också den negativa bilden av dem i medierna. 

Johansson (2006) konstaterar också att personer med utländsk bakgrund i merparten av artiklarna 

beskrivs som ett kollektiv och att det finns en hierarkisk skildring, där personer med utländsk 

bakgrund beskrivs som underlägsen majoriteten. Han beskriver också hur uttrycket ”invandrare” 

används i formuleringar med negativ klang och kring kostnader för samhället, segregering och 

områden med sociala problem.  

Ylva Brune har forskat kring framställningen av flykting- och invandrarfrågor i svenska 

nyhetsmedier, vilket resulterade i avhandlingen: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om 

“invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld (2004).  

Avhandlingen fokuserar på hur nyhetsmedierna fungerar som gränssättare när de på olika sätt 

etablerar eller bekräftar gränser mellan Sverige och flyktingar, mellan svenskar och "invandrare" . I 

tre fallstudier undersöker hon centrala teman som flyktinginvandring, rasistiskt våld och mediernas 

invandrare. Syftet med analysen är dels att urskilja hur nyhetslogiken formar nyheterna och dels att 
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ta fasta på den främlingssyn som kommer till uttryck när texterna utgår från föreställningar om 

"oss" och "Andra".  

I avhandlingen skriver Brune ett avsnitt om den så kallade Medieinvandraren. Begreppet 

”invandrare” har använts som ett vedertaget begrepp i både medier och forskning, och har dels en 

denotativ innebörd – folk som invandrat – och dels en konnotativ innebörd – folk som är 

annorlunda. Kategoriseringen av "invandrare" och "svenskar" har även använts som motsatspar, 

där medierna framställt 'invandrare' som något negativt, genom till exempel stereotyper och i 

sammanhang med problem och avvikelser.  

Praktiska ordsammansättningar i rubriker blir benämningar för enkelt skurna förutbestämda roller 

– stereotyper – så som Invandrarkvinnor eller Invandrarmän.  Journalistens arbetssätt skapar en 

tolkningsgemenskap för nyheter om invandrare, där invandrare framställs som det avvikande mot 

normen och idealet. De intervjuas som exempel på eller undantag från generella problem, 

strukturella samhällsproblem gestaltas som svårigheter som invandrare har och de statistiska 

skillnaderna mellan ”svenskar” och ”invandrare” översätts till egenskaper eller brister hos 

invandrare. Det mest intressanta resultatet från analysen, anser Brune, är att det är 

utgångspunkterna för bevakningen, snarare än teknikerna, som är märkliga. Medierna skapar 

generaliserade skillnader mellan "oss" och "dem" och gestaltar typiska representanter för kategorin 

'invandrare'. Bilden från 1970-talet, att andra länder inte utvecklats lika mycket som Sverige och 

att detta påverkar de som invandrar till landet, lever fortfarande kvar. Den vetenskapliga, 

generaliserande blicken på “invandrare” gör de beskrivna människorna till objekt och typifierande 

exempel och läsaren får en överlägsen position.  

Enligt Brune (2004) har delar av den nyhetsbevakning som rör invandrare kretsat kring en 

grundkonflikt som formuleras som ”frihet” kontra ”förtryck”. Exempel på detta är 

nyhetsbevakningen i samband med hedersrelaterat våld mot unga kvinnor, där den 

”invandrarkvinna” som kämpar för att frigöra sig från sin familj framställs som hjältinna. Frihet 

associeras i texterna med svenskhet och modernitet, medan förtryck associeras med religion, 

tradition, Mellanöstern och islam. Invandrade män framställs i den här sortens nyhetsbevakning 

stereotypt som män som styrs av sin religion och sina traditioner och som måste slå eller döda de 

kvinnor som försöker bryta sig loss från mannens kontroll. Nyheternas stereotypisering består i att 

upprätta enkla och skarpa skillnader mellan kulturer så som att svenskt = modernt, fritt och 

jämställt medan muslimskt = traditionellt, förtryckande och patriarkalt. I nyhetstexterna översätts 

dessa tänkta egenskaper hos kulturer till egenskaper hos de människor som skildras (Brune, 2004: 
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356). Också ”invandrarkillen” är en seglivad stereotyp i svensk nyhetsbevakning och den gestaltas, 

enligt Brune, som en rotlös, kriminell, gängstyrd machotyp som föraktar det svenska samhället 

(Brune, 2004: 303). 
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4. METOD 

4.1 KVALITATIV ANALYS 

I vår kvalitativa undersökning använde vi oss av diskursanalys, narrativ analys samt analysbegrepp 

ifrån semiotiken.  

4.1.1 Diskurs 

Enligt Gauntlett (2002) är diskurser speciella sätt att prata om vissa ämnen, som påverkar hur vi ser 

på världen och på oss själva. Idag är det populärjournalistiken som innehar kanalerna för 

spridningen av de rådande diskurserna. Diskurserna kring sexualitet och identitet är tydliga, även 

de sprids av medier som konsumeras av publiken.  

Enligt medieforskaren David Deacon et al (2007) är vad vi identifierar som diskurs och vad vi 

identifierar som det sociala djupt sammansvetsat. Det diskursiva och det sociala påverkar och 

agerar med varandra. Vi bygger upp vår känsla för den sociala världen genom språket vi använder, 

samtal vi hör, ord vi kombinerar, medan socialt agerande och interagerande inte skulle vara möjligt 

utan språket vi använder.  

Språkvetaren Norman Fairclough (1995) hävdar att det finns tre övergripande frågor som alltid kan 

ställas i förhållande till en journalistiskt producerad text:   

 Hur representeras ”världen” i texten. Hur framställs personer, relationer och händelser? 

 Vilka identiteter ges till dem som förekommer i texten? 

 Vilken relation skapar texten emellan aktörerna i texten och mellan läsaren och textens 

aktörer? 

Med hjälp av diskursanalys har vi kunnat urskilja de olika världsbilderna i artiklarna och identifiera 

relationer mellan olika aktörer i texterna. 

4.1.2 Semiotik 

Semiotik betyder läran om tecken. I vår bild- och textanalys använde vi oss av semiotikens begrepp 

denotation och konnotation. Bildforskarna Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson & Gert Z 

Nordström (2006) hävdar att denotation är ett teckens egentliga betydelse och konnotationen är en 

kulturellt förankrad bibetydelse. Tecknet kan i en viss kultur associeras med ytterligare en 

betydelse än den denotativa (Deacon et al, 2007). Till exempel konnoterar ett kors kristendom. 

Med hjälp av semiotiken kunde vi urskilja texternas underliggande innebörder.  
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4.1.3 Narrativ 

Medieforskaren John Fiske har i boken Television Culture (1987) beskrivit narratologen Tzvetan 

Todorovs narrativa modell följer händelseförloppet i en berättelse ett visst mönster. Berättelsen 

börjar med ett harmoniskt jämviktstillstånd, som sedan störs av någonting, vanligtvis en bov.  

Sedan börjar en strid för att återställa jämvikten, den som lyckas med detta får ofta rollen som 

hjälte. Det nya tillståndet av jämvikt kan ofta vara likt det första men de två är aldrig helt 

samstämmiga. Striden mellan boven och hjälten symboliserar kampen mellan motsatspar som gott 

och ont, vanlig och avvikande eller kultur och natur (Fiske, 1987). I semiotisk analys försöker man 

avtäcka en berättelses motsatspar för att identifiera de kulturella koder som formar berättelserna 

kring det till exempel manligt – kvinnligt, normalt - onormalt. I en berättelse är paradigmet den 

grundläggande konflikten medan syntagmet är det som för historien framåt, berättelsens 

händelseförlopp (Fiske, 1987).  

Enligt Fiske (1987) kan man med hjälp av Todorovs modell identifiera berättelsens ideologiska 

budskap genom att undersöka vilka tillstånd som beskrivs som goda jämviktstillstånd. Genom detta 

kan man identifiera vad som stör jämvikten och vad som sedan återskapar stabiliteten. Man kan 

dela in den narrativa ideologin i två delar. Den första delen är jämförandet av jämviktens start och 

slut, det andra är identifieringen av vad som stör jämvikten och vad som sedan återskapar 

stabiliteten. Med hjälp av narrativ har vi kunnat urskilja berättelser och paradigm i texterna.  

Fiske tar också upp socialantropologen Lévi-Strauss mytbegrepp och ser det som användbart för 

analyser av dagens populärkulturella texter. Lévi-Strauss uppfattar myter som en ångestdämpande 

mekanism som hanterar olösliga motsättningar i en kultur och erbjuder kreativa sätt att leva med 

dessa motsättningar (Fiske, 1987). Myterna används för att förvandla ett samhälles eller en kulturs 

inneboende motsättningar till konkreta representationer i en process som Lévi-Strauss kallar för 

”den konkreta logiken” (Fiske, 1987).  

För att vi på ett tydligare sätt skulle kunna komma fram till hur aktörerna i texterna framställdes 

använde vi oss av karaktärsläsning. Enligt Fiske (1987) tillhandahåller en karaktär en uppsättning 

värderingar som används till att ge mening till handlingar och händelser. Genom att sätta 

karaktären i relation till andra karaktärer framhävs deras skillnader och likheter.  

4.2 URVAL OCH MATERIAL 

Vi valde två livsstilsmagasin som är riktade till unga kvinnor, Cosmopolitan, Veckorevyn och två 

som är riktade till unga män, Café och King. Vi undersökte år 2007 och 2008. Cosmopolitan och 

Café utkommer med 12 nummer varje år.  2007 utkom King med tio nummer och 2008 med 12 
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nummer. Veckorevyn utkommer med 26 nummer varje år. 2008 undersökt vi även specialnummer 

som utkom under sommaren, vi undersökte sammanlagt 28 nummer av Veckorevyn detta år. Totalt 

har vi undersökt 124 tidningar i den kvantitativa översikten.  

Vi valde ut 33 artiklar ur de fyra livsstilsmagasinen för djupanalys. Vi valde bort artiklar som var 

kortare än en sida. Om en huvudperson förekom i mer än en artikel i samma livsstilsmagasin valde 

vi endast en av dessa artiklar, den som var störst. Vi har inte undersökt ickeredaktionellt material, 

så som annonser. Vi har inte undersökt artiklar som handlar om adopterade. I Veckorevyn valde vi 

bort två stycken artikelserier för djupanalys trots att de tre grupperna förekom i dessa artiklar. Vi 

valde bort artikelserien ”En dag med…”, då dessa artiklar såg likadana ut och därför blev 

enformiga. I Veckorevyn valde även bort artikelserien ”Min garderob” då de artiklarna endast 

handlade om kläder.  

4.3 METODKRITIK 

Ett problem i vår undersökning är att det inte framgår att samma personer förekommer vid flera 

tillfällen. Till exempel har vi funnit att personer som Lindsay Lohan (hbt-person), Danny Saucedo 

(invandrare) och Andreas Kleerup (funktionshindrad) syntes flera gånger. Eftersom vi räknade dem 

som en ny person varje gång, så ser det ut i vår översikt som något fler olika personer från de olika 

grupperna uppträder i magasinen, än vad som faktiskt är fallet. Ett annat problem kan vara att det 

kan ha förekommit någon person som tillhört någon av grupperna utan att det har framgått av 

texten eller utan att vi vetat om deras tillhörighet. I de fall som vi har varit osäkra har vi försökt att 

ta fram information om personen i fråga. Våra djupanalyser är av tolkande art. I sådana analyser 

kan personlig erfarenhet, bakgrund och värderingar påverka hur man tolkar innehållet.   

4.4 GENOMFÖRANDE KVANTITATIV ÖVERSIKT 

Vi undersökte tidningarna flera gånger och gjorde markeringar på varje sida där någon från de 

olika grupperna förekom. För att komma fram till vilka som tillhör de olika grupperna har vi utgått 

ifrån utseende, namn, vad som framgår av texten samt tidigare kännedom.  

För att få fram en ungefärlig siffra på det totala antalet ansikten som syntes i de fyra 

livsstilsmagasinen under ett år valde vi ut ett nummer per år av varje magasin. Antalen ansikten i 

dessa tidningar multiplicerades med det totala antalet utgivna nummer det året för att få fram en 

ungefärlig siffra på hur många ansikten som förekom totalt. I till exempel King juli 2007 förekom 

238 ansikten totalt. Den siffran multiplicerades med 10, vilket representerar det totala antalet 

utgivna nummer av King det året.  
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I samtliga nummer av livsstilsmagasinen 2007 och 2008 har vi räknat hur många personer med 

funktionshinder, invandrare och hbt-personer som förekom totalt. I till exempel Veckorevyn 

förekom det nio personer med funktionshinder under 2008. De nio personerna satte vi i relation till 

det totala antalet ansikten som förekom i Veckorevyn det året.  

4.5 GENOMFÖRANDE KVALITATIV ANALYS 

Vi valde ut 35 artiklar ur de fyra livsstilsmagasinen för djupanalys. Vi valde nästan alla artiklar 

som handlade om hbt-personer, invandrare eller personer med funktionshinder och som var en sida 

eller längre. Vi analyserade dessa artiklar med hjälp av diskursanalys och analysbegrepp från 

semiotiken samt narrativ. Vi sammansatte ett analysschema som vi utgick från under våra 

djupanalyser (se bilaga 1). Efter de första analyserna tog vi bort vissa frågor från analysschemat 

eftersom vi då insåg att de inte var nödvändiga för vår undersökning. Vi letade bland annat efter 

motsatspar och berättelser i texterna.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 RESULTAT AV DEN KVANTITATIVA ÖVERSIKTEN 

I vår kvantitativa översikt har vi räknat alla hbt-personer, invandrare och personer med 

funktionshinder som förekommit i alla nummer av alla de fyra magasinen. Vi har bara använt två 

undersökningstillfällen per magasin för att få ett ungefärligt procentuellt mått på representationen 

av de tre grupperna i förhållande till alla som framträder totalt i respektive magasin. 

Vec korev yn 2007  juli 2008  januari 
Anta l personer  207  203  
Anta l personer x h elt år 4968  5684  
   

 2007  2008  
Hbt  93  46  
Invandrare  84  36  
Funktionshinder  3 9 
   
Hbt  i pro cent av a lla sy nliga  1,9  0,8  
Invandrare i procent av alla 

syn liga 1,7  0,6  
Funktionshinder i proc ent av a lla 

syn liga 0,06  0,15   

Totalt förekom det ungefär 4970 personer i Veckorevyn 2007. Av dem var 93 stycken hbt-

personer, 84 var invandrare och tre var personer med funktionshinder. 2008 förekom det ungefär 

5690 personer i Veckorevyn. Det året halverades antalet hbt-personer i Veckorevyn, till 46 

personer, antalet invandrare mer än halverades till 36 personer och antalet personer med 

funktionshinder tredubblades till nio personer.  
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Cosmopolitan 2007  juli 2008  januari 
Anta l personer  230  264  
Anta l personer x h elt år 2760  3168  
   

 2007  2008  
Hbt  43  18  
Invandrare  6 11  
Funktionshinder  3 1 
   
Hbt  i pro cent av a lla sy nliga  1,5  0,6  
Invandrare i procent av alla 

syn liga 0,2  0,3  
Funktionshinder i proc ent av 

alla synliga 0,1  0,03   

 

Totalt förekom det ungefär 2760 personer i magasinet Cosmopolitan 2007. 43 av dem var hbt-

personer, sex stycken var invandrare och tre av dem hade ett funktionshinder.   

 

 

 

Under 2008 förekom det ungefär 3170 personer totalt i Cosmopolitan. Antalet hbt-personer 

minskade till 18 personer från 2007 till 2008. Antalet invandrare ökade till elva stycken. 2008 

minskade antalet personer med funktionshinder till tre gånger så lite som under 2007, det vill säga 

en person med funktionshinder var med i Cosmopolitan det året.  
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Café  2007  juli 2008  januari

Anta l personer  187  215  
Anta l personer x h elt år 2244  2580  
   

 2007  2008  
Hbt  9 6 
Invandrare  10  28  
Funktionshinder  4 3 
   
Hbt  i % av hela året  0,40% 0,20% 
Invandrare i % av h ela året  0,45% 1,10% 
Funktionshinder i %  av hela året  0,18% 0,10%  

 

Ungefär 2240 personer figurerade i Café totalt under 2007. Nio av dem var hbt-personer, fyra var 

personer med funktionshinder och tio stycken var invandrare.  

 

 

 

Under 2008 figurerade ungefär 2580 personer totalt i Café. Antalet hbt-personer minskade till sex 

stycken mellan 2007 och 2008. Under 2008 ökade antalet invandrare nästan tre gånger så mycket 

som 2007, det vill säga 28 invandrare var med i Café det året. 2008 minskade antalet personer med 

funktionshinder till tre. 

 

 



 34 

King 2007  juli 2008  januari 
Anta l personer  238  212  
Anta l personer x h elt år  2380  2544  
   

 2007  2008  
HBT  20  10  
Invandrare  11  12  
Funktionshinder  1 2 
   
HBT  i pr ocen t av alla synliga  0,8  0,39  
Invandrare i procent av alla 

syn liga 0,46  0,47  
Funktionshinder i proc ent av 

alla synliga 0,04  0,07  
    

Ungefär 2380 personer förekom totalt i King under 2007. 20 av dem var hbt-personer, elva var 

invandrare och en av dem var en person med funktionshinder. 

 

 

 

Ungefär 2540 personer förekom totalt i King under 2008. Antalet invandrare ökade med en 

invandrare jämfört med året innan, det vill säga tolv invandrare var med i King 2008. Antalet hbt-

personer halverades till tio, jämfört med 2007. Antalet personer med funktionshinder dubblades 

under 2008, det vill säga två personer med funktionshinder var med.   
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Veckorevyn hade totalt sett med flest personer från de 

tre grupperna under 2007 jämfört med de andra tre 

magasinen. Café hade med minst antal personer från de 

tre grupperna totalt sett jämfört med de andra 

magasinen. Flest hbt-personer 2007 förekom i 

Veckorevyn, även flest invandrare figurerade i 

Veckorevyn. Flest personer med funktionshinder 

förekom i Café 2007. King var det magasin där minst 

antal personer med funktionshinder förekom, Café hade 

minst antal hbt-personer och Cosmopolitan hade minst 

antal invandrare.  

 

 

 

 

 

Även 2008 hade Veckorevyn med flest personer från de 

tre grupperna totalt sätt jämfört med de andra tre 

magasinen. King hade minst antal personer från de tre 

grupperna totalt sett. Veckorevyn hade flest antal hbt-

personer och Café hade minst. Flest antal invandrare 

förekom i Veckorevyn 2008 och minst antal invandrare 

förekom i Cosmopolitan. Flest personer med 

funktionshinder figurerade i Veckorevyn och minst i 

Cosmopolitan. 
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5.2 RESULTAT OCH ANALYS AV DEN KVALITATIVA ANALYSEN 

5.2.1 Magasinens framställning av funktionshinder 

Enligt Dyer (2002) och Gripsrud (2002) har begreppet representation en dubbelbottnad betydelse. 

Dels betyder representation hur någonting framställs och dels hur någon eller något får vara 

representant för till exempel en grupp. I våra analyser har det varit viktigt att urskilja hur 

personerna framställs och om den person som representeras får stå för sig själv eller sin grupp. 

Detta för att människor ur underordnade och utsatta grupper i samhället riskerar att bli framställda 

som representanter för grupp (Brune, 2007). 

I samtliga artiklar utom en som berör funktionshindrade personer får huvudpersonerna framträda i 

egenskap av sitt funktionshinder och får representera sin typ av funktionshinder. I artikeln "Jag har 

bara ett ben" (Veckorevyn, special collection, nr 4, 2008) berättar Madelene Lundgren om hur det 

är att leva med en benprotes och hon får representera alla med protes.  

Ibland använder jag protesen från morgon till kväll men jag måste alltid planera användandet. 

Om jag går med den för mycket får jag skavsår och värk (Veckorevyn, special collection, nr 4, 

2008). 

I artikeln "Jag njuter precis som alla andra!" (Veckorevyn, nr 2, januari 2008) får rullstolsbundna 

Jenny Larnemarks historia representera hur alla rullstolsbundnas sexliv fungerar.  

För många rimmar ”sexuellt aktiv” och ”funktionshindrad” illa, samtidigt som det finns en 

nyfikenhet kring oss som inte ser ut som ”alla andra” (Veckorevyn, nr 2, januari 2008). 

Enligt Gripsrud (2002) bidrar medier till att skapa identifikation kring en verklighet som man själv 

inte upplevt. Många av artiklarna är skrivna i jagform vilket bidrar till att läsaren lättare kan 

relatera till en verklighet som de själva inte har upplevt, det vill säga den funktionshindrades 

verklighet. Gripsrud (2002) hävdar att läsaren måste ta ställning till hur den uppfattar 

huvudpersonen i texten och vem läsaren själv är och vill vara eller inte i förhållande till den 

personen. I artikeln "Så är det att leva med en ansiktsskada" (Veckorevyn, nr 7, 2007) berättar tre 

unga kvinnor om hur det är att leva med en ansiktsskada. Som läsare kan man få en förståelse för 

deras situation och reflektera över hur man själv skulle hantera samma situation.  

Ansiktsförlamningen har gjort att jag har förändrats mycket som människa. Alla säger att jag 

har blivit en bättre person och det har jag. Jag är glad att det hände[…] jag har lärt mig att 

leva med att jag ser ut på det här viset nu. Bara för att en sådan här sak händer ska det inte få 

förstöra en person (Frida, Veckorevyn, nr 7, 2008). 
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Enligt Brune (2004) använder medierna stereotyper för att förenkla gestaltningen av personer och 

överdriva olikhet mellan grupper. De arbetar med motsatser för att det avvikande ska bli mer 

framträdande. Exempel på detta arbetssätt finns i artikeln "Kleerups kreativa kaos" (Café, 

september, 2008) där Andreas Kleerup, som har ADHD, sätts i motsats till sin bror Jonas Kleerup. 

Andreas avvikelse blir då tydligare.  

Bröderna Kleerup kommer till planet i så god tid att de precis slipper springa. Jonas går först, 

med byxorna instoppade i stövlar som slutar vid vaden. Han knappar djupt koncentrerat på sin 

mobil när han närmar sig gaten. Andreas studsar fram 100 meter bakom i blå paceT-shirt, 

gröna cargopants och pilotbågar från Ray-Ban (Café, september, 2008).   

Marina Ghersetti (2007) beskriver att funktionshindrade i svensk nyhetsteve antingen framställs på 

ett korrekt sätt, namngivna och med syn på möjligheter och förbättringar eller med fokus på 

svagheter och utanförskap. Eftersom Ghersetti har undersökt nyhetsmedier så kan vi inte göra en 

rak jämförelse mellan hennes resultat och vårt. Det är dock ändå intressant att se skillnader och 

likheter mellan nyhetsmedierna och livsstilsmagasin.  

I vår undersökning har vi funnit i artikeln ”Att leva med en ansiktsskada” (Veckorevyn, nr 7, mars, 

2008) att Ghersettis resultat används i kombination med varandra, där det både är fokus på 

svagheter och möjligheter hos personen som artikeln handlar om. 

Halva årskurs sju skolkade jag. Jag blev retad av de äldre och min bästis och jag gled isär. 

Men så en dag bestämde jag mig för att nu ska jag göra någonting åt saken. 'Jag skiter i det 

som har hänt, nu ska jag ta fram den riktiga Frida'. Då fick jag många nya kompisar och allt 

blev bättre (Veckorevyn, nr 7, mars, 2008). 

Vi har funnit i likhet med Ghersettis forskningsresultat att personer med funktionshinder i våra 

undersökta artiklar framträder som representanter för gruppen funktionshindrade, och inte i 

egenskap av vanliga samhällsmedborgare. Till skillnad från Ghersettis undersökning av 

nyhetsmedierna konstaterar vi att funktionshindrade i livsstilsmagasin inte ges rollen som offer och 

svaga personer i våra undersökta artiklar, utan snarare som starka och självständiga personer. Ett 

exempel på detta finns i artikeln ”Att förlora ett ben har gjort mig till en bättre människa” 

(Veckorevyn, nr 19, 2008). 

Jag är faktiskt glad att alltihop har hänt. Jag skulle inte ändra på det ens om jag kunde. Jag 

har lärt mig massor av det jag gått igenom och är förmodligen en bättre människa nu än jag 

skulle varit annars (Veckorevyn, nr 19, 2008). 
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Hirdman undersökte i avhandlingen "Tilltalande bilder" (2002)Veckorevyn under ett antal år och 

fann att tidningen intog en auktoritativ roll som storasyster till sina läsare. Vi har funnit att 

Veckorevyn fortfarande spelar en roll som storasyster. I artikeln "Mitt one night stand gav mig hiv" 

(Veckorevyn, nr 15, juli, 2007) vill Veckorevyn lära sina läsare vad som kan hända om man har 

oskyddat sex. Där berättar experten Pelle Ullholm på RFSU och vad hiv och aids är, hur det smittar 

och hur man skyddar sig.  

Ha alltid med en kondom och använd den. Bry dig inte om huruvida den andra gillar att ha 

kondom eller inte. Stå upp för din rätt att skydda dig (Veckorevyn, nr 15, juli, 2007). 

I artikeln "Gör om min tråkiga rullstol" (Veckorevyn, nr 22, oktober, 2008) gör Veckorevyn om 

Goiza och hennes rullstol. Magasinet tar rollen som hennes storasyster genom att "piffa till" Goiza 

och rullstolen.  

Enligt Ljuslinder (2002) är en vanlig stereotyp av funktionshindrade ”den hjältemodiga” som 

klarar av något som icke-funktionshindrade ser som en självklarhet. I artikeln ”Att förlora ett ben 

har gjort mig till en bättre människa” (Veckorevyn, nr 19, september 2008) visar Malin Jönsson att 

hon klarar av att simma ”trots” att hon har förlorat ett ben. I ingressen står det: 

Kan man ha ett ben där foten sitter bak och fram? Och tillhöra eliten i handikappsim? Absolut. 

Det är skånetjejen Malin Jönsson ett levande bevis på. Läs hennes gripande historia om hur 

besegrade cancern och nu siktar på OS-guld (Veckorevyn, nr 19, september 2008). 

En annan stereotyp som används av medierna för att framställa personer med funktionshinder är 

den så kallade ”offerhjälte” där de framställs som offer som ”trots” det har en stark livsvilja. 

Artikeln ”Så är det att leva med en ansiktsskada” (Veckorevyn, nr 7, mars 2008) handlar om Elin 

van Leeuwen som föddes med en missbildning i ansiktet. I artikeln beskrivs Elin som ett offer 

samtidigt som hon beskrivs som en hjälte som inte bryr sig om vad andra tycker om henne: 

Efter åtta operationer har Elin sagt stopp. Under det sista ingreppet justerades näsan och 

läkarna tog bort en grop i pannan. Hon har bestämt sig för att inte ta åt sig när folk stirrar. – 

Jag tänker istället att de tittar för att jag har en fin väska. (Veckorevyn, nr 19, september 

2008).  

Enligt Ljuslinder (2002) består det traditionella berättandet av karaktärerna hjälten, skurken och 

offret. Detta känns också igen i John Fiskes (1987) beskrivning av Tzvetan Todorovs narrativa 

modell för händelseförloppet i en berättelse. Enligt Todorov börjar berättelsen med ett tillstånd av 

jämvikt, denna jämvikt störs av någonting, oftast en skurk. Sedan trappas intrigen upp tills en hjälte 
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kommer och på något sätt lyckas skapa ett nytt tillstånd av jämvikt. I vår undersökning har vi i 

flera artiklar som handlar om personer med funktionshinder funnit att texterna följer Todorovs 

berättelsemodell (Fiske, 1987). I artikeln ”Viljan hjälpte mig vinna över dyslexin” (Cosmopolitan, 

maj 2007) syns berättelsemönstret tydligt i Keira Knightleys kamp mot sitt funktionshinder: Keira 

levde i ett jämviktsförhållande innan hon började skolan. När hon började skolan upptäcktes 

hennes dyslexi som blev ”boven” som störde jämvikten. Hjälten blev hennes vilja och hårda arbete 

som hjälpte henne att komma till en ny jämvikt, att kunna leva med sitt funktionshinder och klara 

av sitt yrke som skådespelerska. 

Enligt Eriksson et al (1999) identifierar vi oss med hjälp av till exempel motsatspar. Det är 

skillnaden mellan de två termerna i motsatsparet som ger betydelsen. Den ena termen i 

motsatsparet anses vara hierarkiskt högre än den andra och därmed ses den ena som ”normal” och 

den andra som ”avvikande”. 

I de undersökta artiklarna som handlar om personer med funktionshinder har vi funnit tydliga 

motsatspar som anger å ena sidan normen å andra sidan avvikelsen. Motsatsparen i artiklarna som 

handlar om personer med funktionshinder berättar om magasinens sätt att strukturera världen. 

Motsatsparen berättar att den värld som magasinen visar där funktionshindrade personer figurerar 

är en värld där det normala är att ha en fullt fungerande kropp, har man inte det så är man 

”avvikande”.  

FUNKTIONSHINDER  
Normal Avvikande 
normal onormal 
nykter onykter 
frisk sjuk 
smart dum 
lätt svårt 
piffig tråkig 
fri fången 
vanlig annorlunda 
självsäker osäker 
två ben ett ben 
ben protes 
lycklig olycklig 
försiktig oförsiktig 
skyddat sex oskyddat sex 
perfekt missfoster 
pigg trött 
aktiv hyperaktiv 
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5.2.2 Magasinens framställning av hbt-personer 

Enligt Dyer (2002) och Gripsrud (2002) har begreppet representation en dubbelbottnad betydelse. 

Dels betyder representation hur någonting framställs och dels hur någon eller något får vara 

representant för till exempel en grupp. Till skillnad från framställningen av funktionshindrade 

personer i vår undersökning får hbt-personer i vissa artiklar inte bara framträda som representanter 

för sin grupp, utan som individer. Till exempel i artiklarna "Skandalernas man Ola Salo" (King, nr 

3, mars, 2007) och Peter Siepen "Älskad och hatad" (King, oktober, 2007) framställs 

huvudpersonerna i egenskap av sig själva. I vissa artiklar, till exempel den om Magnus och Mats 

Carlsson "Det är nyttigt att bråka då och då" (Veckorevyn, nr 4, februari, 2007) och den om 

Caroline Gustavsson och Lisa Johansson "Vår son har två mammor" (Veckorevyn, nr 25, 

november, 2008) framställs de i egenskap av att de är hbt-personer. I artikeln "Sex är ett nöje" 

(Veckorevyn, nr 10, mars, 2007) framställdes personen inte i egenskap av att den är en hbt-person, 

men det framgår ändå av artikeln.  

Enligt queerteorin (Gauntlett, 2002) kan medierna hjälpa till att uppluckra gränserna mellan 

manligt och kvinnligt, när de lyfter fram personer som bryter mot den traditionella rollen för hur 

människor bör vara. Ola Salo på blir ett tydligt exempel på en person som bryter mot normen i 

artikeln "Skandalernas man Ola Salo" (King, nr 3, mars, 2007). Han pratar bland annat om sin 

annorlunda stil.  

Det är bara så svårt att hitta tillfällen när jag kan ha på mig mina handgjorda paljettblusar 

som är i det närmaste konstverk (King, nr 3, mars, 2007). 

Samtidigt ser vi flera exempel på stereotypisering av homosexuella män och kvinnor i vårt 

material. Enligt Dyer (2002) används stereotyper för att uttrycka en generell åsikt om en speciell 

grupp. I artikeln "Är din kille gay?" (Cosmopolitan, november, 2007) räknas det upp tecken på att 

en kille är homosexuell och därmed får man en snedvriden bild av hur en homosexuell man är.  

Ett säkert tecken på att din kille är bög är att han tänder på bögporr. Visst händer det att killar 

skickar snuskiga bilder till varandra, så en bild bevisar ingenting. Men hittar du en hel hög är 

det bara att inse fakta (Cosmopolitan, november, 2007). 

Enligt Hirdmans undersökning "Tilltalande bilder" (2002) av tidningen Veckorevyn spelar 

tidningen en undervisande storasysterroll till sina läsare. I vår undersökning ser vi att Veckorevyn 

antar storasysterrollen och lär sina läsare att se tecken på om deras pojkvänner är homosexuella. I 

ingressen till artikeln "Är din kille gay?" (Cosmopolitan, november, 2007 står det:   
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Du är kär, men han ska just komma ut – det är inte helt ovanligt. Såhär ser du om din kille 

gillar killar (Cosmopolitan, november, 2007). 

Enligt Connells (2003) teori om hegemonisk maskulinitet anses de män som har färre manliga 

attribut vara underordnade dem som har den hegemoniska maskulinitetens attribut. De som 

identifierar sig med den hegemoniska maskuliniteten måste tydligt ta avstånd från de mindre 

maskulina männen för att bevara hegemonin. I artikeln "Älskad och hatad" (King, oktober, 2007) 

om Peter Siepen finns tydliga exempel på detta slags avståndstagande. Reportern berättar i 

inledningen att han ska göra en resa till Peter Siepens universum.  

Somliga beundrar hans förmåga att klä sig precis hur som helst, utan minsta lilla hänsyn till 

färgkombinationer, mönster eller rådande mode. Andra avfärdar Siepen som en narcissistisk 

pajas utan existensberättigande – en kackerlacka i kändissfären (King, oktober, 2007). 

Enligt Johansson (2005) är man inte maskulin bara för att man föds i en mans kropp, utan 

maskuliniteten kännetecknas av andra attribut. I Kings artikel beskrivs Peter Siepen som en mindre 

maskulin man.  

[…] han poserar iklädd vita cowboystövlar med sporrar, glittriga armband, fluga och tajta 

kalsonger (King, oktober, 2007). 

Jarlbro har i sin studie Medier, Genus och Makt (2006) studerat livsstilsmagasinet Kings första 

nummer, där det framgår att tidningen vill markera att målgruppen är "vanliga" män med en tydlig 

heterosexuell identitet. I artikeln "Älskad och hatad" (King, oktober, 2007) håller reportern 

genomgående en avståndstagande och nedvärderande ton mot Peter Siepen.   

Även magasinens sätt att representera homosexuella män i bild kan tänkas förstärka en stereotyp 

uppfattning att de inte är som ”riktiga” män. I sin avhandling "Tilltalande bilder" (2002) skriver 

Hirdman att avbildade män i livsstilsmagasin har en ”icke-mötande” blick, för att klargöra att 

mannen på bilden är heterosexuell. I de tre artiklar i vår undersökning som handlar om manliga 

hbt-personer möter samtliga läsarens blick. I artikeln "Älskad och hatad" (King, oktober, 2007) 

tittar Peter Siepen in i kameran på sju av tio bilder, makarna Magnus och Mats Carlsson tittar in i 

kameran på samtliga bilder i artikeln "Det är nyttigt att bråka då och då" (Veckorevyn, nr 4, 

februari, 2007) och i artikeln "Skandalernas man Ola Salo" (King, mars, 2007) möter Ola Salo 

läsarens blick på nio av elva bilder. I enlighet med Hirdmans tolkning skulle man kunna säga att 

magasinen väljer att visa upp homosexuella män som erotiskt tillgängliga objekt och på samma sätt 

som kvinnor visas i bild.  
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Samtidigt konstaterar journalisten Sahlman (2005) att de homosexuella som syns i medierna 

framställs som så vanliga som möjligt. I artikeln "Det är nyttigt att bråka då och då" (Veckorevyn, 

nr 4, februari, 2007) berättar Magnus och Mats Carlsson om deras liv som gifta och lägger stort 

fokus på att de är som alla andra.  

[…] vi tycker inte att det är fånigt att till exempel storhandla, det är något vi verkligen kan 

njuta av. Många är lite föraktfulla för Svenssonlivet med villa, Volvo och hundar. Vi har väl i 

stort sett allt det där (Veckorevyn, nr 4, februari, 2007). 

Att poängtera vanligheten hos personer i den avvikande gruppen går att se som försök att inkludera 

dem i ”vår” föreställda gemenskap. Men samtidigt riskerar gestaltningens anpassning till en tänkt 

gemensam norm att bevara till exempel rådande könsroller. Sahlman (2005) kommer i sin 

undersökning fram till att lesbiska kvinnor oftast förekommer i medier när det handlar om barn. De 

är som kvinnor bör vara, upptagna av sitt moderskap. Vi har funnit ett exempel på detta i artikeln 

"Vår son har två mammor" (Veckorevyn, nr 25, november, 2008) där Caroline Gustavsson och 

Lisa Johansson berätta om sitt föräldraskap till sonen Ebbe.  

Enligt Boréus (2005) är en del av den språkliga diskrimineringen utestängning, som när en grupp 

människor stängs ute från en debatt som är viktig för dem själva. Vi har i vår undersökning hittat 

tecken på denna form av diskriminering i texter som handlar om hbt-personer, till exempel "Jag 

ställde in bröllopet - Min blivande man var gay!" (Veckorevyn, nr 6, mars, 2008), "Marc vinner ny 

mark" (King, maj, 2008) och "Jag är nu mer alltid rädd när jag går ut" (Veckorevyn, nr 24, 

november, 2007). Alla dessa artiklar handlar om hbt-personen, men de är bara omtalade och får 

inte uttala sig i texter som handlar om dem själva. 

Jag visste inte vad som hade hänt och Fredrik var helt paralyserad, han stängde av, orkade 

inte prata utan gick och lade sig direkt, och så är det fortfarande. Han är deprimerad och 

sluter sig (Veckorevyn, nr 24, november, 2007). 

I artikeln "Marc vinner ny mark" (King, maj, 2008) handlar hela texten om Marc Jacobs, men han 

får inte uttala sig någonstans, istället berättar hans kollega om hans vanor: 

Idag har han bannlyst socker i kosten, börjat träna hårt och dejtar numera unga snygga killar 

på löpande band (King, maj, 2008). 

Enligt Eriksson et al (1999) identifierar vi oss med hjälp av till exempel motsatspar. Det är 

skillnaden mellan de två termerna i motsatsparet som ger betydelsen. Den ena termen i 
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motsatsparet anses vara hierarkiskt högre än den andra och därmed ses den ena som ”normal” och 

den andra som ”avvikande”. 

I de undersökta artiklarna som handlar om personer med hbt-personer har vi funnit tydliga 

motsatspar som anger å ena sidan normen å andra sidan avvikelsen. Dessa motsatspar används i 

framställningen av hbt-personer i våra undersökta magasin. Vi har funnit egenskaper som 

karaktäriserar hetero- respektive hbt-personer.  

EGENSKAPER  
Hetero-personer Hbt-personer 
säker osäker 
oerfaren bossig 
ond god 
lycklig olycklig 
lugn urspårad 
obegåvad begåvad 

 

Vi har funnit motsatspar som kan spegla magasinens samhälliga ideal. I kolumnen som visar 

heterosexuella personer står termer som beskriver det ”normala” idealet. De termer som beskriver 

hbt-personer är det som kan betraktas som ”avvikande” från idealet.  

SAMHÄLLELIGA IDEAL  
Hetero-personer Hbt-personer 
fast förhållande singel 
heterosexuellt sex homosexuellt sex 
heterosexuell homosexuell 
naturlig befruktning konstgjord befruktning 
biologisk mamma icke biologisk mamma 
Svensk fyllekultur renlevnadsman 
straightdisko bögdisko 
jobba med bistånd kändisfest 
straight gay 
homohatare homoälskare 
gift singel 
vanlig annorlunda 

 

Vi har även funnit motsatspar som karaktäriserar mer allmänna sociala relationer.  

SOCIALA RELATIONER  
Hetero-personer Hbt-personer 
inkluderad exkluderad 
tillsammans ensam 
älskad hatad 
lycklig olycklig 
vanlig annorlunda 
lugn urspårad 
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5.2.3 Magasinens representation av invandrare 

Enligt Brune (2004) kan en typberättelse i nyhetsbevakning som handlar om invandrare vara 

uppbyggd av en grundkonflikt. I den framställs ”invandrarkvinnan” som förtryckt och försöker 

göra sig fri och sträva mot ett mer svenskt liv. ”Invandrarmannen” stereotypiseras som en man som 

genom sin tro inte kan hantera sina aggressioner då en kvinna försöker frigöra sig från honom.  

Vi har i vår undersökning funnit att vissa ”invandrarkvinnor” och ”invandrarmän” framställs på ett 

liknande sätt som i Brunes (2004) undersökning. Artikeln "Min pappa kidnappade oss" 

(Veckorevyn, nr 14, juni, 2008) handlar om Sara som blev kidnappad av sin utländske pappa till 

krigsdrabbade Gaza, trots att hon ville leva ett svenskt liv hemma i Sverige. Pappan framställs som 

en våldsam man. 

Tiden i Gaza var ett rent helvete. Jag ville bara hem och sa det till honom […] Men då kastade 

han grejer överallt, han kunde vara ganska våldsam, och svarade bara 'Nej, glöm det' 

(Veckorevyn, nr 14, juni, 2008). 

Vi har även funnit andra tecken på stereotypisering. I artikeln "Gissa min strandoutfit!" 

(Veckorevyn, nr 13, juli, 2008) framställs Zahra Ryahi som en stereotyp av den muslimska 

kvinnan. Hon är täckt från topp till tå även på stranden och säger:  

I min religion får kvinnor bara visa händer, fötter och ansikte. Om jag inte hade burkinin 

skulle jag vara tvungen att bada på en tjejstrand (Veckorevyn, nr 13, juli, 2008). 

Enligt Connells (2003) teori om hegemonisk maskulinitet finns det män som är underordnade den 

hegemoniska maskuliniteten. Dessa män anses vara mindre manliga i förhållande till normen. I 

artikeln ”Rami mot nya mål” (Café, maj 2008) framställs Rami Shaaban som feminiserad och 

barnslig då han köper leksaker, kostymer och visar sina smycken. 

På vänster handled har Rami en klocka av märket Sjöö Sandström, men också två färggranna 

armband som Gabriel gjort på dagis (Café, maj 2008). 

Vi har även i vår undersökning funnit att flera invandrare inte framställs på ett stereotypt sätt. 

Brune konstaterar i antologin Mediernas vi och dom – mediernas betydelse för den strukturella 

diskrimineringen (2006) att i genrer som sport och nöje framställs invandrare i större utsträckning 

som ”vanliga människor” och med en mer personlig framtoning. Då livsstilsmagasin i stor mån 

räknas till nöjesgenren har vi i vår undersökning också funnit, i likhet med Brunes konstaterande, 

att personer med invandrarbakgrund vid flera tillfällen framställs som ”vanliga människor” och 

med en mer personlig framtoning. 
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I artikeln ”Kristian Luuk” (Café, februari 2007) framställs Kristian Luuk inte som invandrare utan 

också som en ”vanlig” svensk man som gillar att fika.  

(…) en kaffe och muffins på flyget från Helsingfors (Café, februari 2007). 

Brune (2006) ser även en strävan mot att inkludera invandrarna snarare än att skapa ett ”vi” och ett 

”de”. Hon tar som exempel upp att uttryck som ’svenska Helena Paparizou’ används i dessa 

artiklar. I de artiklar där vi har funnit strävan för att inkludera invandrare är nyckelordet ”vår”. 

I artikeln "Zlatan Ibrahimovic" beskrivs Zlatan Ibrahimovic som ”en av oss” (Café, juni, 2008): 

Vår världsstjärna om bollkontroll, trista träningstraditioner och en drömvärld utan målvakter 

(Café, juni, 2008). 

I artikeln "Mot väggen Josef Fares" (King, december, 2007) beskrivs Josef Fares som Sveriges 

framgångsrika regissör:  

Vår nye demonregissör om Hollywooddrömmar, att regissera dataspel och bilturen med 

Bergman (King, december, 2007). 

Enligt Gauntlett (2002) är genus och sexualitet kärnan i hur vi tänker när vi identifierar oss. 

Medier, som förser oss med meddelanden och bilder kring kvinnor och män samt sexualitet, 

påverkar troligen vår identitet. Artikeln "La Oksana" (Café, maj, 2007) består av sju sidor och en 

sida text, vilket visar på att det är ryskfödda Oksana Anderssons utsida som är det viktiga. Samtliga 

bilder anspelar på sex.  

Johansson (2006) undersökte i antologin "Mediernas vi och dom – Mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen” hur personer med utländsk bakgrund ses som en tillgång eller ett 

problem i lokaltidningar. Han konstaterar att de flesta invandrare framställs som ett problem. Vår 

undersökning har ett annat resultat. I flertalet av våra artiklar framställs invandrarna som duktiga 

och en tillgång för samhället. Exempel från dessa:   

I artikeln "Bea lever designerdrömmen" (Veckorevyn, nr 7, 2007) beskrivs Bea Szenfeld som en 

kvinna som har lyckats och som är på väg uppåt i karriären: 

Bea Szenfeld vann dokusåpan "Fashion House" (2003). Förstapriset? En praktikplats hos 

Stella MCCartney. Det var bara startskottet för den driftiga designern (Veckorevyn, nr 7, 

2007). 
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Enligt Eriksson et al (1999) identifierar vi oss med hjälp av till exempel motsatspar. Det är 

skillnaden mellan de två termerna i motsatsparet som ger betydelsen. Den ena termen i 

motsatsparet anses vara hierarkiskt högre än den andra och därmed ses den ena som ”normal” och 

den andra som ”avvikande”. 

I de undersökta artiklarna som handlar om invandrare har vi funnit tydliga motsatspar som anger å 

ena sidan normen å andra sidan avvikelsen. I artiklar som handlar om invandrare står den 

nationella normen i fokus i motsatsparen. Motsatsparen tar fasta på skillnaderna mellan ”Vi 

svenskar” och invandrare som då blir ”Den Andre” och den som är ”avvikande”. Motsatsparen i 

kolumnen ”Vi” visar det som är ”svenskt” och motsatsparen i kolumnen ”Den Andre” visar det 

som är ”osvenskt”.  

INVANDRARE  
”Vi” ”Den Andre” 
alkohol vatten 
ful vacker 
naken heltäckt 
fri fången 
trendig bekväm 
god ond 
trygghet våld 
säkert osäkert 
ofarligt farligt 
hemma borta 
inhemsk invandrare 
svensk utländsk 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Hur vanligt förekommande är grupperna i de fyra livsstilsmagasinen? 

Hbt-personer, invandrare och personer med funktionshinder förekommer sällan i våra fyra 

livsstilsmagasin. Hbt-personer är den grupp som syns mest av de tre grupperna. Personer med 

funktionshinder är den grupp som syns allra minst. Personer med funktionshinder syntes 

sammanlagt 26 gånger under 2007 och 2008 i de fyra magasinen jämfört med hbt-personer som 

syntes sammanlagt 245 gånger. Vi tror att detta kan bero på att det kan ses som mer accepterat att 

prata om sin sexuella läggning än om sin ”kroppsliga avvikelse” genom sitt funktionshinder. Vi 

tror även att det kan bero på att sexualitet och människokroppen är ett viktigt tema i 

livsstilsmagasinen. Kroppen som visas i dessa magasin är dock den ideala kroppen och hur man får 

den, så där passar ju inte funktionshinder in. Vår kvantitativa översikt har visat att grupperna 

förekom mindre 2008 än 2007.  

Grupperna är mer vanligt förekommande i livsstilsmagasin som riktar sig till unga kvinnor än i 

livsstilsmagasin som riktar sig till unga män. Vi tror att det kan vara så tidningsredaktionerna på 

Café och King tror att deras läsare inte vill läsa om det som är ”avvikande”. Varken King eller 

Café har en uttalad målgrupp som vänder sig endast till heterosexuella friska svenska män. På basis 

av våra textanalyser tror vi ändå att både Café och King utgår från den hegemoniska 

maskuliniteten som ideal och riktar sig till en läsekrets som förutsätts dela dessa ideal.  

Vår undersökning visar att de tre ”avvikande” grupperna syns så lite i livsstilsmagasinen att de på 

så sätt blir uteslutna ur livsstilsmagasinens identitetsskapande ”föreställda gemenskaper”, de finns 

knappt inte med i de gemenskaper som erbjuds. Att så få manliga representanter för ”avvikande” 

grupper syns i livsstilsmagasinen i vår undersökning kan bero på att de skiljer sig från normen av 

hur en man ”bör” vara.  

Hur framställs grupperna i fyra svenska livsstilsmagasin? 

Personer med funktionshinder framställs i de undersökta livsstilsmagasinen oftast som hjältar eller 

offerhjältar. Vi har kunnat se att hbt-personer ofta framställs på ett stereotypt sätt och att 

invandrare med kändisstatus framställs i större utsträckning som ”en av oss”. 

I de artiklar som vi har analyserat kring framställningen av funktionshinder har endast en man 

förekommit. Det är den kända musikern Andreas Kleerup som har ADHD. I flera av de artiklar där 

kvinnliga personer med funktionshinder förekommer ligger fokus på utseende och framförallt 
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kroppsligt utseende. I den västerländska kulturen anses vikten av ett vackert yttre vara mer 

förknippat med kvinnor än med män. Vi tror att detta kan ha påverkat att det är just kvinnor som 

får framträda och berätta hur det känns att leva med ett funktionshinder och att inte se ut som alla 

andra. En annan iakttagelse vi har gjort är att den enda killen med funktionshinder i våra 

djupanalyserade artiklar också är den enda som inte får frågan hur det känns att leva med ett 

funktionshinder. Vi tror att det beror på att kvinnor förväntas prata mer om känslor än män.  

Vi har även funnit i artiklar som handlar om personer med funktionshinder att de i de flesta fall 

framställs som hjältar och/eller som offerhjälte. De framställs som hjältar och skrivs i en berättelse 

som följer Todorovs berättelsemodell. I berättelserna får funktionshindret vara boven som stör 

jämvikten och personerna själva blir sedan hjälten som genom sin kamp för en bättre tillvaro 

skapar ett nytt tillstånd av jämvikt. Vi tycker att framställningen av personer med funktionshinder 

blir ensidig. Trots att det handlar om helt olika personer med olika typer av funktionshinder så 

skrivs berättelsen om dem på samma sätt.  

Artiklarna som handlar om hbt-personer har stort fokus på sex och relationer. Vi tror att detta har 

att göra med att det är på just områden som handlar om relationer och sex som hbt-personerna 

”avviker” från de heterosexuella och ”normala”. Vi har även kunnat se att manliga hbt-personer 

stereotypiseras och feminiseras i artiklarna vi undersökt. Vi tror att detta kan handla om den 

utbredda fördomen att manliga hbt-personer är feminina och att det också är ett sätt för den 

hegemoniska maskuliniteten att distansera och nedvärdera de män som inte stämmer överens med 

normen. 

Ett oväntat resultat vi har funnit i våra djupanalyser är att invandrare framställs på ett mindre 

stereotypt sätt än de andra två grupperna. I alla våra djupanalyserade artiklar som handlar om 

invandrare utom två har huvudpersonen varit känd. Vi tror att eftersom dessa kända personer är 

framgångsrika och har gjort ”något bra” gör att de framställs mindre stereotypt och mer som ”en av 

oss”. Ett exempel på detta är Zlatan Ibrahimovic som har satt svensk fotboll på kartan. En 

iakttagelse vi har gjort är att magasinet Café hade med nästan tre gånger fler invandrare under 2008 

än under 2007. Detta tror vi kan förklaras av att många av dessa invandrare var fotbollsspelare och 

att det var fotbolls-EM under sommaren 2008.  

Vi har funnit att personer ur de ”avvikande” grupperna som är kända får representera sig själva i en 

större utsträckning medan ”icke-kända” används för att representera en grupp. De kända 

personerna får också ofta en mer personlig framställning där fokus ligger långt ifrån deras 

eventuella bakgrund, funktionshinder eller sexuella läggning. Vi tolkar detta som att dessa grupper 
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är så ”avvikande” att om man är invandrare, har ett funktionshinder eller är en hbt-person måste 

man vara känd för att kvala in i dessa livsstilsmagasin. 

Magasinet Café hade ingen artikel som handlade om hbt-personer som lämpade sig för djupanalys. 

I Cosmopolitan förekom ingen artikel som lämpade sig för djupanalys som handlade om 

invandrare. Magasinet King hade ingen artikel som lämpade sig för djupanalys där det förekom en 

person med funktionshinder.  De gånger grupperna syntes var materialet för litet för att vi skulle 

kunna göra en djupare analys av hur de framställdes i de här magasinen. Vi tror att det är på grund 

av att Cosmopolitan är en internationell tidning som ges ut i många olika länder. Det förekommer 

mest världskändisar i Cosmopolitan och det syns få svenskar och ännu färre invandrade svenskar i 

den.  

Vi har funnit att den term i motsatsparen som etiketterar huvudpersonerna i våra undersökta 

artiklar har en negativ klang. Vi tycker att motsatsparen hjälper till att skapa och förstärka bilden 

av hbt-personer, invandrare och personer med funktionshinder som annorlunda och ”avvikande” 

från normen.  

Vi avslutar med två exempel på artiklar som har förvånat oss under vår undersökning, eftersom de 

så uttalat arbetar med stereotyper och för att distansera oss från ”avvikaren”: 

I artikeln ”Är din kille gay” visar magasinet Cosmopolitan sina läsare tecken på hur de kan se att 

deras pojkvän är homosexuell. Till exempel svarar de på om man kan se att pojkvännen är gay på 

hans fingerlängd, hans hår eller vilken hand han skriver med.  

I artikeln ”Gissa min strandoutfit” poserar muslimska Zahra heltäckt på stranden i en ”burkini” 

tillsammans med den nakna nudisten Sandra, superstylade Marie och Jenny i stringbikini.  

6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

När vi har sökt efter information till vår undersökning har vi funnit att det har forskats väldigt lite 

kring livsstilsmagasin. Därför tycker vi att all vidare forskning kring ämnet skulle vara av vikt, 

eftersom vi har uppfattningen att magasinen spelar en roll i människors identitetsbyggande. Andra 

intressanta utgångspunkter skulle kunna vara att forska kring hur andra grupper än de vi har 

undersökt framställs i livsstilsmagasin, till exempel etniska och religiösa minoriteter och äldre 

människor. Vi tycker också att en tidsjämförande undersökning skulle vara intressant, för att se hur 

framställningen av olika grupper förändras över tid.  
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 BILAGA 1 – ANALYSSCHEMA 

 Rubrik, vilken tidning, sida, storlek, genre, sammanfattning innehåll, 
”jagform”? ”viform”? Reporter? 

 

 Huvudperson, biperson, vilka karaktärer? 

 

 Vilka egenskaper tilldelas de, hur framkommer egenskaperna?  

 

 Beskriver utseende? Kroppsligt? 

 

 Berättelse i texten? Beskriva vad det är för typ av berättelse, vilka roller finns, 
hur ser intrigen ut? Jämlikt, störs av en bov, sen kommer hjälten och gör det 
till ett nytt jämlikt, likt det första men inte identiskt.  Syntagm och paradigm. 

 

  Motsatspar?  

 

 Vad har den här artikeln för övergripande budskap. 

 

 Denotation, konnotation 

 

 Metaforer  

 

 Myter – typ det goda offret, hjältemyten Magi, myt, redskap för att tyda 
drömmar.. gränsland mellan fakta och fiktion  

 

 Hur representeras ”världen” i texten. Hur framställs personer, relationer och 
händelser? 

 

 Vilken relation skapar texten sinsemellan aktörerna i texten och mellan läsaren 
och textens aktörer? Vilken relation får vi till journalisten? Relation reporter 
intervjuobjekt? 

 

 Vilka sanningar tas för givna i källoberoende reportertext?  
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BILAGA 2 – EMPIRISKT MATERIAL FÖR DJUPANALYSER 
”Sex är ett nöje” Veckorevyn, nr 10 2007, sid. 64 

 

”Caroline och Lisas dröm gick i uppfyllelse: ”Vår son har två mammor” Veckorevyn, nr 25 2008, 
sid. 38 – 39 

 

” Älskad och hatad” King, oktober 2007 sid. 72 – 81 

 

”Det är nyttigt att bråka då och då” Veckorevyn nr 4 2007, sid. 24 – 25 

 

”Är din kille gay?” Cosmopolitan, november 2007, sid. 89 – 90 

 

”Jag är numera alltid rädd när jag går ut” Veckorevyn, nr 24 2007, sid. 29 

 

”- Jag ställde in bröllopet, min blivande man var gay!” Veckorevyn, nr 6 2008, sid. 74-75 

 

”Skandalernas man Ola Salo” King, mars 2007, sid. 48-57 

 

”Rami Shaaban mot nya mål” Café, maj 2008, sid. 66 – 76. 

 

”Mot väggen - Josef Fares” King, december 2007, sid. 82 – 83 

 

”La Oksana” Café maj 2007, sid. 160 – 167 

 

”Gissa min strandoutfit!” Veckorevyn, nr 13 2008, sid. 39 – 41 

 

”Min pappa kidnappade oss” Veckorevyn, nr 14 2008, sid. 44-45 

 

”Verbal virtuos” King april 2007, sid. 68-75 

 

”Anna Maria Espinosa, Debutant med erfarenhet” Café, november 2008, sid. 34-35 

 

”Doreens många ansikten” Café, november 2008, sid. 76-82 

 

”Bojan Djordjic” Café, april 2008, sid. 122-123 
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”Backstage med Danny” Veckorevyn, nr 18 2007, sid. 28-29 

 

”Bea lever designerdrömmen” Veckorevyn, nr 7 2007, sid. 32-34 

 

”Kristian Luuk” Café, februari 2007, sid. 82-83 

 

”Cafe älskar… Lazee, möt Malmös tajtaste mc-arbetsnarkomanen som gör både hiphop och 
kläder” Café, april 2008 sid. 36-37 

 

“Kleerups kreativa kaos” Café, September 2008 sid. 90-99 

 

”Viljan hjälpte mig att vinna över dyslexin” Cosmopolitan, maj 2007, sid. 118 

 

”Gör om min tråkiga rullstol” Veckorevyn, nummer 22 2008, sid. 41 

 

”- Jag njuter precis som alla andra” Veckorevyn, nr 2 2008, sid. 26-27 

 

”- Jag har bara ett ben” Veckorevyn, nr 4 Special 2008, sid. 50-51 

 

”Mitt one night stand gav mig hiv” Veckorevyn, nr 15 2007, sid. 64-65 

 

”Halle Berry: "Min diabetes gav mig en sundare livsstil" Cosmopolitan, nr 10 2007, sid. 128-129 

 

”Så är det att leva med en ansiktsskada” Veckorevyn, nr 7 2008, sid 37-39 

 

”Malin, 18, är amputerad och simmar på elitnivå: - Att förlora ett ben har gjort mig till en bättre 
människa” Veckorevyn, nr 19 2008, sid. 30-31 

 

”Rebecca, 24, lider av narkolepsi och kan somna var som helst: - Jag drömmer även när jag är 
vaken” Veckorevyn, nr 11, 2008, sid 38-39 

 

Zlatan Ibrahimovic. Café, juni 2008, sid. 110-111 

 

Marc vinner ny mark. King, maj 2008, sid. 134-140 
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BILAGA 3 – EXEMPEL PÅ DJUPANALYSER 
Vi räknar Jenny som funktionshindrad eftersom det framgår av texten att hon rullstolsbunden. 
Jenny är en ”icke-känd” person. 
Rubrik: ”Jag njuter precis som alla andra” 
Tidning: Veckorevyn nr 2 januari 2008, sid. 26-27 
Storlek: Ett uppslag med en sida text och en sida bild 
Genre: Reportage 
 
Jenny är funktionshindrad och sitter i rullstol. Hon är förlamad från midjan och nedåt efter att ha 

fått ryggmärgsbråck som bebis i mammas mage. Artikelns är skriven i jagform och handlar 

mestadels om Jennys syn på sex. Hon berättar att hon har sex som alla andra och är en helt vanlig 

tjej trots sitt funktionshinder. Hon berättar också om andra människor fördomar och nyfikenhet 

kring funktionshinder och sex. 

Jenny är huvudpersonen i texten. Det handlar om hennes liv och hennes syn på. Jenny tilldelas 

egenskaper som självsäker, stark och annorlunda i texten. 

Hennes utseende beskrivs inte direkt, men mycket av artikeln handlar om kroppen så som fysik och 

anatomi ex: ”Jag märker inte av oralsex eftersom att jag inte har någon finkänsel i underlivet, och 

jag kan inte utföra allt för komplicerade samlagsställningar.”.  

Berättelsen i texten börjar med ett tillstånd av jämvikt när Jenny beskriver sig själv som vilken 

annan tjej som helst, att hon inte kände sig annorlunda. Jämvikten störs när Jenny kommer in i 

puberteten, byter stad skola och kompisar. Skurken i berättelsen blir hennes funktionshinder som 

hindrar henne under denna tid. Hjälten blir hon själv när hon själv inser att hon duger precis som 

hon är och det nya tillståndet av jämvikt kommer när hon förlorar sin oskuld och känner sig precis 

som alla andra. Motsatspar som förekommer i texten är sjuk – frisk, vanlig – annorlunda, osäker – 

självsäker. Textens övergripande budskap är att alla har rätt till att ha ett rikt liv och du duger 

precis som du är även om du är annorlunda på något vis. Funktionshindrade är precis som alla 

andra.  

Texten konnoterar att hon är precis som alla andra men ändå påpekas det tydligt hur just hennes 

kropp, som är annorlunda, fungerar och inte fungerar vid samlag. Konnoterar att hon ändå inte alls 

är som alla andra. I världen som texten visar lever funktionshindrade precis som alla andra. Trots 

detta behandlas de annorlunda av samhället i vissa sammanhang. 

Som läsare får man en nära relation till Jenny i texten, kan till exempel identifiera sig med samma 

osäkerhet som varje tonåring kan känna. Jagformen den är skriven i gör att det känns som en nära 
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historia som är lätt att ta till sig. Samtidigt tycker man som läsare synd om henne som fötts med ett 

funktionshinder som gör henne annorlunda, rent fysiskt. 

Jenny sitter utomhus i ett snötäckt landskap i sin rullstol med händerna i knäet och ler mot 

kameran. Hon tittar rakt mot läsaren och ser glad och nöjd ut. Bilden konnoterar att trots hennes 

funktionshinder är hon lycklig och glad. Hon ser helt vanlig ut i vanliga kläder vilket konnoterar att 

hon är precis som alla andra. 

Denna artikel handlar om homosexuella killar. Ingen i artikeln är känd. 

Rubrik: Är din kille gay? 

Tidning: Cosmopolitan november 2007, sidan 89 – 90.  

Storlek: Två sidor text, två mindre bilder och en faktaruta.  

Genre: Artikeln publiceras under vinjetten ”Kärlekssmart” som återkommer regelbundet i 

Cosmopolitan. 

 

Man vet inte vem som har skrivit artikeln då det inte finns någon byline. Artikeln ger olika tips på 

hur man kan se om ens pojkvän är homosexuell. I artikeln berättas det om Andrea och hennes före 

detta pojkvän Micke. Micke kom ut som homosexuell under deras förhållande. Vidare figurerar tre 

författare som skrivit böcker om ämnet i texten. Motsatspar i texten är gay – straight. Textens 

övergripande budskap är att din pojkvän kan vara homosexuell, så här ser du om han är det och att 

vilken kille som helst kan vara bög. Läsaren får tips om hur hon kan se att pojkvännen är det. ”Ett 

säkert tecken på att en kille är bög är att han tänder på bögporr. Visst händer det att killar skickar 

snuskiga bilder till varandra, så en bild bevisar ingenting. Men hittar du en hel hög är det bara att 

inse fakta”. Det här stycket konnoterar att alla killar som tycker om bögporr är homosexuella. ”Och 

om du har bögkompisar som tror att din kille är bög – och inte bara önsketänkande – ta det de säger 

på allvar”. Det här stycket konnoterar att homosexuella killar kan se på andra killar om de är 

homosexuella eller inte. En sanning som tas för given i texten är att ”det är förvånansvärt vanligt 

att bögar skaffar tjejer”.  

 

Den första bilden visar en tjej som sitter på en säng och kliar sig i huvudet med en dator i sitt knä. I 

förgrunden syns en kille i kalsonger med armarna i kors. Bild nummer ett konnoterar att tjejen är 

förvånad. Bildtexten: ”Varför vill du att jag ska ha lösmustasch?” konnoterar att homosexuella 

killar är tillsammans med tjejer trots att de gillar killar. På den andra bilden håller tjejen sin hand i 

midjan och tittar ned i golvet.  Bild nummer två konnoterar tillsammans med bildtexten ”Har han 

nakna killar i burken? Varning!” att kvinnan precis hittat ”bögporr” i sin pojkväns dator.  

Vi räknar Josef Fares till gruppen ”invandrare” då han är född i Beirut i Libanon och kom till 
Sverige när han var tio år. Josef Fares är en känd person. 
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Rubrik: Mot väggen - Josef Fares 
Tidning: KING nummer 10, december, sidan 82 – 83.  
Storlek: En helsida text och en helsida bild. 
Genre: Artikeln är skriven i ”fråga – svar form”. 
 
Huvudperson i artikeln är Josef Fares, 30 år. Den handlar om honom, hans yrke som regissör och 

hans filmer. Regissören Ingmar Bergman blir en biperson i artikeln då han omnämns i 

nedryckaren, i tre av reporterns frågor och i ett stort frilagt citat. Josef Fares tillskrivs en karaktär 

som ”vår nye demonregissör” som vill skapa ”grym action på svenska”. Fares nämner några av 

sina egenskaper, kaxig, självsäker och divig. Reportern använder sig av en metafor: ”du blev 

nästan ihjälkramad av recensenterna”, vilket antyder att Fares fick orimlig uppskattning för sin 

film. Artikeln nämner Ingmar Bergman mycket vilket gör att vi får intrycket av att artikeln vill ge 

budskapet att Josef Fares är en duktig regissör men att Bergman är den störste regissören. Det är en 

stor bild på Josef Fares i artikeln. Han sitter på en bänk med armarna i kors, bilden är mörk så när 

som på en strimma ljus vid hans ansikte. Associationen vi får är att det ser ut som han sitter 

fängslad. Vi läsare får ingen nära relation till Fares, vi får inte veta något om hans bakgrund eller 

familj. Det vi får veta är yrkesrelaterat.  
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BILAGA 4 – ORIGINAL ARTIKLAR 
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