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Sammanfattning 
Under många år har debatten om hur kvinnor och män framställs och skildras i 
media till mycket handlat om vilka signaler som sänds ut till samhället. Men 
tyngdpunkten har ofta fokuserats på negativa aspekter kring hur framförallt bilden 
av kvinnan framhålls. Samtidigt har, och är svensk jämställdhetspolitik traditionellt 
sett utformad i könsneutrala termer. Målet med politiken är därmed att arbeta för 
lika rättigheter och skyldigheter och att alla ska kunna utvecklas utifrån egna 
förutsättningar oberoende av könstillhörighet. I samhällsdebatter kritiseras den 
könsneutrala utgångspunkten av feminister som anser att mannen fortfarande är 
norm i samhället, vilket då per automatik gör kvinnan till den avvikande. Men 
samtidigt finns det också kritiker som menar att det föreligger en konfliktaspekt då 
det kommer till frågan om jämställdhet eftersom män blir tvungna att avstå från 
makt till förmån för kvinnorna. Jämställdhetsfrågan och debatten är ständigt aktuell 
och media som forum har en stor påverkan av hur utvecklingen går framåt.  
 I denna uppsats görs ett försök till att titta lite djupare och granska hur 
föreställningar om genus framställs och produceras i såväl text som bild i en typiskt 
”manlig” tidning – Slitz, och en typiskt ”kvinnlig” tidning Solo. Slitz är ett medium 
som främst vänder sig till män i åldrarna 18-35 och magasinet Solo riktar sig till 
unga kvinnor i åldrarna 17-30.  
 Till grund för min studie krävs det ett kartläggande av hur man identifierar 
den producerade bilden av genus, vad specifikt är manligt respektive kvinnligt? 
Uppsatsen utgår därför från en teoretisk ram som behandlar maskulinitet och 
femininitet, identifikation, mediernas makt och stereotyper, samt genus i media. Om 
inspirationskälla står ett antal personer och källor. Det är ett ständigt aktuellt ämne 
som jag personligen känner väldigt starkt för men efter att ha läst boken Tilltalande 
bilder – genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt av Anja Hirdman, fick 
jag blodad tand och mycket inspiration till detta arbete.  
 Uppsatsens grund och genomförande vilar på en kvalitativ undersökning i 
form av en retorisk textanalys och bildanalys. Som grund till mina analyser har jag 
ett antal artiklar som är hämtade från fyra olika utgåvor från respektive 
livsstilsmagasin under år 2007, där jag jämfört likvärdiga artiklar.  
 Och med utgångspunkt från det material jag samlat in, kopplat till den 
teoretiska ramen, har vissa tendenser i dessa medier kunnat identifieras och visar 
också att det finns klara skillnader, men det visar också vissa likheter 
livsstilsmagasinen emellan. I SOLO konstrueras till exempel bilden av kvinnlighet 
utifrån ett manligt godkännande då hon i både text och bild tenderar att visas upp i 
och skrivas om i förhållande till mannen. SOLO har också ett instruerande och 
uppmanande tilltal till sina läsare där kvinnlighet är något man bör lära sig. I Slitz å 
andra sidan konstrueras kvinnan, inte helt oväntat, som en symbol för sex. 
Maskulinitet skapas i Slitz i förhållande till den bild som målas upp av den 
kvinnlighet som presenteras samt genom den totala avsaknaden av manliga kroppar. 
I SOLO är bilden av mannen den romantiske individ som gärna avgudar och älskar 
sin kvinna som gör sig synlig.   
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1 Inledning 
Slitz och Solo magasin är två svenska livsstilsmagasin som främst har en sak gemensamt, 
nämligen att respektive omslag pryds av attraktiva och många gånger relativt lättklädda 
kvinnor. Den stora skillnaden är dock att Solo vänder sig till unga tjejer/kvinnor medan 
Slitz har män i åldrarna 18 till 35 som sin målgrupp.  
 Med detta som grund frågar jag mig om vilka signaler som maskulinitet och 
femininitet sänder ut till omvärlden, och då främst vad dessa två magasin förmedlar. Jag 
tycker det är viktigt och intressant att se hur de olika könen framställs i tidningar som främst 
vänder sig till unga människor, som försöker komma underfund med vad det innebär att 
vara man respektive kvinna. Rent generellt innehar media en stor maktfaktor i vårt samhälle 
som är väldigt svår att förbise och det som media sänder ut till sina läsare, lyssnare och 
tittare påverkar naturligtvis människors syn på vad som är kvinnligt och manligt. 
Personligen tycker jag att detta är ett ämne som ständigt är värt att uppmärksamma och 
diskuteras, i alla fall fram till vi uppnått vad vi brukar definiera som ett jämställt samhälle. 
 

1.1 Bakgrund 
SOLO är ett livsstilsmagasin som riktar sig till unga tjejer mellan åldrarna 17 till 
30. Det är en utpräglad ”feel-good-tidning” som bjuder på kändisintervjuer, 
spännande livsöden, relationsreportage och artiklar som handlar om personlig 
utveckling. Varje nummer innehåller 50 sidor som handlar om mode och skönhet på 
ett eller annat sätt. Det betonas att hon som läser tidningen är intelligent, 
oberoende, och fokuserad på att lyckas i sin karriär, men även rent socialt är hon en 
”klippa” med många vänner och ständigt nya äventyr som väntar på ett eller annat 
sätt. Av tidningens innehåll att döma förväntas läsarnas största intressen och mer 
prioriterade genrerna i dennes liv vara sex, relationer och shopping.  
  SOLO är idag en av Sveriges största mode och skönhetstidningar för unga 
tjejer, de enda tidningarna som säljer bättre än SOLO just nu är ELLE och 
Cosmopolitan. Tidningen började komma ut i mitten av 90-talet och har sedan dess 
bara gått framåt, försäljningsmässigt sett. Den ges ut, och är en del av Frida Förlag 
AB. Chefredaktör för tidningen är Karin Nordin och Ove Jerselius är ansvarig 
utgivare och VD (www.solomag.se).  

Livsstilsmagasinet Slitz och andra sidan som har unga män som sin främsta 
målgrupp är idag ett av Sveriges mest sålda ”herrmagasin”. Tidningen profilerar sig 
som ett mode och skönhetsmagasin med en ”förhöjande” faktor; lättklädda tjejer. 
Varje nummer har en ny, väldigt avklädd kändis som pryder omslaget. Denna tjej är 
sedermera också med i ett längre reportage inne i tidningen där hon också visar upp 
andra sidor av sin kropp. Det är svårt att kalla det modereportage med tanke på hur 
lite kläder de har på sig.  
 Slitz startades på 1980-talet då musiktidningarna Schlager och Ritz slogs 
ihop. År 1996 beslöt man sig för att ändra tidnigens profil till ett livsstilsmagasin för 
unga män, av samma typ som tidningen Café. Från början riktade Slitz in sig på att 
vara ett specifikt herrmagasin och la därmed också mycket fokus på lättklädda 
kvinnor. Men så sommaren 2007 tillkännagav tidningens chefredaktör att Slitz 
fortsättningsvis ska satsa på en mer mode- och livsstilsinriktad profil än tidigare. 
Tidningens artiklar behandlar ämnen som sex, brott, bilar, prylar, musik, film, spel 
och uteliv. Men den innehåller också utvikningsbilder med lättklädda och nakna 
kvinnor (www.slitz.se).  
 
 

http://www.solomag.se
http://www.slitz.se
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnligt och manligt presenteras 
och produceras i text och i bild i livsstilsmagasinen SOLO och Slitz. Jag vill 
genomföra en granskning och jämföra de tilltal som SOLO och Slitz använder sig av 
i sina texter och bilder för att fånga sin publik, det vill säga män respektive kvinnor. 
Genom att undersöka den producerade bilden av genus, vad som klassas som 
manligt respektive kvinnligt i de båda livsstilsmagasinen, ger det en inblick i hur 
deras idéer ser ut kring genus. 
 Synen på könen påverkar hur vårt samhälle utvecklas och det har stor 
betydelse för hur vi människor idag definierar vad som är jämlikhet. Målet är att 
studera hur de olika livsstilsmagasinen framställer vad som är kvinnligt respektive 
manligt. Vad är det för bild de förmedlar till sina läsare, och vad finns det för normer 
och värderingar i skildringen av könsrollerna?  
           Syftet är däremot inte att dra några generella slutsatser kring manligt och 
kvinnligt inom genren livsstilsmagasin över lag, utan att identifiera vissa tendenser 
till vad som utgör manligt respektive kvinnligt i just dessa magasin som jag valt att 
titta lite närmre på.  
 
Följande frågeställning ligger därmed till grund för denna uppsats: 

 Vilka mönster och konventioner konstrueras i text och bild, och hur 
producerar SOLO och Slitz föreställningar om genus? 

Med det menas på vilket sätt väljer tidningarna att tilltala läsaren när fokus läggs på 
sex och relationer samt vilken bild av manligt och kvinnligt som uppvisas i 
respektive magasin.  
 

1.3 Avgränsningar 
Själva uppsatsen utgår från en retorisk textanalys och bildanalys av tio artiklar från 
SOLO och lika många artiklar från Slitz. Artiklarna i fråga är hämtade från olika 
exemplar av vardera tidning. Artiklar som är utvalda är tagna för att de genom text 
eller bild kretsar kring eller anspelar på sex, relationer eller mode (kläder) i någon 
utsträckning, vilket också är de båda magasinens huvudteman.  
 
1.4 Disposition 
För att komma fram till mitt mål med uppsatsen börjar jag med att ta hjälp av 
tidigare studier gjorda kring detta ämne, och så kartläggs de feministiska teorierna 
som jag sedan använder mig av då jag gör mig egen analys. Därefter följer 
metodavsnittet där jag förklarar lite närmre mitt tillvägagångssätt. Resultatet delar 
jag in i beskrivningar av de olika könsrollerna som framställs i de livsstilsmagasin 
jag valt att analysera. Slutligen framställer jag en diskussion kring vad mina resultat 
har för roll i ett större sammanhang, vilken betydelse det får för samhället hur 
kvinnor och män (i detta fall i de olika livsstilsmagasinen) framställs på olika sätt.  
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2 Tidigare forskning 
Genus och media är ett omfattande område som innefattar många olika infallsvinklar och 
utgångspunkter, och tidigare forskning har gjorts inom dessa områden vilket innebär att det 
finns en del forskning att tillgå. Huvudsakligen har jag hittat forskning som behandlar hur 
den stereotypa bilden av kvinnan presenteras i såväl dokusåpor, film, reklam som 
tjejtidningar.   
 
Böcker som Bimbobakslaget av Kristina Thulin och Jenny Östergren, som behandlar 
skönhetsideal och makt, och Var så god – makt, kön och media skriven av Karin Ekman 
som beskriver hur kvinnor porträtteras i media, är endast två exempel av många. 
Studier av manligt och kvinnligt i bild och text är desto mindre förekommande i 
forskningsvärlden. Det finns två aspekter i och med det, det ena är att det ger stor i 
frihet i undersökningen men den andra är dock att det finns få riktlinjer att stödja 
resonemangen på.  
 En av de få forskare som dock har gjort en närliggande undersökning på 
framställningen av män och kvinnor i media är Anja Hirdman som skrivit Tilltalande 
bilder – genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. Hon har också 
fungerat som en stor inspirationskälla för denna uppsats. I Hirdmans avhandling tas 
det upp att representationen av män och kvinnor i dagens media är ett viktigt 
element i konstruktionen av kvinnligt och manligt. Hirdman menar att medias 
representationer är som en form av arena där media väljer och styr hur kvinnor och 
män ska presenteras och vilken bild av dessa allmänheten får till sig (Hirdman 2001, 
s. 292). Hon gör en jämförelse mellan Veckorevyn och Fib aktuellt från 1960- och 
1970-talet och hur tidningarna har utvecklats fram till år 1995. Senare konstaterar 
Hirdman att innehållet i de båda magasinen i stort sett är detsamma men att 
huvudämnena som tidningarna behandlar blivit ännu mer intensiva och konkreta. 
Fib aktuellt bjuder till exempel på mer våld, kriminalitet och sex medan det i 
Veckorevyn blivit allt mer mode, skönhetstips och sexrelaterade artiklar med åren. 
Hirdman menar i och med detta att det är ett slags uttryck för den mediala logiken 
där det intima och personliga hela tiden blir mer och mer avklätt för att lyckas locka 
och fånga läsare (Hirdman 2001, s. 246). Än mer intressant är att omslagen på 
Veckorevyn år 1995 ungefär är desamma som de omslag Fib aktuellt hade år 1975, 
helt enkelt en kvinna med sensuell blick tillsammans med en sexuell posering 
(Hirdman 2001, s. 244).  Det är en uttrycklig oåtkomlighet i Veckorevyns bilder som 
är riktade till den kvinnliga publiken, medan det är just tillgänglighet som är det 
primära signalerna i Fib aktuellts bilder för den manliga publiken. I Veckorevyn ges 
verktyg för hur de kvinnliga läsarna ska lära sig att bli mer tillgängliga för mannen 
genom att hänvisa läsaren med en uppmanande och instruerande ton. Det anser 
Hirdman är en stor skillnad från Fib aktuellt där det råder en stark vi-känsla och där 
det ges en uppfattning av att tidning och publik är en och samma person. Och till 
skillnad från Veckorevyn hyllar närmast Fib aktuellt sina läsare genom att erbjuda 
en värld av maskulina förebilder där män porträtteras som kompetenta och 
fulländade subjekt (Hirdman 2001, s. 295-296).  
 Skapandet och uppvisandet av femininitet i Veckorevyn är å andra sidan både 
komplex och motsägelsefull. Ena stunden hyllas den unika egenskap som binder 
samman kvinnor, samtidigt som det är något läsarna propageras lära sig. Gester, 
poseringar och ansiktsuttryck som anses som kvinnliga, förmedlas till läsarna 
genom bilderna i såväl modereportage som diverse artiklar i Veckorevyn (Hirdman 
2001, s. 296).  
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3 Teori 
Den teoretiska utgångspunkten spelar naturligtvis en betydande roll när det gäller 
uppsatsskrivande. Den teoretiska ramen ger en tyngd till arbetet genom att belysa och stå som 
grund till de teman som återfinns i det insamlade materialet. I detta kapitel presenteras de 
teorier som är relevanta tillsammans med uppsatsens syfte och utgångspunkt.  
 

3.1 Val av teori 
Försök om att hitta en renodlad teori som är användbar på uppsatsens centrala 
frågeställningar har inte varit helt enkelt, eller överhuvudtaget genomförbart. 
Istället har jag försökt använda mig av de teoretiska ingångar jag hittat som på ett 
eller annat sätt knyter an, och berör problematiken kring genus i media, som kan ses 
som en infallsvinkel av många.  
 Under kommande rubriker i detta kapitel kommer de teorier och den 
litteratur som utgör den teoretiska ramen för uppsatsen att presenteras. 
Inledningsvis berörs ämnet svensk jämställdhetspolitik och synen på makt och kön i 
vårt samhälle och feminism redogörs då det i samhällsdebatter ofta är kvinnan som 
tycks hamna i ”underläge” i frågan om hur de olika könen framställs och förekommer 
i bland annat media. Genus i media handlar i högsta grad om jämställdhet så för en 
helhetligare bild ges därför en förklaring kring den svenska jämställdhetspolitiken. 
Därefter redogörs vad som klassas som typiskt kvinnligt respektive manligt som en 
stereotyp form av genus, då det bör klargöras att vi alla är olika – oavsett om man är 
kvinna eller man. Vidare kommer teoriavsnittet att innehålla fördjupningar på 
begreppet identifikation som fenomen vilket sedan återföljs av en inblick i hur media 
kan ses som ett verktyg som är med och påverkar och dessutom är med i 
utvecklingen, upprätthåller och skapar en bild av hur de båda könen bör vara, och är 
därmed med och skapar stereotyper. Genus i media kommer att diskuteras och då 
främst med fokus på veckotidningsgenren då det utgör en del av materialet. Och 
slutligen kommer en sammanfattning av teorikapitlet att knyta samman påsen av de 
material som ligger till grund för undersökningen.  
 

3.1.1 Jämställdhet i Sverige 
Tidigare forskning om vad jämställdhet innebär för Sveriges olika politiska 
riksdagspartier har Eva Magnusson tittat närmre på. Hon menar att det finns 
människor som ställer sig tveksamma till att använda begreppet ”jämställdhet”, 
däribland feminister. Något som kan bero på att jämställdhet helt saknar någon 
maktaspekt och har därmed också blivit neutraliserat. Men trots den tveksamhet 
som tycks finnas mot begreppet används det relativt ofta. Magnusson identifierar 
sex huvudbetoningar på vad jämställdhet är i sin undersökning. Dessa delas in enligt 
följande; a) konsensus, b) individualism, c) skillnadstänkande, d) mäns förhållande till 
jämställdhet, e) kvinnors förhållande till jämställdhet och f) gränser mot det extrema 
(www.nikk.uio.no/forskning/nikk/retorik/publ).  
 I den första kategorin, konsensus, finns det uppfattningar om jämställdhet 
som ligger nära jämställdhetstanken. Nämligen att det är något alla ska ha rätt till 
och att det också är något alla tjänar på. Enligt konsensus är detta en 
demokratifråga, råder det inte jämställdhet är det heller inte demokratiskt (ibid.). 
Det är dock vanligt förekommande att jämställdhet blandas ihop med jämlikhet, det 
visar i alla fall Eva Schömer som undersökt förhållandet mellan begreppen ur ett 
rättsligt perspektiv. Enligt Schömer tar jämställdhet sin utgångspunkt i kvinnor och 

http://www.nikk.uio.no/forskning/nikk/retorik/publ
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män som grupper medan jämlikhet handlar om lika rättigheter för dem inom 
gruppen. Det vill säga att alla människor ska vara lika inför lagen, könstillhörighet 
ska vara av underordnad betydelse (Schömer 2003, s. 101).  
 Betoningar på individualism å andra sidan är ett annat slags uppfattning som 
baseras på att jämställdhet är en egenskap hos människan. Jämställdhet beskrivs 
som attityder. Något Magnusson dock föredrar att kalla skillnadstänkande. I dessa 
argument tas bland annat könsskillnader upp, både vad gäller kvinnor och män. 
Intressen står mot varandra (Internet 1).  
 De två typer som avser mäns respektive kvinnors förhållande till 
jämställdhet fokuserar i första hand på de fördelar som män tjänar på. En 
återkommande fördel som nämns är mer tid att vara hemma med familjen. Men det 
förekommer också betoningar på att det behövs en ny typ av män som hjälper 
kvinnor att komma fram i yrkeslivet (ibid.).   
 När det kommer till kvinnors förhållande till jämställdhet finns det de som 
menar att jämställdhet är en ren kvinnofråga och att det därmed också är kvinnors 
ansvar för att få ett jämställt samhälle. I den kategoriseringen som kallas gränser 
mot det extrema finns det tolkningar av jämställdhet som valts bort. Det handlar då 
till exempel om gränsdragningar av begreppet som inte syns. I politikens värld kan 
exempelvis ett parti ta upp jämställdhetsfrågan med anknytning till mäns våld mot 
kvinnor samtidigt som ett annat parti inte väljer att tala om jämställdhet i just den 
bemärkelsen (ibid.).  
 I Magnussons undersökning kommer hon fram till att det inte finns någon 
gemensam betydelse av begreppet och att det leder till att det är svårt att veta vad 
samtalspartnern menar med begreppet jämställdhet. De olika betydelserna av 
jämställdhet är heller inte förenliga med varandra. På grund av många olika 
versioner av begreppet bör politiker som vill ta dessa på allvar fundera över vad det 
egentligen betyder att vara ”för jämställdhet” (ibid.).  
 Det finns också forskning om jämställdhet som ställer sig kritisk till 
könsuppdelning. En av dessa är Mats Lundström som jobbar som docent i 
statsvetenskap. Han har skrivit en artikel om jämställdhet i Sverige och frågar i sin 
rubrik: Vad innebär jämställdhet? Lundström menar att det enkla svaret på den 
frågan är att det råder jämlikhet mellan män och kvinnor, men att det i sin tur reser 
frågor. Gäller det exempelvis jämlikhet mellan grupper eller individer och vad syftar 
egentligen jämlikhet på?(Lundström 1999, s. 5). Lundström ifrågasätter om 
principen om ”varannan damernas” verkligen är överensstämmande med principen 
om jämlikhet (ibid. s. 6). Lundström anser att jämställdheten minskar med åtgärder 
som positiv särbehandling eftersom det innebär att andra utsätts för diskriminering. 
Han menar också att kollektiva intressen framhävs på bekostnad av individuella 
rättigheter (ibid. s. 8, 17).  
  Det har alltså både forskats om vilka uppfattningar som finns om 
jämställdhet i den politiska debatten och vilka problem som jämställdhetsbegreppet 
står inför. I den här uppsatsen undersöks hur män och kvinnor framställs och i vilka 
olika sammanhang kvinnor respektive män förekommer i. Media förmedlar mycket 
om hur vårt samhälle ser ut men de är också väldigt bidragande faktorer till varför 
män och kvinnor kan uppfattas olika i vissa situationer.      
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 3.1.2 Könsroller 
Människan har genom alla tider delat upp och tolkat sig själva som varandras 
motsatser och komplement genom män och maskulinitet, och kvinnor och 
femininitet (Fellman 2006, s. 5), vilket kan innefattas av begreppet genus. 
Maskulinitet och femininitet kan ses utifrån egenskaper, sexualitet, intressen, 
handlingar, färdigheter och gester, något som ytterligare kan förstärkas med diverse 
yttre attribut så som kläder, frisyrer, kosmetika och så vidare. Vad som dock 
utmärker det maskulina och det feminina är att det inte är något som är 
oföränderligt, utan det har till följd av tid och rum och genom historien tagit uttryck 
i olika skepnader (ibid.). Yvonne Hirdman som är genusforskare styrker detta 
resonemang ytterligare i sin bok Kvinnohistoria där hon hävdar att formerna för vad 
manlighet och kvinnlighet är, tydligt varierar i historien. Enligt Hirdman består 
genussystemet av två principer där den ena kan förklaras med att män och kvinnor 
bör hållas isär genom att vara olika och inneha skilda egenskaper. Klassiskt exempel 
på det är att pojkar inte får gråta och flickor inte får vara aggressiva. Medan den 
andra principen handlar om att mannen är normen i samhället, han är alltings mått. 
Båda dessa principer skapar dock kvinnors underordning (Yvonne Hirdman i Hallin 
Wallström 2003 s. 15). Trots att det är mer accepterat idag att män får visa känslor, 
råder det fortfarande ett visst mönster som vilar på gamla konventioner som inte 
minst förstärks i medias bilder.  
 Följande avsnitt kommer behandla, och erbjuda en förståelse av hur 
maskulinitet och femininitet konstrueras socialt och kulturellt. Det kommer läggas 
större fokus på det manliga och maskulina men resonemanget kan även ge en 
förståelse för det kvinnliga och feminina. 
 Synen på sexualitet brukar betraktas som något naturligt, något som styrs av 
människans biologiska drifter för att producera mänskligt liv på jorden. Inom 
genusvetenskap har synen på sexualitet och könsskillnader ofta setts ur ett 
essentialistiskt perspektiv, vilket menas med att heterosexualitet är den enda möjliga 
sexuella läggning. Bilden av manlig sexualitet ses som dominant och aktiv där 
mannen i princip erövrar den lite mer svårfångade kvinnan. Den kvinnliga formen av 
sexualitet och andra sidan ses ofta som underordnad och passiv, där kvinnan vill bli 
tagen av sin man (Richardsson 1993 i Sigurdardottir 2003 s. 10).  
 Med det som grund till resonemanget kring vad som är maskulint respektive 
feminint kan man säga att en man därmed är allt en kvinna inte är. Det vill säga 
aggressiv, dominant, fysiskt stark och så vidare. Många mäns rädsla för 
homosexualitet kan här ses som en central aspekt i upprätthållandet av maskulinitet, 
då homosexualitet ofta kopplas ihop med femininitet (Klein 1993 i Sigurdardottir 
2003 s. 12). Genusrelationer som bygger på dominans och underordning män 
emellan, liksom mellan män och kvinnor brukar gå under begreppet hegemonisk 
maskulinitet (ibid.). Det är ett begrepp som beskriver de föreställningar som finns 
angående hur en riktig man bör vara och bete sig. Forskaren R.W. Connell beskriver 
i sin bok Maskuliniteter den hegemoniska formen av maskulinitet som ett slags 
genushierarki som består av ett antal olika roller, identiteter och livsstilar där den 
dominerande positionen leds av en överordnad maskulinitet. Den mest inflytelserika 
formen av maskulinitet, den som ligger i toppen är konstruerad i relation till 
kvinnlighet och andra underordnade. Exempelvis kan homosexuella ses som 
underordnade då homosexualitet sammankopplas med femininitet och det är det 
feminina som utgör grunden för underordning och utestängande (Connell 2005 s. 
79).  
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Anthony J. Vigito och Timothy J. Curry har i sin rapport Marketing Masculinity: 
Gender Identity and Popular Magazines hänvisat till Connell och de menar att den 
kulturella och sanktionerade formen av kvinnlighet framhåller kvinnan som 
undergiven, omvårdande och empatisk. Dessa egenskaper kan också kopplas 
samman med den privata sfären av hemmet och sovrummet. Så i kontrast präglas 
den hegemoniska formen av maskulinitet, konstruerad i relation till kvinnlighet, som 
dominant, känslokall och karriärinriktad. Connell menar också att den hegemoniska 
maskuliniteten är inbäddad i de institutioner som finns i samhället, där media och 
populärkulturen kan ses som en av dessa att upprätthålla den hegemoniska formen 
av maskulinitet (Connell 2005 i Vigito & Curry 1998 s. 137).   

Men samtidigt har det också, trots de många negativa aspekterna, ändå 
hyllats att vara feminin vilket förmodligen beror på att det anses innebära vårdande 
egenskaper att vara feminin. Kvinnor anses ha en naturlig talang för att se efter 
andra. Man kan ifrågasätta om medierna reproducerar den här framställningen, 
eftersom de visar att mammor kan ha viktiga arbeten och att även ensamstående 
män kan vara både kärleksfulla och omtänksamma. Men den centrala ikonen av en 
omtänksam person är dock fortfarande modern, i västerländsk kultur (M. Macdonald 
1995).  
 

3.1.3  Feminism 
Inom feminism finns det ett flertal olika teorier. Feminism kan belysas ur ett 
existentialistiskt perspektiv då det kan sättas i relation och i motsats till den 
hegemoniska maskuliniteten. Rebecca Linder och Annelie Klint hänvisar i sin 
uppsats Kjoltyg och magiska skönhetsstunder till Simone de Beauvoir och hennes verk 
Det andra könet, att den existentialistiska feminismen ser kvinnans förtryck som ett 
resultat av att hon konstant framställs som den Andra. Detta innebär således att 
kvinnan enbart existerar i relation till mannen. Följaktligen benämns kvinnan alltid 
som någons hustru, mor eller till och med älskarinna (Klint-Nilsson & Linder 2005 
s. 6).  

Joanne Hollows anser att feminism och cultural studies har många 
gemensamma intressen. Till exempel har båda nära relationer till radikal aktivism 
och båda fokuserar på att analysera former av makt och förtryck och på att skapa 
vetskap. Båda har utformat länkar mellan erfarenhet och teori. Det finns diverse 
olika orienteringar inom feministisk teori men i detta kapitel läggs det störts fokus 
på två av de större inriktningarna, liberalfeminism och radikalfeminism (J. Hollows, 
2000).  
 

3.1.4 Liberalfeminism 
Liberalfeminismen utgår från att alla människor är lika och att det är viktigt att vi 
har frihet att själva välja hur vi vill utforma våra liv. Bortsett från de uppenbara 
fysiska skillnaderna har kvinnor och män ursprungligen inga olikheter, utan allt 
handlar om hur de formas från födseln. Liberalfeminismen är främst politiskt 
inriktad och man jobbar för att kvinnor ska likställas med männen i det offentliga 
livet, vilket man menar kommer leda till att jämställdheten även blir ett faktum på 
andra plan. En grundläggande utgångspunkt är här också att man anser att kvinnor 
och män besitter samma känsla för förnuft och att man därför både kan och bör 
arbeta sida vid sida (L. Gemzöe, 2002).  
 Det som skiljer människan från många andra av jordens varelser är att vi har 
förmågan att tänka självständigt. Detta är således inte något som endast omfattar 
männen i vårt samhälle. Katharina Tollin och Maria Törnqvist menar dock att 
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kvinnor, genom sociala normer och kvinnlighet passiviseras och objektifieras, vilket 
därmed också berövar dem på självständighet och handlingskraft. Inom 
liberalfeminismen kräver man att kvinnan klassas som människa, något som gör att 
bilden av henne ifrågasätts. Oavsett vilka biologiska skillnader det finns mellan de 
båda könen finns det ingenting som kan motivera den systematiska underordningen 
av kvinnor. Liberalfeminismen strävar efter emancipation, rättvisa och autonomi. 
Kvinnor räknas och anses idag som fullvärdiga medborgare och bör därmed också 
finnas representerade på våra maktpositioner i samhället (K. Tollin & M. Törnqvist, 
2005).   
 Den kritik som liberalfeminismen ibland utsätts för handlar främst om att 
förnuftet som de utgår ifrån härstammar från en liten viss grupp män och deras 
erfarenheter och tankar. En annan negativ inställningar menar att strategin med att 
integrera kvinnor i samhället inte har lyckats med att upphäva kvinnors 
underordnade position. Förtrycket mot kvinnor finns fortfarande kvar, förvisso kan 
det förekomma i andra former än tidigare men än saknas några teorier som helt 
skakat om de traditionella könsrollerna (L. Gemzöe, 2002).  
 

3.1.5 Radikalfeminism 
De som räknar sig som radikalfeminister anser ofta att liberalfeminismen inte riktigt 
räcker till eftersom den i huvudsak fokuserar på politik och offentlighet och därmed 
missar det essentiella i att debattera jämlikhet i privatlivet. Radikalfeminismen 
grundar sig i marxismen. Vilket innebär att kvinnor som inte har någon inblandning 
av tankar om eller av män, formar sina egna teorier och villkor. Till skillnad mot 
liberalfeminismen bekymrar sig radikalfeminismen mer över förtrycket som sker 
mot kvinnor i det privata livet (i hemmet och det sexuella våldet mot kvinnor), än 
förtrycket i arbetslivet och politiken. Enligt radikalfeminismen är det männens våld 
som har lett till dagens patriarkala och hierarkiska samhälle. Det är 
radikalfeministerna som bidragit med uttrycket ”det privata är politiskt”. Inom 
denna orientering anser man att alla kvinnor är förtryckta och den gemensamma 
faktorn till förtrycket är patriarkatet. Patriarkatet ger män makt över kvinnor och 
lär samtliga medborgare redan från tidiga barnsår att det är den enda naturliga 
ordningen. Våld eller hot används därefter för att upprätthålla ordningen (L. 
Gemzöe, 2002).  
 Kvinnors underordning görs automatiskt genom obligatorisk 
heterosexualitet och könsskillnad. Våld som är sexrelaterat utgör en del av det 
kvinnoförtryck som finns idag. Sexuella trakasserier, pornografi och 
kvinnomisshandel är allt ifrån privata företeelser, utan det är i högsta grad politiska 
ageranden som upprätthåller männens maktposition. Radikalfeminismen menar att 
det inte går att tala om den kvinnliga sexualitetens betydelse utan att ta hänsyn till 
att de attribut som kopplas till denna sexualitet är påtvingade kvinnor av män. Det 
anses inte möjligt att följa liberalfeministernas strävan efter en könsneutral 
lagstiftning och jämlikhet eftersom det inte finns någon direkt neutral ställning. 
Utan antingen följer man ett kvinnoperspektiv eller mansperspektiv (K. Tollin & M. 
Törnkvist, 2005).  
 Den kritik som finns kring radikalfeminismen rör deras synsätt på män. Här 
anser man att det är männen som förtrycker kvinnor och inte lagar, regler eller 
normer i samhället. Man tar heller ingen hänsyn till det faktum till att faktiskt män 
också har roller och beteenden som förväntas av dem. Kritik riktas även mot att 
radikalfeminismen buntar samman alla kvinnor i en grupp, och tar ingen hänsyn till 
alla de kvinnor som inte tillhör den västerländska kulturen (L. Gemzöe, 2002).  
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En klar skillnad mellan liberalfeminismen och radikalfeminismen är att 
liberalfeministerna ”vädjar” till männens förnuft, man vill få de att förstå att deras 
krav på jämställdhet faktiskt inte är orimliga. Radikalfeministerna och andra sidan 
menar att kvinnor måste enas utan männens inblandning, eftersom det finns en 
grundläggande konflikt mellan kvinnor och män. Till skillnad från 
liberalfeministerna anser också radikalfeministerna att kvinnor och män är olika i 
sig. Radikalfeminismen är den rörelse som under historien lyckats skapa stora 
förändringar i samhället, bland annat genom att få igenom kvinnovåld som en viktig 
fråga i den politiska debatten, och inte längre bara en fråga inom familjen (L. 
Gemzöe, 2002).   
 

3.1.6 Mediernas makt och stereotyper 
Media av alla dess slag används runt om i världen av en rad olika anledningar och 
syften. Man hämtar information och kunskap eller så kan det användas som ett 
tillfredsställande sätt att ta del av underhållning av olika karaktär.  Medierna 
innehar med andra ord en stor makt, och spelar en betydande och nämnbar roll när 
människor formar sin världsbild (Allt är möjligt, 1998. s. 13).  
 En typisk karaktär som uppfattas som den mest publicerade stereotypen i 
media är bilden av den smala, välsminkade, välklädda kvinnan. I vardagen kan en 
man vara en hårdkokt hjälte likväl som han kan vara en mysig hemmapappa, och en 
kvinna kan precis som mannen vara en kompetent, yrkesarbetande och äventyrlig 
individ likväl som hon kan vara en kärleksfull, leende och förtjust i vackra kläder. 
Men väl i mediebruset blir vi till mångt och mycket bombarderade av ord och bilder 
som möter oss när vi öppnar en kvällstidning, slår på TV:n, handlar, läser 
kurslitteratur, lyssnar på radion eller kopplar upp oss på internet, är skildringarna 
ofta stereotypa och bygger på gamla fördomar om hur kvinnor och män ska vara.  
(Allt är möjligt, 1998 s. 8).  
 År 1992 grundades rörelsen Allt är möjligt och då lades tyngden på att 
verkställa en analys av hur medierna skildrar män och kvinnor. Utifrån den analysen 
kom man fram till att män och kvinnor var långt ifrån verkligheten och ännu längre 
bort från de mål kring jämställdhet som regeringen haft upp som mål att uppnå. 
Enligt analysen avbildas mannen på ett sätt som framställer honom som stark, 
kompetent, utåtriktad, chef eller politiker, hjälte eller brottsling. Kvinnan och andra 
sidan framställs som smal, vacker, inåtvänd, mor, maka, sexobjekt eller offer. 
Gruppen Allt är möjligt gav dessa två stereotyper beteckningen Projektören och 
Skönhetsslaven.  De betonar också i rapporten att samma stereotypa sätt att skildra de 
olika könen också förekommer i andra medier, som på skivomslag, i såpoperor, i 
nyhetsrapporteringen, och i tidningars söndagsbilagor för att bara nämna några 
exempel (Ibid.).  
 Svenskar konsumerar i genomsnitt sex timmar media per dag. Något som 
konstaterar det faktumet att media besitter en stor makt och har ett mäktigt 
inflytande över människor. Inte minst ligger media många gånger till grund för 
människors konstruerande av omvärlden, sig själva och av sina medmänniskor (Ibid. 
s. 9).  
 År 1995 kom Europeiska Gemenskapen fram till att skildringar av stereotypa 
karaktärer påverkar människors attityder och möjligheter att bli mer jämställda.  
Här slog man också fast att det är av stor vikt att medierna inte ska undergräva 
respekten för mänsklig värdighet eller ha något som tyder på könsdiskriminerande 
innehåll. Till viss del vänder medierna sig till människor och deras intellekt, vilket 
också resulterar i att man kan ta till sig eller förkasta den information och kunskap 
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som medierna erbjuder. Men samtidigt vädjar också innehållet till människors 
känslor trots det faktum att värderingar och attityder misslyckas att fullt ut 
bearbetas med och av människors förnuft (Allt är möjligt, 1998. s. 14).  
 Dagens medieforskare är generellt sätt överens om att medier av alla möjliga 
slag har en betydande makt, men det är svårt att hitta en bra definition på denna 
makt. En definition är i alla fall att medierna belyser och bekräftar de värderingar 
som finns i samhället. Något som förutsätter att människor är överens om saker, 
som att det till exempel är bättre att vara rik än fattig, det är bra att ha möjligheten 
att konsumera, sex är spännande och roligt, män ska inte bära läppstift och 
spetstrosor eftersom det anses som feminina attribut (Ibid. s. 15).  
 När de journalister som utgör gruppen Allt är möjligt, började sin granskning 
av medierna kom de fram till att det var specifikt några manliga och kvinnliga 
stereotyper som mer än ofta var förekommande i media och dess brus.  Till att börja 
med bör det förklaras att stereotyper är återkommande i alla genrer inom media, det 
vill säga allt från vanliga dagstidningars nyhetsrapportering till reklamkanalernas 
såpoperor. Detta visar en undersökning som gjorts av Maria Edström och Maria 
Jacobson, medlemmar till gruppen Allt är möjligt vid Institutet för journalistik och 
massmediekommunikation i Göteborg 1994. Edström och Jacobson analyserade 
bilderna i mediebruset under en dag (17 mars 1994) och granskade de största 
tidningarna, tittartopparna på TV, den mest sedda filmen och den mest hyrda videon 
(Ibid. s. 22-24).  
 Undersökningen utfördes på två olika nivåer där dem dels räknade ut hur 
ofta kvinnor var förekommande i media jämfört med män, samt inom vilka områden 
de figurerar i, dels gjorde dem en tolkning av vilka manliga och kvinnliga 
stereotyper som existerar i bruset. Resultatet blev att människor med någon form av 
handikapp och äldre människor fick väldigt lite uppmärksamhet i media. Invandrare 
förekom något oftare men när dem väl syntes i media var det i anslutningen till 
eliten inom nöjesbranschen eller i samband med kriminalitet. Något Edström och 
Jacobsson kom fram till var det faktum att kvinnor och män glädjande nog 
uppmärksammades ungefär lika mycket. Däremot var det en intressant iakttagelse 
att män förekommer i alla åldrar och ofta i egenskap av sitt yrke, medan kvinnor 
däremot syns så länge de uppfyller skönhetsidealen och är under 30 år gamla. 
Männen framställs som aktiva och deras framåtanda understryks markant medan 
kvinnor oftast bekräftas i omvårdnad, kärleksliv samt intresse för det egna 
utseendet, och dessa egenskaper går som en röd tråd genom mediebruset (Ibid. s. 
24). Utifrån Allt är möjligt undersökningen har man kunnat fastställa och gett 
förklaringar till sex olika stereotyper (tre manliga och tre kvinnliga): 
 

o Hushållsfunktionären – en kvinna som prioriterar och främst ägnar sig åt 
husliga sysslor såsom bakande och städande, i kombination med en 
rogivande stund av stickning. Denna typ av karaktär förekommer i såväl 
reklamens som vanliga mediers värld (Allt är möjligt, 1998. s. 25). 

o Skönhetsslaven – är en ung, vacker och oftast smal kvinna som ägnar många 
timmar på sitt utseende. Ett kännetecken för denna stereotyp är att hon inte 
arbetar särskilt mycket eller för den delen har något stort socialt liv. Och om 
hon möjligtvis skulle ha det, är det underordnat hennes roll som en vacker, 
ung kvinna (Ibid. s. 24). 

o Kärleksgudinnan – är en kvinna som kan definieras som både Horan eller 
Madonnan. Den sistnämnde förknippas med renhet, späkning, andlighet och 
svalhet. Den bleka, sköra och sjukliga kvinnan var ett populärt ideal bland 
borglighetens kvinnor i slutet av förra seklet. Idag förekommer hon dock i 
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en lite mer modern ”tappning”. Idag syns hon i modereportage och 
parfymannonsernas anorektiska och bleksminkade värld. Horan och andra 
sidan fungerar synonymt med skamlöshet och skrupellöshet, som nyttjar sin 
kropp för egen vinning. Numer återfinns denna stereotyp i allt från 
porrtidningar till kvällstidningarnas söndagsbilagor (Allt är möjligt, 1998. s. 
27).  

o Projektören – kan definieras som en upptagen affärsman i fina kläder som 
lever i en vardag som ständigt kantas av stora projekt som ofta resulterar i 
ytterst lite tid för privatlivet. Som stereotyp överensstämmer denna typ 
väldigt väl med den klassiska rollen som mannen som familjeförsörjare (Ibid. 
s. 25).  

o Machomannen – vars främsta egenskap är hans fysik och mod, han kan vara på 
den rätta sidan och uträtta allehanda hjältedåd. Men om han är av den 
ondare karaktären blir han lätt tyrannisk och sadistisk. Han beskrivs ofta 
som en ensamvarg, utan något direkt hem och har oftast bara lösa 
förbindelser med kvinnliga beundrare (Ibid. s. 26).    

o Drömprinsen – denna typ skiljer sig dock aningen från de övriga två typiskt 
manliga stereotyperna, då han ofta skildras i relation till kvinnor. Han kan 
vara artist, modeller eller exempelvis inneha en huvudroll i någon Tv-serie. 
I tidningar förekommer denne stereotyp ofta med syfte att locka en ung, 
kvinnlig publik, då han framställs som den mer romantiska typen än ett 
sexobjekt (Ibid. s. 27).  
 

3.1.7 Könsroller i media 
Tjejtidningar har makt att skapa och forma attityder, sätta trender och ge 
information till sina läsare. Det framgår tydligt i Karin Ekmans bok ”Var så god – 
makt, kön och media”, där hon också skriver att detta är ett väldigt viktigt faktum som 
bör tas i beaktande och på största allvar, särskilt med tanke på att målgruppen ifråga 
ofta har små möjligheter att ifrågasätta tidningarnas innehåll, vilket till stor del 
beror på målgruppens ålder och brist på utbildning och livserfarenhet (Ekman, 1998. 
s. 45).  
 Hon menar också att livsstilsmagasin som är specifikt kvinnliga eller manliga 
ger oss normer för vad som är kvinnligt och manligt. Normer som är ojämnställda 
och diskriminerande, varpå budskapen som livsstilsmagasinen förmedlar formar 
läsaren, som också sträcker sig långt in i det vuxna livet (Ibid. s. 39).  
 Författaren Anja Hirdman menar att veckotidningarna har tagit över det 
som endast förmedlades i herrtidningar tidigare. Det som Hirdman reagerat på är 
att tjejers/kvinnors livsstilsmagasin oftast har ett kvinnligt objekt som budskapet 
fokuseras kring, trots att det rent biologiskt borde vara så att kvinnor attraheras av 
män. Hirdman menar att kvinnor redan från tidiga år lär sig, genom media och 
resten av samhället att bygga upp sin självbild utifrån en manlig norm, där helt 
enkelt kvinnan ofta betraktas som ett objekt. Att budskapet har så pass stor 
genomslagskraft som det har hos publiken grundar sig i ett slags begär av att bli 
sedd och vara behövd (Ibid. s. 53).  
 Karin Ekman anser att tidningar som främst vänder sig till en manlig publik, 
oftast fokuserar på ett specifikt ämne. Till exempel kan en manligt inriktad tidning 
kretsa kring bilar, sport eller bystiga kvinnor. Vilket vanligtvis skiljer sig ganska 
mycket från damtidningarnas innehåll, där det oftast är flera ämnen och teman som 
återkommer och som i princip oundvikligen behandlas, såsom hud, hår och 
kroppsvård (Ekman 1998 s. 57).  
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Faktum är dock att de tidningar som vänder sig till unga män och kvinnor är de 
medier som satsar allra hårdast på sex som konkurrensmedel. Sex säljer i alla 
tänkbara situationer och sammanhang och det kan eventuellt vara den säkraste 
genvägen för medier att göra sig hörda och synliga (Ekman 1998 s. 26).  
 

3.2 Sammanfattning av teoridelen  
De teorier som presenterats i kapitlet ovan är tänkt att ligga som grund i jakten på 
att kunna besvara uppsatsens frågeställning. Således är det också nödvändigt att 
presentera teorier kring maskulinitet och femininitet.  
 Enligt den hegemoniska formen av maskulinitet utgörs den manliga 
identiteten av en feminin underordning, där media kan ses som en av de institutioner 
i samhället som upprätthåller denna form av maskulinitet. Klein menar att 
maskulinitet därmed ses som icke-femininitet, där mannen är allt en kvinna 
verkligen inte är, utan de är varandra totala motsatser. Till exempel kan mannen ses 
som känslokall, karriärinriktad, och dominant medan kvinnan och andra sidan ses 
som den undergivne, omvårdande och empatiske. Simone de Beauvoir bygger på det 
faktum om att det är mannen som är normen i vårt samhälle. Hon menar att mannen 
uppfattas som subjektet genom att kvinnan enbart existerar i relation till mannen.  
 Gripsrud anser att medierna skapar föreställda gemenskapar och de fungerar 
som ett sätt att tala om för allmänheten vad det innebär att vara man eller kvinna. 
Därmed innehåller också våra identiteter både skillnader och likheter i förhållande 
till andra människor.   
 Media har med andra ord en betydande och viktig roll när det kommer till 
människors formande av sin omgivning och syn på världen. Och här spelar också de 
stereotyper som visas upp i media en stor roll. Den vanligast förekommande 
stereotypen av kvinnan är den smala, välsminkade, välklädda och i många 
sammanhang avklädda kvinnan. Men det förekommer även andra klassiska 
stereotyper som finns synliga i media, bland annat; Skönhetsslaven som är den unga, 
vackra och smala kvinnan som ägnar mycket av sin tid åt sitt utseende, sen har vi 
Hushållsfunktionären som är den husliga stereotypen samt Kärleksgudinnan som både 
kan definieras som Horan och Madonnan, och denna nyttjar sig egen kropp för att få 
som hon vill i olika sammanhang.     
 I teoridelen har jag gått igenom en del om genus i media där bland annat 
Karin Ekmans teorier om vad som är manligt och kvinnligt enligt livsstilsmagasinen 
ger läsarna normer för vad som är typiskt för de båda könen. Budskap som ofta är 
diskriminerande och ojämnställda, som dessutom formar läsarna långt in i det vuxna 
livet. Författaren Anja Hirdman anser också att media lär kvinnor att bygga upp sin 
självbild utifrån en manlig norm, där kvinnan ofta ses som ett objekt.  
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4. Metod 
John Hartley och John Fiske anser att det som visas i till exempel televisionen inte enbart 
betyder det som visas, lika lite som språk enbart betyder de ord som man yttrar. Genom att 
undersöka och försöka förstå mediernas förmedlingssätt kan man i sin tur få en viss förståelse 
för hur hela samhället fungerar. Samhället återspeglas i media och man får reda på vilka 
värderingar och förhållningssätt som gäller när man träffar och ska socialisera med andra 
människor (J. Fiske & J. Hartley 1978). Därför är det viktigt att studera vad dagens 
populära livsstilsmagasin innehåller, som dessutom direkt vänder sig till den yngre publiken.  
 

4.1 Studieobjekt 
Tidningarna och artiklarna som jag valt att studera utsågs slumpmässigt. Men 
framförallt valde jag dem för att jag anser de som representativa artiklar för 
livsstilsmagasin för de olika könen. Det bör dock nämnas att jag inte har någon 
direkt vetenskaplig grund i mitt val av artiklar, vilket delvis grundar sig i att jag 
inte var klar med litteraturläsningen då jag valde mina artiklar. Dock kan jag nog i 
efterhand ändå visa på att artiklarna har många klassiska ingredienser för 
livsstilsmagasins artiklar och kan på så sätt ändå motivera till varför de är 
intressanta.  
 Centralt för uppsatsen är att jämföra SOLO och Slitz med varandra. Viktigt 
att nämna är dock att texten och bilden i vardera tidning ska ses som en helhet, där 
de båda delarna påverkar varandra, där texternas betydelse skapas i samspel med 
bilden och vice versa (Hirdman, 2001. s. 24).  I Anja Hirdmans analys av genus, 
sexualitet och publiksyn i tidningarna Veckorevyn och Fib aktuellt, använder hon 
sig av oanvända metoder i kombination med varandra. Hon framhåller särskilt 
vikten av att bild och text måste tas i samma anspråk när ett visuellt medium såsom 
veckopressen studeras (Ibid. s. 24). Detta kan förvisso, som även Hirdman påpekar, 
innebära att metoden där text och bild är i symbios med varandra, ge ett mer 
godtyckligt resultat än vid endast en renodlad textanalys.  
 Det bör också påpekas att bilder spelar en ytterst betydelsefull roll för 
livsstilsmagasin. Man kan nästan påstå att bilder spelar en större roll än själva 
texten. Bilder i form av fotografier, som utgör bildmaterialet för denna uppsats, kan 
ses som en avspegling av verkligheten och det är därmed också av största vikt att 
ifrågasätta de bilder som utgör en större del av innehållet i livsstilsmagasinen och 
varför de faktiskt ser ut som de gör.  
 

4.1.1 Textanalys 
Dagligen förses och matas människor med texter och artiklar av alla möjliga slag. 
Det kan handla om tidningsnyheter, informationsbroschyrer, reklamaffischer eller 
bruksanvisningar. Samtliga av dessa texter har den gemensamma nämnaren att de 
är exempel på brukstexter vilket med andra ord innebär att de har praktiska eller 
teoretiska syften i motsats till estetiska (Hellspong, 2001. s. 13).   
 För att genomföra en analys av ett ex antal artiklar från två olika magasin 
kan man tillämpa en så kallad textanalys. I denna uppsats ska livsstilsmagasinen 
SOLO och Slitz’s utvalda texter med tillhörande bilder granskas och analyseras i 
förhållande och i jämförelse med varandra. Analysen kommer, som tidigare nämnt, 
att ta en retorisk prägel och förhoppningsvis är det denna form av textanalys som är 
bäst lämpad. De frågor som främst ligger till grund för den retoriska analysen av de 
texter som jag valt ut är följande:  
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• Har texten i fråga något övertygande syfte? Söker den efter något gensvar? 
Och i så fall vilket? Och varför? 
 

• Vilket retoriskt syfte eller budskap vill texten förmedla?  
 

• Finns det några sexuella anspelningar i texterna? Skiljer sig anspelningarna i 
typ och form beroende på tidningarnas olika målgrupper? 
 

• Skiljer sig språket i val av stil och ton till följd av publikinriktning? 
 

Fokuseringen kring texterna är inte lagd på någon särskild genre eller något 
särskilt tema. Som uppsatsskrivare är det också av väsentlig vikt att man är 
medveten om det faktum att alla frågorna i den retoriska textanalysen inte alltid är 
möjliga att besvara, beroende på om texten i något av de aktuella livsstilsmagasinen 
inte riktigt uppfyller ”frågekriterierna” i någon mån. Det kommer inte som någon 
direkt nyhet att texter av alla dess slag och utformning gång på gång sätter spår hos 
läsarna (Hellspong, 2001. s. 13).  
 För att ta reda på och komma underfund med vad texters eventuella 
underliggande och dolda budskap är, kan man göra en retorisk textanalys. Den tar 
förhoppningsvis en kritisk och ifrågasättande karaktär vilket resulterar i att 
analysen blir intressant och därmed också väsentlig.   
 En nyhetstext kan ha samma syfte som en vanlig annons, nämligen att 
påverka läsaren i något anseende, men även att informera (Ibid. s. 236). För att 
undersöka i vilken mån en artikel vill informera om eller marknadsföra något, 
tillämpas en retorisk textanalys. Somliga brukstexter är inte alltid bara ute efter att 
informera läsaren om någonting utan kan också ha som syfte att påverka sin publik 
på ett eller annat sätt. Och det kan bland annat innebära att den eventuella texten 
vill sprida ett budskap eller väcka en känsla. Det är även värt att notera och påpeka 
att det inte är alltid en text öppet erkänner att den vill påverka andras åsikter, då 
detta endast kan framgå indirekt. Det sammanhängande syftet med den retoriska 
analysen är att undersöka hur någon gör för att påverka och övertyga i skrift eller 
tal. I denna uppsats skall det undersökas huruvida det finns tecken på försök till 
påverkan i SOLO och Slitz, men de retoriska frågorna är som sagt något mer 
kontrollerade och tydligt utformade (Ibid. s. 99).  
 Begrepp som ofta dyker upp i samband med retoriska analyser är etos 
(sändarens karaktär), patos (mottagarens känslor) och logos (språket som redskap). 
Samtliga av dessa är viktiga redskap men kommer dock inte att användas i någon 
större utsträckning i textanalysen, eftersom dessa begrepp inte anses ha så mycket 
att göra med de frågor som är ställda för den retoriska textanalysen.  
 
 

4.1.2 Bildanalys 
En bild kan väldigt snabbt vända upp och ned på gamla invanda föreställningar om 
hur något ska se ut, samtidigt som också verkligheten kan vara en direkt bild av 
verkligheten, man kan alltså omvärdera bildens ontologiska status. Det är därmed 
ingen överdrift att säga att bilder spelar en stor och betydande roll i tidningar och 
medier av alla dess slag. Därmed är det också av vikt och värde att ifrågasätta de 
bilder som finns och varför de ser ut som de gör, och varför man väljer att publicera 
vissa bilder. Men för att detta ska bli möjligt krävs det en metod som hjälper till att 
beskriva och analysera hur bilder är uppbyggda och vilket budskap dessa förmedlar. 
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Följaktligen blir det då aktuellt att använda sig av metoden bildanalys. Genom att 
ge en strukturell beskrivning av bildens betydelseelement förklaras bildens 
verkningsmedel. Till hjälp används ett antal grammatiska verktyg som lånats från 
språkvetenskapen. Denna vetenskap kallas för semiotik och är den samma oavsett 
om det handlar om ord eller bilders betydelse (Rosenberg mfl. 2005 s. 12).  
 Det finns en rad olika sätt att definiera begreppet tecken. Enligt den 
schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure består tecknet av två oskiljaktiga 
komponenter som alltid bör ses i relation till varandra, uttryck och innehåll. Uttrycket 
kan man säga är det konkret påtagliga i en bild, medan innehållet är den innebörd 
som kan förknippas med det tydliga i bilden (Hansson 2006. s. 10). Därför måste 
också ett tecken alltid kunna tolkas av människor för att vara ett tecken, det vill säga 
att ett tecken understår en språklig betydelse (Ibid. s. 12).  
 Skillnaden på tecken och symbol är att alla symboler är tecken, medan ett 
tecken inte behöver vara en symbol. En symbol är med andra ord ett kulturellt och 
etablerat tecken som måste läras in, medan tecknet kan vara av temporär karaktär 
och utan något bestående värde (Hansson 2006. s. 10). Exempel på detta kan vara en 
bild på en uggla, vilken dels avbildar en känd fågel samtidigt som bilden av ugglan 
också kan ses och uppfattas som en symbol för klokhet. Att just ugglan symboliserar 
klokhet är något vi människor har kommit överens om då bilder representerar något 
annat än vad de avbildar (Carlsson & Koppfeldt, 2001. s. 32).  
 
 

4.1.3 Olika tillvägagångssätt  
Det finns ett flertal analysformer och utgångspunkter att utgå ifrån då man ska 
tolka och analysera en bild. I Seendets språk tar författarna upp tre av dessa 
utgångspunkter, som kan ses som viktiga grundmodeller inom semiotiken. Dessa tre 
typer utgår från sändarperspektiv, mottagarperspektiv och budskapet i sig självt. 
Analytikern har i uppgift att själv välja sin analysform utifrån perspektiv och vad 
man kan tänkas vilja få svar på genom sin analys. Man kan utgå från tre olika 
modeller för att göra en bildanalys, dock behöver modellerna inte analyseras var för 
sig, utan de går även att kombinera.  
 Intentionsanalys  innebär att det är sändaren som står som objekt och det är 
här sändarens avsikter som studeras och analyseras. Och det görs främst med hjälp 
av frågor som när, var och hur meddelandet skapades.  
 Receptionsanalysen  utgår och andra sidan från den motsatta sidan, då är det 
mottagarens upplevelser som står i fokus. Från denna utgångspunkt är det således 
mycket viktigt att även ta hänsyn till själva mottagarkontexten liksom personliga 
erfarenheter och kunskaper som mottagaren kan tänkas ha.   
 Näranalysen  är slutligen den sista modellen där själva meddelandet blir 
objektet för undersökningen. Man utgår från sina egna erfarenheter då man 
undersöker meddelandet. Meddelandet i sig står här i fokus och sändarens avsikter 
eller mottagarens upplevelser spelar ingen större roll.  
 När man genomför någon av dessa metoder för att göra en analys är det 
viktigt att man redogör på vilket sätt undersökningen har genomförts och att man 
lämnar en motivering till sitt val (Hansson, 2006. s. 14). 
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Eftersom det är meddelandet och varken sändarens avsikter eller publikens situation 
som ska analyseras i denna uppsats kommer det genomföras en näranalys av 
bildinnehållet i respektive livsstilsmagasin. Det är två huvudsakliga nivåer att skilja 
på när man genomför en bildanalys, vilka är denotation och konnotation. Det 
denotativa i en bild är det synliga, eller det uppenbara som vi människor rent 
objektivt kan uppfatta. Den konnotativa och andra sidan utgör närmast motsatsen, 
och innebär det dolda budskapet i en bild vilket kan ta en underförstådd eller 
undermedveten form. Både denotativa och konnotativa betydelser bestäms av vår 
kultur och omgivning (Hansson, 2006. s. 16).  
 
 

4.1.4 Texters innehåll 
Vissa kan uppfatta att tidningars innehåll skapas och formas utifrån publikens 
önskningar och är därmed en produkt skapad utifrån vad publiken vill ha. Men man 
kan också välja att se på det utifrån ett annat perspektiv. Veckopress är särskilt 
duktiga på att konstruera sitt innehåll för att passa de föreställningar som de har om 
sin publik och vad de vill läsa om (Hirdman, 2001. s. 14). Därmed förmedlas också 
skilda mediala föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt (Craig, 
1992. Se Hirdman, 2001. s. 14). Genom att acceptera detta synsätt blir det också 
möjligt att analysera livsstilsmagasinens syn på genus genom hur magasinen väljer 
att tilltala sin publik i såväl bild som text.  
 Vecko- och månadsmagasin har ett visst sätt att tala till sin publik, de gör det 
genom det så kallade ”human-touch” perspektivet, eller genom det personliga 
tilltalet som man också kan kallad det, där privata aspekter av tillvaron lyfts fram 
(Ibid. s. 17). Läsaren kan till exempel tilltalas i andra eller tredje person och 
bildmässigt återses i att personer vänder sig direkt mot kameran (Ibid. s. 46). Det 
redaktionella språket, som återfinns i det slutgiltiga numret av tidningen, är därmed 
som en form av diskursiv modell grundad på tanken om vilka läsarna är (Ibid. s. 47). 
Kvinnligt inriktade livsstilsmagasin karaktäriseras av det personliga och direkta 
tilltalet, samtal om andra och med en stor fokus på relationer (Ibid. s. 45). Karin 
Ekman har en annan teori angående tjejtidningarnas tilltal. Hon skriver att 
tjejtidningen Veckorevyn indikerar kamratskap, och tidningen är sedermera den mer 
erfarne kompisen som mer än gärna delar med sig av sina kunskaper. Veckorevyn 
riktar in sig på att leda diskussioner, samtidigt som de också skvallrar, uppmanar, 
informerar och underhåller läsaren (Ekman, 1998. s. 41).  
 Tittar man så på vad som utmärker det manliga tilltalet i specifika 
herrtidningar finner man en mer sluten berättarform som är uppbyggd genom 
klimax. Här fyller själva upplösningen en betydande och central roll, vilket alltså 
skiljer sig ganska markant från den öppna berättarformen för det kvinnliga tilltalet 
(Hirdman, 2001. s. 47).  
 
 

4.1.5 Tilltal i bild  
På precis samma sätt som med texter, bär bilder på retoriska grepp i form av blickar, 
gester, ansiktsuttryck, färger och så vidare. När man analyserar bilder kan man 
använda sig av begreppen närhet och distans genom vilka bilder kommunicerar. Och 
dessa kan ytterligare delas in i subgrupperna långdistans, medeldistans, närbild och 
extrem närbild (Ibid. s. 48).  
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 Av begreppet att döma betyder naturligtvis långdistans att hela personen i 
fråga visas i bild samt mycket av bakgrundsmiljön. Medeldistans syftar istället på att 
miljö och person ungefär upptar lika mycket av bilden. Närbild är en persons huvud 
och skuldror i fokus medan den extrema närbilden visar en persons ansikte i detalj. 
Avståndet kan i sin tur också relateras till olika omfattningar av tilltal och 
formaliteter i den specifika bilden (Hirdman, 2001. s. 48).  
 Närbilder rent generellt står ofta för en personlig och intimt tilltal som 
uttrycker känslor eller vill väcka reaktioner, medan medeldistansen kan ses som ett 
socialt tilltal. Det faller sig följaktligen naturligt att långa avstånd står för en mer 
opersonligt och formellt tilltal. Det bör dock också tilläggas att bildens 
sammanhang är avgörande för bildens betydelse. En lättklädd, poserande kvinna i 
helfigur syftar snarare till att framkalla en personlig närhet med läsaren än ett 
distanserat och opersonligt förhållande (Ibid. s. 48).  
 Kameravinklar uttrycker vilken symbolisk makt eller undergivenhet 
subjektet har i relation till läsaren. Detta kan stärkas genom bland annat den så 
kallade ovanifrån-vinkeln vilket ger intrycket av att den fotograferade framställs 
som liten och undergiven, medan underifrånperspektivet ger intrycket av det 
motsatta. Parallellperspektivet är det som främst används inom vanlig 
pressjournalistik, vilket innebär att betraktaren och subjektet placeras på en neutral 
och jämlik nivå. En annan avgörande faktor är kroppsspråket, gester och poser har 
stora betydelser för bildens budskap. En återkommande bild som särskilt återfinns i 
herrmagasin är den leende kvinnan, vilket traditionellt sätt gestaltar henne som mer 
lättillgänglig och oproblematisk (Ibid. s. 49).  
 Betraktelsepositioner i form av mötande och icke-mötande blickar fyller 
också en stor roll för hur man uppfattar personen på bilden. Hirdman talar om detta 
med hjälp av termer som voyarism och narcissism. Hon menar också att en 
voyaristisk position följs av distans till subjektet som konstrueras och uppfattas som 
ett objekt att undersöka och granska hos läsaren. En narcissistisk position å andra 
sidan anses ge en känsla av närhet som innefattar identifikation eller igenkännelse 
hos den som betraktar bilden (Ibid. s. 51). Något som är vanligt förekommande för 
pornografiska bilder är den emellertid bortvända blicken, som ett uttryck för en 
voyeuristisk position eftersom inga blickar stör betraktarens granskning av objektet. 
Avslutningsvis menar Anja Hirdman att män och kvinnor i modebilder ofta visar en 
tendens att mannen fäster sin blick på kvinnan vilket illustrerar att mannen är 
hänförd och tagen av hennes skönhet och detta kan också ses som det ultimata 
förhållandetillståndet (Ibid. s. 259).  
 
 

4.2 Undersökningens genomförande  
Utifrån ovanstående beskrivning av bildanalysens grunder samt tilltal i text och 
bild, vilka således också utgör grunden för bildanalysen av de utvalda bilderna från 
respektive livsstilsmagasin, används följande frågeställningar som guide för den 
kommande analysen:  

• Vilket är bildens innehåll, dvs. det denotativa innehållet? 
• Hur tolkar vi innehållet, dvs. det konnotativa i innehållet? 
• Hur framställs personerna i bilderna beroende på om de är män eller 

kvinnor? 
• Vilket förhållande har bilderna till samhörande text? 
• Vilka värden av genus kommuniceras i bilderna och hur kommuniceras de? 
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• Vad är egentligen bildernas budskap? 
 

Det är av största vikt att försöka se text och bild som en helhet när man ska göra en 
analys, och när man försöker finna de mönster och konventioner som finns i text och 
bild. SOLO och Slitz’s innehåll kommer att uppfattas och analyseras som en enhet, 
dock var tidning var för sig. Det blir alltså enklare att hitta mönster och 
konventioner i text och bild där det mest förekommande kommer att beaktas och 
diskuteras i förhållande till det som kan uppfattas som mindre förekommande i det 
insamlade materialet. Det som är framträdande kan definieras som det som är mest 
framträdande och återkommande i de artiklar som ligger till grund för min uppsats. 
De som är mindre framträdande kommer också att tas i beaktning då det kan ge en 
viss fingervisning om vad som är mest ”normalt” och återkommande i 
materialinsamlingen. Det blir dock ett överdrivet långt och omfattande 
resultatkapitel om allt resultat ska redovisas var för sig, så med anledning av 
ovanstående motiveringar och tillika förklaringar har ett par teman kunnat 
utvecklas som ett resultat av en översiktlig retorisk text- och bildanalys. Dessa 
teman kommer att beskrivas närmre i resultatkapitlet.  
 
 

4.3 Materialurval 
Livsstilsmagasinen SOLO och Slitz står som underlag för denna uppsats. SOLO 
riktar, som tidigare nämnt, in sig på en ung kvinnlig publik medan Slitz riktar sig 
till en manlig publik i åldrarna 18-35 och där snittåldern är 25 år. Respektive 
tidning tar upp teman som sex, relationer, utseende samt mode, men det finns 
naturligtvis också ett par teman hos vardera tidning som inte finns representerade 
som dess motsvarighet i den andres tidning. För att finna en identiskt manlig 
motsvarighet till tjejtidningen SOLO, eller vice versa är inte möjligt, eftersom några 
hundraprocentiga motsvarigheter inte existerar. Istället får de båda tidningar ses 
som två skilda magasin med skilda publikinriktningar, med ett antal gemensamma 
teman och med innehåll som bygger på mediala representationer av män och 
kvinnor och är därmed också jämförbara med varandra. Sammanlagt har antalet 
magasin för hela undersökningen varit åtta stycken, varav fyra SOLO och fyra Slitz. 
Samtliga utgåvor är från 2007, från olika månader.  
 Det bör också tilläggas att magasinen inte har studerats i sin helhet, då det 
inte är uppsatsens syfte. Utan istället bygger uppsatsen på att alla texter med 
tillhörande bilder i form av fotografier, som inte är reklam, och som på ett eller 
annat sätt rör ämnena sex eller relationer valts ut som material och står som grund 
för arbetet. Sammanlagt har jag valt tio artiklar från vartdera magasin, så totalt är 
det 20 artiklar och reportage som ligger till grund för denna undersökning. 
 För att nå ett så korrekt och sanningsenligt urval som möjligt, har jag endast 
valt ut artiklar från de båda tidningar som behandlar liknande ämnen, det vill säga 
sex eller relationer. Efter det har typiska texter i form av utdrag och bilder, efter 
grundlig genomgång, valts ut som illustrerande exempel på de genusmönster som 
anses mest talande och intressanta. 
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5 Resultat  
I följande kapitel redogörs de resultat som kunnat identifieras ur det materialomfång som 
använts.  
 Resultaten är uppdelade i fem underrubriker där de båda tidningarna behandlas i 
relation till varandra under respektive delrubrik. Uppdelningen är naturligtvis medvetet 
gjord trots det faktum att dessa fem teman fungerar i symbios med varandra. Därför kommer 
resultatet att presenteras under följande fem ämnen; Sexualitet, Genusdefinitioner, 
Relationer, Representationer av män och kvinnor i bild samt tilltal, stil och ton. De olika 
temana behandlar respektive ämne utifrån vardera rubrik. Bland annat handlar temat 
Sexualitet om åtrå, tillfredsställelse, sexuella anspelningar och sexuella kontakter överlag. 
Medan Genusdefinitioner förklarar vad som är typiskt manligt och kvinnligt i text samtidigt 
som temat Relationer helt enkelt behandlar relationskontexten. Representationer av män och 
kvinnor i bild förklarar kort och gott hur de båda könen porträtteras i bild. Slutligen har vi 
temat Tilltal, stil och ton som förklarar på vilket sätt tidningarna tilltalar sina läsare i 
texten.  
 Resultatkapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning av de resultat jag 
kommit fram till. Detta kommer att samlas under rubriken Sammanfattning av resultat.    
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5.1 Tabell 
 
 
SOLO 
Datum  Rubrik   Bilder 
Juli 2007  ”Låt oss snacka om sex!”  1 
Juli 2007  ”Män om sex. De där  
   Sakerna du verkligen vill        2 
   veta” 
Mars 2007  ”Kärlek och dejtning”   1 
Mars 2007   ”25 repliker som skrämmer     1 
                                     bort honom” 
Mars 2007  ”Så snärjer du drömkillen”   2 
Mars 2007  ”Så fångar du en miljonär”   2 
Augusti 2007  ”Hemmafru 2007”    4 
Augusti 2007  ”Så får du ett underbart    3 
   sexliv!” 
November 2007 ”Sex för en natt, vad gäller?”   1 
November 2007 ”Tänk honom till framgång”   1 
 
 
 
 
Slitz 
Datum  Rubrik   Bilder 
Oktober 2007  ”Nilla Molin”   6 
Oktober 2007   ”Mitt på blanka dagen” 1 
Oktober 2007  ”Dansk dynamit”  3  
September 2007 ”Grattis Sverige!”  5 
September 2007 ”Snälla killar får inga tjejer” 1 
September 2007 ”15 steg som gör dig till 
   Kung i baren”          1 
December 2007 ”Vad kvinnor vill ha”?      1 
December 2007 ”Granskning” Sex 2007” 5 
December 2007 ”Gabrielle Tuite”          6 
December 2007 ”Bortamatch”    1 
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5.1.1 Sexualitet 
Sex är ett återkommande ämne i de båda livsstilsmagasinen, särskilt genomgripande 
är det i Slitz där varje nummer har ett reportage med någon känd kvinna som är 
lättklädd och det görs anspelningar på sex i både text och bilder. Det är utifrån det 
heterosexuella perspektivet som skapar en sexuell kontakt med läsaren och som 
därmed också förutsätts vara heterosexuell. Det förstärks också med kvinnors 
närvaro i bild och texter. Bortsett från reportage om teknikprylar och tips om nya 
filmer och dataspel är det också centralt för Slitz att i texten ge tips åt läsaren för 
hur mannen på bästa sätt ska tillfredsställa en kvinna, samtidigt som han därmed 
också får sin egen lust tillfredsställd. Ofta tar tidningen också för givet att läsaren är 
en sexuellt erfaren person.  
 Det är därför ingen överdrift att säga att det vilar en heterosexuell prägel 
över Slitz. Av de tio undersökta artiklarna från Slitz, är det två artiklar som 
behandlar ämnet sex i form av flera instruktiva och klara tips till vad kvinnor gillar 
och hur det andra könet fungerar.  I artikeln Vad kvinnor vill ha? tas det upp en hel 
del punkter som handlar om männens potens och vad de bör tänka på för att dels 
tillfredsställa kvinnans behov som därmed också kommer leda till att männen får 
sina behov tillgodosedda. Artikeln handlar om att 79 % av svenska kvinnor någonsin 
fejkat orgasm, och denna artikel ska ge män mer kunskap om hur den kvinnliga 
kroppen fungerar och vad kvinnor egentligen behöver. Det går ut på att männen har 
ett uttalat intresse av att vilja och kunna tillfredsställa sin sexpartner, vilket också 
leder till att mannen blir den ”sexgud” många önskar att de är.  I artikeln Vad 
kvinnor vill ha ställs det ett antal frågor till läsaren om kvinnans anatomi i princip. 
Det handlar egentligen inte så mycket om vad kvinnor uppskattar i sängen utan mer 
om hur den kvinnliga kroppen fungerar rent fysiskt och svaren på frågorna ger 
läsaren mer kunskap om kvinnans kropp. Nedan följer två utdrag ur artikeln som 
styrker utläggen i artikeln: 
 
”Den så kallade g-punkten är värd att känna till för att… A. Den utsöndrar ett ämne som 
förvandlar bly till guld. B. Den bits. C. Den kan vid stimulans leda till kraftiga orgasmer. 
D. Den kan vid stimulans leda till fontänorgasm. E. Den kan vid stimulans leda till 
giftermål. ” Slitz december 2007. 
 
”Vilken av följande aktiviteter är mest skadlig för en mans potens? A. Att cykla regelbundet. 
B. Att bada varmt regelbundet. C. Att onanera minst två gånger om dagen. D. Att röka. E. 
Att se Basic instinct 2.” Slitz december 2007. 
 
Artikeln avslutas därefter med att sätta resultat på hur många rätt läsaren fick när 
frågorna var besvarade. Slitz tar ofta för givet att deras läsare är erfarna älskare och 
om man inte är det får man det skrivet på näsan. För den läsare som fick lägst poäng 
utifrån artikelns frågor står det såhär:  
 
”0-20. Detta innebär en direktmiss till Sex-vux för att läsa upp samtliga grundämnen. 
Hade man behövt körkort för att ha sex skulle du fått dryga böter för olovligt samlag, och 
eventuellt även fotboja.” Slitz december 2007.  
 
Det är med andra ord inga uppmuntrande ord för den som visar sig vara mindre 
erfaren. Det ges inga utrymmen för den som inte är världsvan när det kommer till 
artiklar som berör sexuella förhållanden. Samtliga artiklar som handlar om 
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relationer eller sex på ett eller annat sätt riktar sig dessutom till den heterosexuella 
mannen och visar därmed också väldigt tydligt att deras målgrupp inte är alla typer 
av män. Något som också tyder på att artikeln inte endast går ut på att läsaren ska 
kunna tillfredsställa sin tjej, det går nämligen i lika hög grad ut på att mannen 
genom att känna till vissa knep kan få en kvinna dit de vill.  
 
”Så här glad, och lättklädd, blir tjejen om du visar prov på en hög sex-iq.” Vad kvinnor vill 
ha, Slitz december 2007.  
 
Något som dock är genomgående i de artiklar som behandlar ämnet sex, är att både 
mannens och kvinnans sexuella njutning betonas. Nämnvärt är att man fokuserar på 
båda könens njutning vilket indikerar på att sex i första hand handlar om ett samspel 
där båda parter uppmärksammas. Detta trots det faktum att Slitz är en tidning som 
vänder sig till en manlig publik i huvudsak.  
 I den nyss nämnda artikeln (Vad kvinnor vill ha) förekommer det också 
mönster som kan påvisa att det även ges tips till mannen för att han på bästa sätt ska 
kunna tillfredsställa kvinnan. Nedan följer ett par exempel på detta: 
 
”Innan du ger din partner oralsex bör du undvika att… A. Duscha. B. Gå på toaletten. C. 
Förvarna sin partner. D. Borsta tänderna. E. Tvätta händerna.” Slitz december 2007.  
 
”Det optimala förhållandet mellan förspel och samlag i tid är enligt de flesta kvinnor… 
A. 20 minuter förspel/ 20 minuter samlag. B. 20/30. C. 5/15. D. 15/5. E. 20/45. Slitz 
december 2007. 
 
”Hur länge varar den genomsnittliga kvinnliga orgasmen? A. Mindre än 5 sekunder. B. 
Fem till tio sekunder. C. Tio till 20 sekunder. D. 20 till 30 sekunder. E. Över 30 sekunder. 
Slitz december 2007.  
 
Som man kan se görs det alltså försök till att informera läsaren om kvinnan och 
hennes behov. Det som dock bör nämnas är att det som sagt mer är faktafrågor om 
hur den kvinnliga anatomin fungerar, och inte om vad kvinnor kan tänkas ha för 
behov.  
 Ytterligare ett mönster som kan identifieras i Slitz är att det är såväl 
förekommande som återkommande att de kvinnliga intervjuobjekten får frågor som 
”Vilken kroppsdel är du mest nöjd med?”, ”Är du missnöjd med någon kroppsdel?”, ”Vad tar 
du på dig när du vill känna dig snygg och sexig?”. Dessa typer av frågor ställs i ett 
flertal fristående reportage där attraktiva kvinnor porträtteras i bild och intervjuas i 
text. De mönster som kan uppfattas till följd av de uttalanden som ett par av 
intervjuobjekten gjort, är att man sammankopplar sexighet med att bli sedd och 
uppmärksammad av det andra könet: 
 
Vilken kroppsdel är du mest stolt  över? 
”Min rumpa, den har en rund och fin form och det hoppas jag att läsarna tycker också.” 
 
Smisk el ler smek? 
”Smisk… haha, men det beror på vilket humör man är på” 
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Frihet el ler handbojor? 
”Hmm, handbojor är inte helt fel. Men samtidigt blir det mer variation med frihet. Så jag 
kör gärna lite variation där om det går för sig.” 
Solveig i Grattis Sverige! Slitz september 2007.  
 
Genomgående görs det anspelningar på sex både i de frågor som journalisten ställer 
men också på de svar intervjupersonen ger. Det ges också ett starkt intryck av att 
kvinnan har ett stort behov av att få männens uppmärksamhet, som ofta kretsar 
kring det yttre. Något som dock bör nämnas är det faktum att det även frågas och 
skrivs en del om intervjuobjektets liv i största allmänhet också. Kortfattat skulle 
man nog kunna likna reportagen som klassiska personporträtt med en inriktning på 
sex och relationer. En viktig faktor till varför reportagen uppfattas mer ”sexiga” och 
objektifierande än vad de kanske i själva verket är, är förmodligen det stora antalet 
bilder och hur kvinnan poserar på dessa bilder. 
 
I SOLO, som vänder sig till kvinnor i åldrarna 17-30, förutsätter man också att 
läsaren är sexuellt erfaren och är relativt erfaren. Tips och råd avlöser varandra, 
läsaren uppmanas att både lära känna sin egen kropp men också mannens. Tipsen är 
till för att läsaren ska kunna utvecklas och i slutändan också kunna få nytta av dessa 
kunskaper och tillämpa det i verkliga livet. Med rubriker som till exempel ”25 
repliker som skrämmer bort honom” eller ”Låt oss snacka sex!” betonas mannens 
delaktighet i såväl hur kvinnor ska bete sig och vad de får säga (och inte) för att inte 
verka så pass jobbig att han flyr fältet. Och den sistnämnde rubriken kan uppfattas 
som en uppmaning till kvinnor om hur saker och ting egentligen ska gå till i sängen. 
När det kommer till artiklar som behandlar sex eller relationer på ett eller annat sätt 
är betoningen på mannens njutning minst lika viktig som kvinnans, om inte 
viktigare i vissa fall.  
 Något som kan ses som den röda tråden i de artiklar som är särskilt 
studerade är på vilket sätt tidningen väljer att skildra sex. Vanligt förekommande är 
att man beskriver sex på ett sätt som är definierat som förskönande och romantiskt, 
där kärleken mellan parterna betonas och inte endast den fysiska åtrån. Det finns 
dock en viss tendens till att SOLO förmedlar en romantiserad bild av sex till läsaren. 
I artikeln ”Låt oss snacka om sex!” medverkar tre killar som utifrån vissa 
frågeställningar berättar hur de uppskattar att tjejer beter sig i diverse situationer. 
Nedan följer några utdrag ur artikeln som styrker utläggen i artikeln: 
 
Du har tagit hem ett  one-night-stand, när ska hon gå hem? 
”… Frukost är en basgrej. Ett one-night-stand kanske inte alltid är en tjej man vill gifta sig 
med men då känner väl oftast båda det. Då kanske frukost känns lite krystat”, säger Johan 
Berg.  
Låt oss snacka om sex! SOLO, juli 2007.    
 
Är det ett  minus om en t jej  har levt ett  vilt  l iv innan hon träffade dig? 
”… Om en tjej har betat av ett antal älskare och provat på allt hon vill, är hon antagligen 
mogen för ett förhållande. Jag gillar tjejer som känner sin kropp och tar för sig”, säger 
Alexander Wagner. Låt oss snacka sex! SOLO, juli 2007.  
 
Stämmer myten om att kil lar vil l  ha knubbiga tjejer i  sängen men smala 
flickvänner? 
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”… Jag gillar lite hull. Ska man ta på en rumpa ska man ta på en rumpa, inte på ett 
bäckenben. Lite rundare former och kurvor tänder mig mer”, säger Alexander Wagner. 
”… Jag vill ha en normal, frisk människa men jag kan inte säga att myten inte stämmer”, 
säger Peter Bredlöv. 
Låt oss snacka om sex! SOLO, juli 2007. 
 
Nämn några turn-off’s .  
”… det värsta jag vet är när tjejer är manliga och kroppshår är manligt”, säger Peter 
Bredlöv. 
”Jag gillar inte heller kroppshår, så det går bort”, säger Alexander Wagner. 
Låt oss snacka om sex! SOLO, juli 2007. 
 
I den nyss nämnde artikeln påvisas det väldigt tydligt vad killar inte gillar och man 
får som läsare klara direktiv till hur man ska se ut, rent kroppsmässigt, och hur man 
bör bete sig i olika situationer. I de artiklar som utgör urvalet i livsstilsmagasinet 
SOLO, är renodlade sextips eller anspelningar på sex varken ett väl ingående kapitel 
eller något som genomsyrar materialet överlag. Därmed har ett mer omfattande 
resultat under detta tema kunnat urskiljas i Slitz än i SOLO, vilket visar på att de 
alster som urvalet vilar på och som är förbundna till temat sexualitet i det 
sistnämnda livsstilsmagasinet mindre omfattande.  
 
 

5.1.2 Genusdefinitioner 
De genusidéer som presenteras i Slitz är kvinnan en som söker sin kvinnlighet 
genom bekräftelse av och i förhållande till män. Där kvinnor förekommer i Slitz är 
de så gott som alltid väldigt lättklädda, och som förstärkning till dessa bilder kan 
det vara förstorade citat som till exempel ”Jag gillar min rumpa… hoppas ni också gör 
det!” kvinnan framställs som en person som söker ständig bekräftelse från män. 
Mannen och andra sidan blir ”manlig” i förhållande till den bild av kvinnlighet som 
presenteras i text men framförallt i bild, samt genom avsaknaden av manliga 
kroppar på bild.  
 Ytterligare har vissa definitionsmallar kunnat identifieras som beskriver hur 
män respektive kvinnor beter sig och agerar i egenskap av deras kön och i 
förhållande till varandra. Som kvinna kan man spela på sin kvinnlighet genom att 
vara glad, lättsam och omtänksam, och utifrån dessa kriterier får man männens 
uppmärksamhet. Män å andra sidan kan använda sig av blickar och iakttagande, eller 
om än mer tydligt, genom att till exempel bjuda på drinkar ute på krogen, och på så 
sätt närma sig kvinnan och få sin manlighet bekräftad.  
 I ett reportage som går under rubriken Så blir du Kung i baren! kan publiken 
läsa om 15 steg som gör läsaren till kung i baren, hur man kommer in snabbare och 
lättare på krogen, hur man får en drink snabbt i handen och hur man ska göra för att 
i slutändan av kvällen ha hittat någon kvinna att gå hem med. Nedan följer ett par 
utdrag från artikeln som berättar vad kvinnor attraheras av. 
 
 ”Se upptagen ut! Vill du vara kung i baren så fungerar det inte att stå tyst i ett hörn, hand i 
hand med bästa polaren och se ut som ett trist gammalt par. Du får inte dra åt dig någon 
negativ uppmärksamhet överhuvudtaget.” 
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”Dansa inte. Att dansa bra är ett utmärkt sätt att få positiv uppmärksamhet på krogen. 
Tyvärr är det cirka tre promille av den svenska befolkningen som behärskar den konsten. 
Tillhör du inte denna lilla skara bör du inte ge dig ut på dansgolvet överhuvudtaget.” Så 
blir du kung i baren, Slitz september 2007. 
 
Med i artikeln finns också en tjejpanel som svarar på olika frågor om hur killar bör 
klä sig och hur de bör bete sig i största allmänhet när de är ute.  
              Något helt annat som också belyser begreppet genus och vad som anses 
som ett kvinnligt och manligt beteende inbegriper följande utlägg, då idrottskvinnan 
Elin Mann svarar på ett par frågor om hennes yrkes- och privatliv.  
 
”Jag tror du har tvättat bort l i te av den där fördomen om racerbrudar som 
manhaftiga pojkflickor som svär,  snusar och sveper jägershots på löpande 
band. Stämmer det tror du? 
- Jo, det kanske stämmer. Det är ju bara positivt om det är så, men jag måste nog ändå säga 
att jag är något av en pojkflicka i alla fall”. Elin Mann i Hetast på banan! Slitz 
september 2007.  
 
På frågan hur det är tävla mot killar svara hon så här: 
 
”Det är ju klart tuffare att åka med killar. Det går riktigt fort vid starten och vid 
omkörningarna men man får se det som bra träning”. Elin Mann i Hetast på banan! Slitz 
september 2007.   
Sedan kommer det en fråga om hon är medveten om att hon i princip är många 
killars drömtjej då hon både är snygg och motorintresserad, varpå hon svarar: 
 
”Haha, ja, det kanske stämmer…”   
 
I slutet av varje Slitz nummer ges det ett grundligt sex och samlevnads reportage 
som tar upp aktuella ämnen om män och kvinnors relationer. I septembers nummer 
är rubriken Snälla killar får inga tjejer och där behandlar sex- och samlevnadsvetaren 
Stefan Jensen olika scenarion där ”snälla” killar ställs i jämförelse med lite mindre 
”snälla” killar. Det börjar med scenario ett, där vi får följa den snällare killen: 
 
”Frida, flickvän sedan en dryg månad: 
  - Stefan, du glömmer väl inte att vi ska träffa Lisa och Preben på Riche klockan sex? 
Stefan, pojkvän till Frida sedan en dryg månad tillbaka: 
- Men jag hade ju tänkt se Appocalypse now redux… men visst, älskling, för din skull. 
Efterspel: Frida dumpade Stefan tre veckor senare (…)”.  
 
Det första budskapet som förmedlas i scenario nummer ett är att det inte löner sig 
att avstå från sina egna intressen för att ställa upp för sin tjej. Som läsare kan det 
uppfattas som att snälla, schyssta killar inte är tillräckligt intressanta och spännande 
nog för det kvinnliga könet. Och resultatet av det blir helt enkelt att de blir 
dumpade.  I scenario två ser vi en lite annorlunda situation: 
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”Nina flickvän sedan fem veckor: 
- Stefan, du glömmer väl inte att vi ska till Bea och Gusten och grilla klockan fem? 
Stefan, pojkvän till Nina sedan fem veckor tillbaka: 
- Nä, tyvärr blir det ändrade planer där. Jag har laddat ner förlängda versionen av Blade 
runner, så jag hade tänkt kolla på den istället. Men det är okej att du går själv, jag hade 
tänkt herrsurfa senare i vilket fall som helst. 
Efterspel: Stefan dumpade Nina två och en halv månad senare. Stefan kan än idag ringa 
Nina lite då och då för att få enkelt, okomplicerat sex på kort varsel”. Snälla killar får inga 
tjejer, Slitz september 2007.  
 
Det bör dock tilläggas att skribenten i detta fall också skriver senare i artikeln att 
det inte handlar om att kvinnor tycker om att behandlas illa. Utan istället handlar 
det om vissa egenskaper som kvinnor ser upp till och som gör en man attraktiv.  
Exempel på dessa är: 
 
”Självförtroende . Tjejer dras till män med självförtroende av den enkla anledningen att om 
du nu är något att ha, så är du förmodligen den förste att ha insett det. 
”(…) Svin är naturligt begåvade med självförtroende, vilket beror på att de så gott som 
alltid är rabiata egoister. Snälla killar däremot håller sig hellre på sin kant, vilket leder till 
att de hamnar i skymundan”.  
”(…) Sexuell popularitet. En mans popularitet bland andra kvinnor är hans personliga 
aktiekurs på köttmarknaden. Kvinnlighetens kollektiva slutsats av detta är följande: står han 
högt i kurs är han sannolikt värd det. Detta är en man som kan välja och vraka och att han 
väljer just henne är en stor komplimang”. Snälla killar får inga tjejer, Slitz september 
2007.  
 
I Solo ges en liknande bild av maskulinitet och femininitet som konstrueras i Slitz. 
Publiken möter kvinnan vars närvaro och existens är beroende av och i förhållande 
till mannen då hon får sin kvinnlighet erkänd i mötet mellan kvinnan och mannen. 
Många av tidningens artiklar och reportage utgår från männens tankar och 
perspektiv. I SOLO får läsarna tips om hur männen fungerar och vad som 
exempelvis ”skrämmer bort honom”. Med rubriker som Så snärjer du drömkillen 
(SOLO mars 2007), 25 repliker som skrämmer bort honom (SOLO mars 2007), Tänk 
honom till framgång (SOLO november 2007). Att vara och bli kvinna är således i SOLO 
att hitta kärleken i en man och att behålla honom, samtidigt som man också ska vara 
en självständig och stark individ.  
 Männen har börjat få betydligt större plats i livsstilsmagasinet, då de 
förekommer i intervjuer där läsaren får veta mäns syn på relationer, kärlek, kvinnor 
och sex då han oftast framstår som någon som också har känslor och som har en 
mjukare sida. I SOLO har man även en speciell ”man-del” där expert på manlig 
logik, Martin Jern, berättar vad killar gillar och inte gillar. I mars numret tar han 
bland annat upp hur man känner igen Cameron Diaz-tjejen, och varför killar gillar 
henne och tjejer hatar henne: 
 
”Därför älskar killar henne: 

• Hon är som man själv vill vara. 
• Hon kommer alltid med spontana upptåg. 
• Hon kan dricka sexton öl på en timme. 
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• Polarna gillar henne eftersom hon är en i gänget. 
 

Därför hatar tjejer henne: 
• Hon är fejk – så otroligt medveten om sin naturliga charm! 
• Killar ser inte igenom fejken, utan faller istället för den! 
• Hon är på killarnas sida 
• Hon snor dina pojkvänner…” 

Så känner du igen Cameron Diaz-tjejen, SOLO mars 2007. 
 
Männens tankar och åsikter får relativt mycket plats i tidningen både i och med den 
specifika sidan där Martin Jern berättar vad killar är trött på och inte gillar hos 
tjejer, till männens närvaro i vanliga artiklar och reportage. I ovanstående artikel får 
man som läsare alltså ”lära sig” att en ”Cameron Diaz-typ” är något som killar 
uppskattar och gillar. Mannen har helt enkelt börjat ta plats i livsstilsmagasinet, där 
han frågas ut i intervjuer och man får läsa om deras syn på relationer, kärlek, 
kvinnor och sex och mannen framstår då ofta som någon som också har känslor och 
som har en mjukare sida: 
 
”Tjejer klagar alltid på att killar koncentrerar sig på bröst till exempel. Ni är exakt 
likadana. Jag är mycket mer än bara en kuk, jag vill ha kel och pussar också”. 
”(…) Om det tar slut efter bara 20 minuter, då blir man lite snuvad på konfekten. Ömhet och 
utforska varandra är också viktigt”. Alexander Wagner i Låt oss snacka om snack, 
SOLO juli 2007.   
 
 

5.1.3 Relationer 
I Slitz framställs ofta ensamhet framför tvåsamhet som ett tillstånd av frihet där 
singelstadiet med lösa förbindelser står i hyllandenas centrum. Detta är 
återkommande i de artiklar som är undersökta och som bygger på intervjuer med 
olika kändisar. Stundtals är det dock så att det främst är intervjuobjekten som hyllar 
och behandlar singellivet i någon mån. Det som de intervjuade säger är minst lika 
viktigt som det som annars återfinns i andra texter i tidningen. Det som yttras till 
följd av intervjuerna speglar minst lika mycket livsstilsmagasinet återkommande 
mönster.  
 Ett reportage med den amerikanska modellen och programledaren Gabrielle 
Tuite framgår det att hon, trots hennes skönhet, är singel och i samband med det 
svarar hon att det ger mycket frihet och möjlighet att leva ut fantasier som man 
annars inte kan göra: 
 
”Jag och en kille var på nattklubben Rum jungle i Las Vegas. Stället är byggt i olika etage 
och när vi stod på dansgolvet och spanade uppåt såg vi ett tomt dj-bås. Vi bestämde oss för 
att ta oss dit och ha sex. Jag har ingen aning om hur vi lyckades klättra upp men det var 
definitivt värt det. Sådana spontana saker är roligt att göra när man är singel”. Gabrielle 
Tuite, Slitz december 2007.  
 
Vidare berättar hon att hon gillar att ta hand om människor och att få folk att må 
bra: 
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”Om man vill bli bortskämd måste man först ge lite tillbaka. Oftast brukar jag massera folk, 
jag har magiska händer och är en fantastisk massös. Det är härligt att ge någon en riktig 
helkroppsmassage”. Gabrielle Tuite, Slitz december 2007. 
 
Hon berättar att hon älskar singellivet men att det naturligtvis också är väldigt 
trevligt att vara i en relation som är riktigt bra. Och hon vet vad hon vill att hennes 
kommande pojkvän ska ha för egenskaper: 
 
”Jag attraheras av intelligenta killar med ett stort sinne för humor. Det viktigaste är ändå 
att de är utåtriktade och sociala. Killar som tycker om att busa till det lite”. Gabrielle Tuite, 
Slitz december 2007.  
 
I en annan artikel i Slitz oktober nummer ges det upplysningar om hur man raggar 
bäst under dagtid. Ytterligare en artikel där man tänker ur singelperspektiv. Till en 
början målas en klassisk ”raggningssituation” upp, två personer (en kille och tjej) 
befinner sig på krogen och killen ska försöka locka till sig tjejen: 
 
”Adam: Shöffe moff knuffe (hick)! 
Eva: Va? Man har inte vad du schäger! 
Adam: Har inte vi schetts förut? * det vill säga hem till Adam och knulla 
Eva: Ja, vafan, okej då! 
Score! Grattis Adam! Åh den svenska parningsdansen (…)” 
Mitt på blanka dagen! Slitz oktober 2007. 
 
Det spinns vidare med att det finns andra sätt att ”ragga” på någon man attraheras 
av än på krogen då många dessutom brukar vara berusade och man har bedövat 
omdöme. Ett par tips ges till de singelkillar som hoppas få napp. Nedan följer ett 
exempel: 
 
”Mataffären. Identifiera en attraktiv kvinna. Genskjut henne när hon närmar sig 
grönsaksdisken. Ställ dig vid avokadolådan och se handfallen ut. Sedan frågar du henne om 
hon har någon aning om hur man vet när en avokado är mogen eller ej, Om hon inte vet ber 
du henne snällt att känna efter ändå, ty du har bjudit din chef på middag och ska servera en 
förrätt, men kan ingenting om matlagning. Innan hon vet ordet av är hon engagerad i 
planerandet av en huvudrätt som passar till förrätten. Vad vore lämpligare än att återgälda 
hennes hjälp genom att bjuda på middag vid ett senare tillfälle?” Mitt på blanka dagen! 
Slitz oktober 2007.  
 
Ingen av de artiklar från Slitz som studerats i denna uppsats berör parförhållanden i 
någon större mån. Utan ofta riktar sig texterna till de som är på jakt efter att hitta 
någon eller de som gillar att leva som singelkillar.  
 SOLOs artiklar å andra sidan tar sin utgångspunkt i sökandet efter kärlek 
och passion där tvåsamhet istället för ensamhet är något som lovordas och 
förespråkas. Till skillnad från Slitz tar inte SOLO för givet att deras läsare är 
singlar, utan många artiklar och reportage vänder sig till de som är i en relation, 
eller på väg in i en relation.  
 I de utvalda artiklarna i SOLO kommunicerar livsstilsmagasinet inte endast 
med läsare som är singlar, utan de vänder sig i lika hög grad till de som är i ett 
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förhållande. Detta är något som ofta genomsyrar de undersökta artiklarna som inte 
alltför sällan ger instruktioner och råd angående hur man ska lyckas med att ha ett 
fungerande förhållande. Men det bör dock tilläggas att de undersökta artiklarna 
genomgående har en tydlig röd tråd som är heterosexuell, vilket inte är särskilt 
överraskande med tanke på tidningens målgrupp. Men bara för att en viss artikel 
vänder sig särskilt till de som är i ett förhållande behöver det inte innebära att inte 
singeltjejer också kan läsa och lära sig något. I SOLOs augustinummer medverkar 
tre kändistjejer som ska lösa läsarnas relationsproblem, det är med andra ord en 
artikel som direkt vänder sig till de som har en fast relation. Det är Sanna Jönsson, 
Sanna Bråding och Petra ”September” Marklund som medverkar i artikeln och som 
ger sina ”expertråd”. Nedan följer ett par utdrag från Kändistjejerna löser dina 
relationsproblem: 
 
"Jag såg min kompis kil le vara otrogen. Vad ska jag göra? 
Petra: (…) Det är fruktansvärt och hemskt med otrohet så jag hade tagit upp det med 
tjejkompisen oavsett vad det var jag såg, för det är lågt av en människa att vara otrogen. 
Sanna J: Men om jag inte hade varit så nära kompisen vet jag inte om jag hade haft energi 
att lägga mig i”. Kändistjejerna löser dina relationsproblem, SOLO augusti 2007.  
 
”Min tjejkompis är på gång med en kil le .  Jag har träffat honom ute på 
krogen några gånger och tyckte har uppstått .  Får jag gå hem med honom? 
De är ju inte ens i  närheten av ti l lsammans. 
Sanna J: Nej, det får du inte! Det är en oskriven regel bland tjejkompisar. Om du blir frestad 
får du tänka på vem du prioriterar mest – kompisen eller killen.  
Sanna B: Det spelar ingen roll om ni klickar, du får absolut inte gå hem med killen eller släta 
av honom på krogen”. Kändistjejerna löser dina relationsproblem, SOLO augusti 2007.  
 
I de artiklar som istället vänder sig till de läsare som är singel förekommer fraser 
som vad alla solo-tjejer bör veta. I SOLOs augustinummer finns det en artikel som går 
under rubriken Tillfälliga förbindelser – do’s and dont’s där man alltså informerar 
läsaren om vad man bör tänka på vid tillfälliga förbindelser. Man börjar med att 
berätta vad man som tjej på vift bör undvika om man drar hem till någon efter 
krogen eller tar någon med hem till sig: 
 
”Undvik publik. Efterfest. Ni börjar hångla och det är såå mysigt. Folk börjar gå men ni är 
ännu inte ensamma i rummet. Att ha sex där och då känns plötsligt fullt tänkbart, du 
glömmer din omgivning allt mer eller kanske finner du deras närvaro upphetsande?(…) Men 
undvik detta, vem vet kanske det är någon som filmar och tänk på hur jobbigt det kan kännas 
i ett mer nyktert tillstånd”. Tillfälliga förbindelser, SOLO augusti 2007.  
 
Men det ges även råd på vad man bör tänka på för att det ska bli lyckat: 
”Satsa på underkläder som får dig att känna dig het när det nalkas utgång! Du kan ju träffa 
en sexprins omöjlig att låta bli, så lämna den urtvättade Musse pigg-trosan hemma till 
förmån för något mer smickrande. Du kommer att tacka dig själv om kvällen slutar med 
oplanerat sex”. Tillfälliga förbindelser, SOLO augusti 2007. 
Det ges alltså tips och råd till såväl de som har en partner till de som är singel. Men 
det man kan konstatera är att det i alla fall är betydligt mer vanligt förekommande i 
SOLO än vad det är i Slitz att behandla ämnen som kretsar kring de som redan har 
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en partner. I Slitz vänder man sig mer till de som är singlar och hur dessa singlar 
ska lyckas få tag på någon bra, snygg och trevlig tjej.  
 
 

5.1.4 Visuella representationer av kvinnor och män 
Efter att ha analyserat olika typer av texter i de båda livsstilsmagasinen kan man 
konstatera att det finns vissa skillnader men det är framförallt i bilden som 
förhållandet mellan män och kvinnor, mellan maskulinitet och femininitet tar 
uttryck. Till att börja med är det framförallt kvinnor som förekommer på bilder när 
det handlar om relationer och sex i båda magasinen. Men i Slitz är det en helt annan 
laddning bakom bilderna, det är en ständig antydan på sex medan det i SOLO 
istället är snygga tjejer som oftast får det hon vill, vare sig det handlar om 
relationer, kläder, yrkesmässigt eller sex. Gemensamt för Slitz är den kvinnliga 
lättklädda kroppen som symboliserar sexualitet, där hon på bild alltid poserar 
ensam, utan någon man vid hennes sida, vilket innebär att hon avskiljs från det 
maskulina och befäster och förstärker kvinnan i den roll som den icke-maskulina. 
Den schabloniserade bilden av kvinnan är genom samtliga bilder i Slitz 
återkommande. Inbjudande ansiktsuttryck och kroppsposer uppmanar hon läsaren 
till att titta på henne. Kvinnan på bilden befäster alltid blicken rakt in i kameran, 
vilket alltså blir på läsaren. I och med det skapas det en slags föreställning om en 
tvåvägskommunikation, där hon med blicken talar till läsaren. Vilket ytterligare 
förstärks genom att kvinnorna i bild framstår som tillgängliga genom gester, sexiga 
poser och ansiktsuttryck, men också genom citat som tidningen valt att lyfta fram 
tillsammans med bilden i fråga. Nedan följer ett par bilder som demonstrerar detta: 
 
 

   
Bild 1, Slitz, september 2007                 Bild 2, Slitz, september 2007 
 

Gemensamt för dessa bilder är att kvinnorna i Slitz, förutom att de fäster blicken 
rakt i kameran för att skapa en direktkontakt med läsaren, är på vilket sätt de 
uttrycker sig med munnen och hur de samtliga använder sig av tekniken ”ut med 
bysten”. Munnen är oftast lite halvöppen och något putande. Se bild 1, 2 och 3.  
På bild 4 saknas det dock helt och hållet någon ögonkontakt med läsaren men det 
har man löst genom att trycka upp ett citat från kvinnan på bilden (Solveig) där det 
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står: ”Jag gillar min rumpa… hoppas ni också gör det!” Därmed har man ändå lyckats 
skapa en direkt kontakt med läsaren.  
 
 

 
Bild 3, Slitz, oktober 2007         Bild 4, Slitz, september 2007 

 
Man kan se ett tydligt mönster på de kvinnor som medverkar i livsstilsmagasinet 
Slitz. De allra flesta av dem är unga, väldigt smala med nästintill överdrivet 
kvinnliga attribut i form av opererade bröst. Hon har sällan på sig något mer än 
underkläder på bilderna och i ett flertal bilder är dras blicken till kvinnans nedre del 
då det tycks vara en trend just nu att hålla ner sin trosa så pass mycket att det 
nästan är onödigt att någon trosa är på överhuvudtaget. Se bild 1 och 3.  
 

 
Bild 5, Slitz, oktober 2007 

 
I de fall där män porträtteras och medverkar på bild, vilket är betydligt mindre 
förekommande än porträtteringar av kvinnor i Slitz, syns männen antingen 
ensamma på bild för att de kanske är med i ett reportage om dem själva, eller så syns 
de tillsammans med kvinnor som ser upp till dem.  
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  Bild 6, Slitz, september 2007                                                         Bild 7, Slitz, oktober 2007 

 
Som man kan se på bild 6 till exempel medverkar en man som den som är i centrum. 
Den som bestämmer och som säger hur saker och ting ska vara. Det finns även med 
små pratbubblor på bilden där mannen i mitten säger: 
 
”Personalen gillar mig, tjejerna älskar mig, killarna hatar mig”. 
 
Varpå tjejen längst ner till höger säger: 
 
”Vill du följa med mig hem?” 
 
Bilden kommer från artikeln Kung i baren från Slitz septembernummer. Artikeln i 
sig handlar om hur man lyckas bäst när man är ute på krogen. Hur man kommer in 
före kön, hur man beter sig för att få beställa i baren snabbt och (viktigast av allt) 
hur man lyckas på krogen så att man faktiskt får en tjej med sig hem.  
 Bild 7 och andra sidan, är kort och gott från ett reportage med Thomas 
Järvheden. Till skillnad från de intervjuer som görs med de kvinnliga 
intervjuobjekten, handlar den här intervjun med Thomas om hans jobb och hans 
framtida planer. Han är fullt på klädd och han får till skillnad från de kvinnliga 
intervjuerna inga frågor om vilken kroppsdel han är mest nöjd, respektive dålig med.  
 
I SOLO är det istället mannen och kvinnan som förekommer i en parkontext som i 
bild möter läsaren. Återkommande används bilder som erbjuder publiken att ta del 
av diverse personers privata upplevelser och erfarenheter då man med kameran 
försökt att skapa ett autentiskt tillfälle för att på så sätt skapa känslan av att läsaren 
kan titta in och betrakta någon annans liv. Se bild 8. Men det förekommer också vid 
flera tillfällen då man till exempel behandlar ämnet sex att det inte är några 
människor alls på bilden, utan istället har man satsat på att ta en bild på det som 
artikeln kommer att handla om. Se bild 9. 
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  Bild 8, SOLO, augusti 2007      Bild 9, SOLO, augusti 2007 
 

Gemensamt för många av de bilder som legat till grund för denna undersökning 
visar att män som figurerar på bilden nästan genomgående riktar sina blickar mot 
kvinnan i bilden och ägnar all sin uppmärksamhet åt henne, medan hon och andra 
sidan tittar ut i bild och på så sätt möter publikens blick. Se bild 8 och 11 till 
exempel. Man försöker från SOLOs sida skapa en miljö där det känns som en 
vardag. Det är lättsamt, skojigt (se bild 10) eller så kan det vara en situation där 
tjejer ser lite förbryllad ut (se bild 11).  
 
 

   
Bild 10, SOLO, mars 2007          Bild 11, SOLO, mars 2007 
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Bild 12, SOLO, augusti 2007           Bild 13, SOLO, november 2007 
 

Ytterligare en tendens man kan se i SOLO är bilder på relativt lättklädda tjejer. Men 
de skiljer sig dock ganska mycket från de bilder som till exempel förekommer i Slitz. 
Det utspelar inte lika mycket sexighet. Se bild 12 och 13.  
 
 

 
Bild 14, SOLO, november 2007 

 
Samtidigt som det ofta talas om relationer i tidning försöker man också vända sig till 
den som är singel och försöker ge råd att tänka på vid till exempel one – night – stand 
tillfällen. Det sänds budskap om hur man ska hantera sin relation på bästa sätt men 
samtidigt läggs det också krut på att man ska vara självständig och stark som singel 
och kunna gå ut och ragga precis på samma sätt som killar gör. Bild 14 hör till 
reportaget vad man bör tänka på när man går hem till någon efter krogen eller drar 
med någon hem till sig. 
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5.1.5 Tilltal, stil och ton  
Skriftspråket i Slitz genomsyras relativt ofta av ett talspråk. Man använder sig 
gärna av uttryck som främst passar i talet, så som ju, skit, hajar och dylikt. Men trots 
dessa uttryck har ändå de flesta skribenterna förmåga att använda sig av akademiska 
ord och uttryck, vilket gör att de mindre väl valda orden knappt märks. 
 Rubriksättningen är mestadels utformad på så sätt att läsaren snabbt och 
enkelt förstår vad innehållet i artikeln är. Det som bör kunna anses som Slitz mest 
signifikanta särmärke är att magasinet genomsyras av en vi-känsla. När skribenterna 
skriver reportage, intervjuer, eller renodlade faktaartiklar är vi-känslan utmärkande. 
Skribenten och redaktionen vill inte ge något intryck av att de tycker de är bättre 
och smartare än vad deras läsare är. Det är med en viss ödmjukhet som det ges tips 
och information till läsaren.  
 SOLO förmedlar att man gärna omger ord, uttryck och förklaringar överlag 
med en förskönande och romantiserad prägel, samtidigt som man ändå försöker vara 
”cool” i sina uttryck och framhäver att man som tjej också bör kräva sin rätt i olika 
sex- och relationssituationer. När det kommer till SOLOs sätt att rubricera sitt 
material går det inte att sticka under stolen men att ett visst mönster går att 
urskilja. I och med rubriksättningar som 25 repliker som skrämmer bort honom, så 
snärjer du drömkillen och så fångar du en miljonär! ges det en övertygelse om att 
artikelns rubricering är just det läsaren kommer att få ta del av i brödtexten.  
 SOLOs signum som genomsyrar urvalet till fullo är att man gärna ger 
läsaren uppmaningar, gör si gör så. Råden är formulerade som en instruktionsbok 
där läsaren bör följa tipsen för att bli lycklig eller för att uppnå ett specifikt mål, som 
att till exempel veta vad killar gillar i bingen. Till skillnad från Slitz är det inte lika 
mycket vi-känsla i SOLO, utan här förmedlar tidningen istället att dem är väldigt 
kunniga på sin sak och på sitt område att läsaren bör ta åt sig av den informationen 
SOLO ger.  
 

5.2 Sammanfattning av resultat  
 Här ges en sammanfattande bild av de resultat som kommit fram i de artiklar från 
de båda livsstilsmagasinen SOLO och Slitz som legat till grund för uppsatsens 
undersökning.  
 Till att börja med kan man konstatera att den sexualitet som är signifikant i 
de båda magasinen bygger på en heterosexuell kontext, ett resultat som egentligen 
dock inte är särskilt överraskande med tanke på tidningarnas publika inriktningar. 
Något annat som är särskilt utmärkande för dessa tidningar är att båda förmedlar en 
vision om att kvinnor och män är intresserade, nyfikna och vill lära sig mer om det 
andra könet.  
 Vad som karaktäriseras som kvinnligt respektive manligt i Slitz är att 
kvinnan bejakar sin kvinnlighet genom en bekräftelse av män. Samtidigt som också 
männens ”manlighet” väcks i förhållande till den bild som målas upp av kvinnan, i 
såväl text som bild, samt genom avsaknaden av manliga kroppar. En annan sak i 
Slitz är att singellivet oftast hyllas som det ultimata och något som skänker frihet. 

 SOLO skiljer sig här ganska markant från Slitz då tidningen i många fall 
betonar tvåsamheten framför ensamheten, och många av magasinets texter utgår ofta 
från och inriktas på parkontexten.  
 I Slitz är det den lättklädda kvinnan som representerar sexualitet. Med 
ansiktsuttryck som ofta kommer tillsammans med en sensuellt lätt, halvöppen mun 
och med kroppsposer i kombination med att objektet tittar in i kameran för att möta 
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och skapa en relation med läsaren, är det kvinnan som står i fokus när det kommer 
till sexualitet. Det bör också tilläggas att bilderna genomgående karaktäriseras av 
porträtteringar.  Även här har SOLO har en lite annan teknik, då de ofta låter 
bilderna ge läsarna ett intryck av att de smygtittar och betraktar någons privatliv. I 
SOLO förekommer inte kvinnan lika ofta ensam på bilderna som det görs i Slitz, 
utan här syns kvinnor i allt större utsträckning tillsammans med någon eller något, 
som har med artikeln att göra. 
 Tilltalet i Slitz bygger på att man förmedlar en typ av kamratskap med 
läsaren genom att försöka skapa en vi-känsla. Man försöker skapa en typ av relation 
till läsaren utan att för den skull sätta sig över läsaren eller försöka bevisa sig vara 
smartare än sin publik. SOLOs material genomsyras av ett tilltal som kan definieras 
som uppmaningar och instruktionsgivande. Det skapas därmed också ett mer 
auktoritärt förhållande mellan redaktion och läsare i SOLOs fall.     
  
 

6 Analys 
Med bakgrund av de teoretiska infallsvinklar som återfinns i teorikapitlet samt de tilltal i 
text och bild som det redogörs för under metodavsnittet följer här analysdelen där resultaten 
som presenterats diskuteras. Avslutningsvis i detta kapitel besvaras den centrala 
frågeställningen, under Sammanfattning av analys.  
 

6.1 Mönster i de studerade livsstilsmagasinen 
Gemensamt för de båda tidningarna (SOLO och Slitz) är angående den sexualitet 
som presenteras i respektive livsstilsmagasin. Det finns ett tydligt mönster och en 
viktig komponent kring vilken sex legitimeras, nämligen genom heterosexualiteten. 
Sex är enligt de båda tidningarna något som uteslutande sker mellan en man och en 
kvinna. Utan att för den delen vara emot homosexuella, är det i alla fall uppenbart i 
de båda magasinen att de vänder sig till de heterosexuella. Men, som tidigare nämnt, 
är detta egentligen inte särskilt uppseendeväckande med tanke på att de båda 
livsstilsmagasinens tydliga särmärke och publikinriktning, och bekräftar därmed 
tydligt att det insamlade materialet präglas av ett essentialistiskt synsätt på 
sexualitet, där heterosexualitet ses som den enda möjliga sexuella läggningen. 
Eftersom Slitz främst har manliga läsare är det inte helt konstigt att magasinet 
kantas av en heterosexuell prägel, vilket kan sammankopplas med den teori som gör 
gällande att homosexualitet associeras med femininitet. Många av de lite längre 
reportage som återfinns i Slitz nummer handlar om någon kvinnlig känd person som 
är väldigt lättklädd. Där görs det anspelningar på sex både i bild och text, och det är 
särskilt vanligt förekommande att man pratar om att vara singel som något 
befriande där det ges möjlighet att leva ut sina innersta fantasier. I de tidningar som 
ingått i denna uppsats analys har det inte återfunnits en enda artikel som vänder sig 
till de som är i en relation, utan de flesta artiklar som behandlar sex och relationer 
vänder sig till de läsare som är på ”jakt” eller som skulle vilja träffa någon (eller 
några) tjejer. Här skiljer de båda livsstilsmagasinen markant åt, då det är väldigt 
vanligt förekommande i SOLO att man vänder sig till de läsare som är i en relation 
eller som är på väg in i en. Naturligtvis bjuds det även på reportage som vänder sig 
till de tjejer som är singel, men det är framförallt texter som riktar sig till den som 
har en partner. Viktigt att tillägga är dock att de texter som vänder sig till de som 
redan är i en relation inte är helt onödiga för singlar att läsa. SOLO ger tips och råd 
till sina läsare oavsett om de är i en relation eller inte. För det mesta handlar det om 
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att förstå män i olika typer av situationer och förstå vad det är dem vill ha, eller vad 
dem inte vill ha.  
 Liksom Slitz har inte heller SOLO några artiklar som antyder på några 
homosexuella aktiviteter eller några anspelningar överhuvudtaget på 
homosexualitet. Det bör dock tilläggas att det material som är hämtat från SOLO 
utgår från samma perspektiv som återfinns i Slitz, vilket är att sexualitet och 
könsskillnader ses utifrån det essentialistiska perspektivet, men med en väsentlig 
skillnad.  I Slitz skrivs det om sex och sexualitet i form av intima och detaljerade 
termer vilket skapar ett tilltal som bygger på upphetsning och tillfredsställelse. 
Medan det i SOLO handlar väldigt mycket om att romantisera bilden av sex och 
sexualitet, samtidigt som det skrivs och talas om sex och sexualitet som en slags 
instruktionsbok som försöker beskriva hur män fungerar och hur kvinnan ska 
förhålla sig till honom. 
 Femininitet konstrueras och formas i både SOLO och Slitz i förhållande till 
mannen, då kvinnan i såväl text som bild framställs som tillgänglig för mannen. 
Sexighet och femininitet sammankopplas i Slitz med att bli sedd och 
uppmärksammad av det andra könet. Det finns en önskan om att bli älskad, sedd, 
avgudad och betraktad av män av många av de kvinnor som medverkar i tidningen. I 
SOLO möter läsaren en kvinna vars närvaro och existens är beroende av och i 
förhållande till mannen då hon får sin kvinnlighet erkänd i mötet mellan kvinnan 
och mannen, och det är inte ovanligt att det är runt mannen och hans tankar som 
reportagen kretsar kring.  
 Gällande de mönster som målas upp kring begreppet relationer i SOLO och 
Slitz, går det att urskilja två tydliga tendenser. I SOLO är det (som tidigare nämnt) 
tvåsamheten som återkommande behandlas genom både text och bild, medan det i 
Slitz är det motsatta, alltså singellivet som är det centrala. Rent konkret innebär 
detta att det i bild i Slitz återkommande är en ensam kvinna som porträtteras, 
samtidigt som det i texten också har en viss tendens att framgå att hon är singel, 
eller så framgår det ingenting överhuvudtaget om hennes civilstatus. I SOLO är det 
istället paret som visas upp i text och bild. I bilderna kan det vara en kvinna som 
porträtteras med en man, samtidigt som parrelationen betonas i texten. Detta kan 
kopplas till Anja Hirdmans teori angående tillgängligheten som beskrivs under 
tidigare forskning, hon menar till exempel att Veckorevyn visar upp bilden av den 
oåtkomliga kvinnan, medan Fib aktuellt istället signalerar kvinnan som tillgänglig.  
 Resultatdelen visar att de bilder som finns med i Slitz och SOLO tenderar att 
porträttera objekten som på ett sätt som i många fall visar en helkroppsbild. Men 
helkroppsformatet är dock mer vanligt förekommande i Slitz där man i varje 
reportage (med en kvinna) uppvisar en topp- till- tå bild på objektet. Medan det i 
SOLO istället finns en tendens att lägga fokus på överkroppen och ansiktet. Något 
som kan styrka teorin om närbildsformatet som syftar till att skapa ett personligt 
och intimt tilltal till läsaren likväl som det styrker teorin om långdistansbegreppet 
som avser att framkalla en personlig närhet mellan objektet och läsaren. Detta talar 
därför också för att de bilder som man finner i Slitz syftar till att skapa en känsla av 
tillgänglighet för läsaren.  
 Anja Hirdman tar även upp att kroppsspråket är en betydande faktor som är 
viktig att räkna in då gester och poseringar har stor betydelse för hur vi uppfattar 
bilden och vilka signaler den ger oss. Enligt teorin är det vanligt för bilder i 
herrtidningar, att kvinnan på bilden ler, vilket kan uppfatta henne som mer 
tillgänglig och oproblematisk. I Slitz är denna ”stereotyp” vanligt förekommande, 
men hennes leende är mer förföriskt och sensuellt än glatt. En blick som är fäst mot 
kameralinsen från kvinnan på bilderna är även det väldigt vanligt förekommande i 
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Slitz, vilket enligt Hirdman innebär att subjektet, eller den avbildade blir mer 
utelämnad åt publikens granskande blick och därmed låter sig bli betraktad. I SOLO 
finns det däremot en tendens till att männen som medverkar på bild fäster blicken på 
kvinnan, medan kvinnan antingen ignorant tittar bort, antingen på läsaren eller på 
något annat som inte existerar i bild.  Anja Hirdman menar i sin bok Tilltalande 
bilder att mannen som fäster sin blick på kvinnan i bild ska syfta till att skapa en 
känsla av att han är förtrollad av hennes skönhet, vilket ska illustrera den perfekta 
parrelationen.  

Gripsrud deklarerar i teorikapitlet att medierna är skapare av föreställda 
gemenskaper och stereotyper. Och i detta fall kan både SOLO och Slitz ses som en 
hjälpande, eller stjälpande, hand i jakten på att finna vad som är typiskt manligt och 
kvinnligt och vad det egentligen betyder att vara kvinna respektive man.      
 
 
 

6.2 Sammanfattning av analys 
 
Följande frågeställning har legat som grund för denna uppsats: 
 

 Vilka mönster och konventioner konstrueras i text och bild, och hur 
producerar SOLO och Slitz föreställningar om genus? 

 
Som det redan framgått i texten ovan kan tydliga skillnader, men också en del 
likheter urskiljas livsstilsmagasinen emellan. Kvinnan konstrueras ofta i förhållande 
till mannen i SOLO, i både text och bild. Ett annat mönster som är värt att 
konstatera är att SOLO tilltalar sin publik genom diverse uppmaningar, råd och 
instruktioner i olika typer av situationer. Därmed förmedlar tidningen att det är 
viktigt med kvinnlighet, och att det är något som läsaren måste lära sig. När det 
kommer till bilden av hur mannen målas i SOLO finns det en viss tendens att 
romantisera honom som någon som avgudar sin kvinnliga hälft.  
 I Slitz konstrueras kvinnan utifrån en sexuell aspekt som en symbol för sex, 
och där kvinnan söker mannens uppmärksamhet och beundran. Slitz förutsätter så 
gott som att alla deras läsare är heterosexuella. Mannen i Slitz målas upp som den 
man han är. När det förekommer män i artiklar eller reportage är han oftast aktiv på 
ett eller annat sätt, och han vet minsann hur man ska lyckas med att ta sig in på de 
trendiga klubbarna i innerstan och hur man ska få ”napp” i slutet av kvällen.  
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7 Slutsats och diskussion 
Hela syftet med denna uppsats har inte varit att dra några generella slutsatser gällande 
genus i livsstilsmagasinen SOLO och Slitz, utan det har främst handlat om att försöka finna 
några tendenser och mönster kring hur manligt och kvinnligt tar sig uttryck i de två 
livsstilsmagasinen. Som det redan framgått i resultat och analysdelen har jag kunnat urskilja 
en del tydliga skillnader tidningarna emellan men det har också kunnat identifieras en hel del 
likheter.   
 
 Något som överraskat mig en hel del under detta arbete var det faktum att kvinnan 
i SOLO påtagligt och återkommande konstrueras och avbildas i förhållande till en 
man. Särskilt tydligt är det i de bilder som legat till grund för undersökningen där 
män och kvinnor oftast synd på bild tillsammans. Ytterligare en faktor som är 
särskilt intressant att uppmärksamma är på vilket sätt de båda tidningarna väljer att 
tilltala sin publik. Här kan man se märkbara skillnader, då det i SOLO är väldigt 
vanligt förekommande att det finns ett uttryckligen uppmanande och instruerande 
tilltalssätt hur man ska bete sig för att killen inte ska bli rädd, hur man ska fånga sin 
drömkille och man får läsa om vad killar tycker är hett, rent utseendemässigt, och 
vad som är riktigt avtändande, något man som tjej alltså bör undvika. Slitz å andra 
sidan genomsyras av ett tilltal som bygger på en vi-känsla. Trots att det även 
förekommer förmaningar, råd och tips till läsaren i Slitz är det ändå inte på samma 
sätt som görs i SOLO. Redaktionen och skribenterna försöker som sagt inte sätta sig 
över läsaren i lika hög grad som det i vissa tillfällen görs i SOLO. Dessvärre, kan 
man ändå se vissa gamla könsroller som lever kvar, trots att det idag är år 2008.  
 Mönster som inte har varit särskilt uppseendeväckande har kunnat 
identifieras till följd av den kvalitativa undersökningen. Kvinnan i Slitz framställs 
rent och skärt som ett sexobjekt, både i hur det skrivs om henne men framförallt hur 
hon framställs i bild. Detta är ingen revolutionerande upptäckt, men det bekräftar 
ändå och styrker de tidigare teorier som gjorts i detta ämne, angående kvinnans 
framställning i media. Tyvärr visar det på att Slitz innehåll i vissa fall fortfarande 
vilar på gamla mönster och konventioner.  
 Rent generellt tenderar livsstilsmagasin som vänder sig till unga män och 
kvinnor att genomsyras av en ton som indikerar: så ska du vara för att vara kvinna, så 
ska du vara för att vara man. Och SOLO och Slitz är inga undantag, de kan närmast 
ses som två praktexempel på hur unga män och kvinnor konstruerar sin bild av 
genus genom det innehåll som tidningarna tenderar att innehålla och erbjuda sina 
läsare. Det är naivt om man inte tror att livsstilsmagasin som SOLO och Slitz har en 
lika stor makt som någon annan tidning, radio- eller tv-kanal. De har en stor makt 
att kunna påverka unga människors synsätt genom konstruktionen av kön och vad 
det innebär att vara man eller kvinna. I dessa typer av tidningar ges det tydliga 
riktlinjer gällande förhållandesättet till sex och samlevnad, vilket av sexuellt 
oerfarna läsare kan bli en snedvriden och förvrängd bild av sex. Läsaren 
konstrueras, till exempel i Slitz, som erfaren rent sexuellt samtidigt som man 
ständigt strävar efter att läsaren ska bli mer sexuellt erfaren med hjälp av de tips 
tidningen kommer med.  
 Men för att ändå lyfta fram några positiva saker med livsstilsmagasin som 
SOLO och Slitz är att de kan ses som socialiserande i den mån då dem genom tips 
och instruerande beskrivningar kan fungera som ledsagare för unga kvinnor och 
män i deras sökande efter sin självbild, där frågor om manligt och kvinnligt, 
sexualitet och relationer är centrala.  
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Som jag inledningsvis klargjorde var syftet med denna uppsats att undersöka och 
försöka finna mönster kring hur manligt och kvinnligt konstrueras i magasinen Slitz 
och SOLO. Det har dock varit lite svårt emellanåt att försöka hålla undersökning 
objektiv. Till viss del har det kunnat legitimeras men mönstren har framförallt 
handlat och kretsat kring hur kvinnlighet konstrueras i de båda tidningarna 
eftersom den gemensamma nämnaren i både SOLO och Slitz är kvinnan i såväl text 
som i bild. 
 Såhär i efterhand har jag även svårt att bilda mig någon klarare bild över hur 
saker och ting ser ut idag och hur jag personligen skulle önska att det istället skulle 
se ut. Till en början ska jag ärligt erkänna att jag gick ut med fördomar om att 
tidningar som Slitz gör arbetet med att uppnå ett jämställt samhälle svårare. Men 
efter att ha gjort en grundlig undersökning och fördjupat mig i såväl SOLO som 
Slitz har jag svårt att avgöra vilken av de båda tidningarna som motverkar 
”jämställhetsarbetet” mer än den andra, om det är någon av dem som gör det 
överhuvudtaget vill säga.  
 Men personligen anser jag i alla fall att det är sorgligt att det än idag kretsar 
så mycket kring det yttre istället för vad man som intervjuobjekt har att säga. 
Dessutom bör unga människor få rejält med utrymme för att tänka själv och bilda 
sig en egen uppfattning om saker och ting istället för att bli matad på information 
från livsstilsmagasin som närmast utger sig för att vara experter inom ett antal 
områden. Man lär sig hur man ska bete sig innan man har hunnit skaffa sig en egen 
uppfattning på saker och ting i världen, därför är det också svårt att ifrågasätta de 
beteendemönster killar och tjejer (män och kvinnor) har eftersom det faller sig som 
något väldigt naturligt.  
 Medierna har en enorm makt i vårt samhälle, och livsstilsmagasinen är inga 
undantag. Enligt mig handlar det i slutändan om jämställdhet. Men att det 
fortfarande är bilder och texter i livsstilsmagasin (i detta fall i Slitz och SOLO) som 
inte gynnar jämställdheten tycker jag inte det råder några tvivel om.   
 Alla säger sig vilja ha ett jämställt samhälle, alla säger att det borde vara fler 
kvinnor i företagsstyrelserna, alla säger att kvinnor ska ha samma lön som männen. 
Men uppenbarligen är det ju någon som ljuger här. Om alla verkligen skulle vilja ha 
det så, skulle vårt samhälle fortfarande inte vara så långt från jämställt som det är.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  44 

8 Fortsatt forskning 
Här följer ett kapitel som ge förslag på en eventuell fortsatt forskning. Naturligtvis finns det 
en hel del idéer och utgångspunkter kring genus och media, men för att inte sväva ut allt för 
mycket kommet endast ett fåtal att presenteras som förslag nedan. 
 
Skulle det bli någon vidare forskning inom just det ämne som denna uppsats berört 
bör forskaren ha i åtanke att det vore intressant, men också väsentligt att göra en 
liknande undersökning som denna. Men i ett sådant fall vore det intressant om 
undersökningen skulle göras ännu mer omfattande och i större utsträckning, för att 
på ett bättre sätt kunna kartlägga och utvinna ytterligare tendenser och nya 
slutsatser som inte denna uppsats täcker. Det vore till exempel intressant om någon 
gjorde en kvalitativ undersökning av tolv nummer (vilket ofta motsvarar ett år) av 
vartdera livsstilsmagasin. Genom en sådan tillämpning bör mer generella och 
tämligen konkreta slutsatser kunna dras utifrån respektive livsstilsmagasin.  
 Något annat som också vore intressant är att göra en analys som baseras på 
publik, och ta sig en närmare titt på hur publiken uppfattar materialet som finns i de 
nämnda magasinen, om man utgår från ett genusperspektiv vill säga. Forskaren bör 
i ett sådant fall förslagsvis använda sig av fokusgruppsintervjuer eller enkäter av 
olika form och utseende. I en sådan undersökning skulle det även vara intressant att 
göra en intervju med redaktören baserad på vad publiken faktiskt anser om 
tidningens innehåll.  
 Eftersom jag nu är kvinna, vore det även intressant att se en man genomföra 
en liknande undersökning där genusperspektivet är centralt, och se om slutsatserna 
då skulle bli likartade med dem som kunnat identifieras i denna uppsats? Eller skulle 
en man se på saken annorlunda och kanske hitta andra mönster som beskriver genus 
i text och bild?  
 Sen tycker jag personligen också att det vore intressant att göra en studie 
och analys av hur män och kvinnor framträder och framställs i musikvideos. På 
vilket sätt väljer man att locka till sig publik beroende på om man är en manlig eller 
kvinnlig artist? Hur många av de manliga respektive kvinnliga artisterna gör 
anspelningar på sex i sina musikvideors? Finns det några eventuella skillnader på 
hur man väljer att skapa och producera en musikvideo beroende på om videon är för 
en kvinnlig eller manlig artist? 
 Vidare finns det som sagt en mängd förslag på hur en vidare forskning kan te 
sig, men dessa ovanstående förslag bör förhoppningsvis kunna bidra till ett par 
idéer.  
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---------------------------------------------- 
SOLO 

Livsstilsmagasin för unga kvinnor 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. ”Kärlek och dejting” mars 2007 
Denna artikel handlar i grova drag om att man föds singel och man dör singel, men 
däremellan kan det vara trevligt att ha någon att dela sina glädje- och sorgestunder 
med. 
 
Bild – På bilden medverkar en man och en kvinna. Killen ligger i tjejens knä med 
huvudet. Tjejen pillar sig själv i håret och tittar på killen i hennes knä. Men som en 
liten ”tvist” i denna bild håller dock tjejen en bild av Brad Pitt framför ansiktet på 
killen, så man ser inte hur han egentligen ser ut, han som ligger i tjejens knä. Utan 
man ser bara en manskropp (fullt påklädd) med Brad Pitts ansikte.  
 
 
2. ”25 repliker som skrämmer bort honom” mars 2007 
Texten ger uppmaningar och råd om saker man bör undvika att säga inför sin kille, 
eller någon man håller på att träffa, om man vill att han ska ”stanna kvar” hos tjejen.  
 
Bild – Även här medverkar både en man och en kvinna i bilden. Hon stirrar rakt in i 
kameran, som för att skapa en kontakt med läsaren. Det är som att de ligger 
skavföttes på en säng eller någonting i denna bild, för mannen håller sin kind tätt 
mot tjejens men han är upp och ner och tittar med andra ord inte alls in i kameran. 
Bilden är ingen helkroppsbild utan det fokuseras på parets ansikten.  
 
 
3. ”Så snärjer du drömkillen” mars 2007 
Rubrikens avslöjar ganska mycket vad denna artikel handlar om. Det omnämns ett 
antal olika ”killtyper” och utifrån det får man som läsare tips och råd hur man ska 
hitta dessa typer av drömkillar och hur man sen ska göra för att de ska falla för en.  
 
Bild A – På bilden visas sångaren Liam Gallagher och beskrivs som det söte 
indiekillen som många tjejer faller för. Det är ingen tillgjord bild tagen i studio utan 
bilden känns som vilket paparazzibild som helst.  
Bild B – Här ser man Dr. Derek Shepard från den populära tv-serien Greys 
Anatomy. Han har på sig sina läkarkläder och står i en miljö som förstärker att han 
är läkare och så håller han en journal en sin arm.  
 
 
4. ”Så fångar du en miljonär” mars 2007 
Även här ger rubriken en väldigt bra hint om vad artikeln handlar om. Här får man 
läsa om vad exakt man ska tänka på om man vill hitta en välbärgad man. Och så ges 
det rekommendationer om vad man ska prata om när man träffar en miljonär som 
man vill försöka ”snärja” och vad man absolut inte ska prata om.  
 
Bild A – Detta är en stor bild, vanlig paparazzi bild, på Stavros som har en cool 
”outfit” och han ser ganska dryg och obrydd ut i största allmänhet. Det finns även en 
liten bildtext där det står: ”Stavros är en kille med gamla redarpengar på banken”.  
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Bild B – Här ser man en bild på mångmiljardären Donald Trump tillsammans med 
sin kvinna, Melanie Knauss. På bilden står det också en liten text som säger 
”Melanie har överseende med miljardären Donalds ”frisyr”.  
 
 
5. ”Låt oss snacka om sex” juli 2007 
Tidningen har här samlat ihop tre killar som snackar sex och relationer. Här får 
läsaren tips från killar direkt vad man bör tänka på i såväl sexsituationer som i 
relationer.  
 
Bild – Här syns varken någon kvinna eller någon man på bilden utan här har man 
istället skapat en bild utifrån en miljö som ser lite förförisk och spännande ut. Det 
syns någon sexleksak och lite massageoljor.  
 
 
6. ”Män om sex. De där sakerna du verkligen vill veta” juli 2007 
Detta reportage är väldigt likt det ovanstående. Man har samlat tre män som 
berättar vad de uppskattar att tjejer gör i sängen och vad som är mindre uppskattat.  
 
Bild – De tre männen sitter tillsammans och ser ut att småprata med varandra.  
 
 
7. ”Hemmafru 2007” augusti 2007 
Reportaget handlar om fyra unga kvinnor som valt att stanna hemma med sina barn 
istället för att arbeta. De berättar om sina liv och tankar och hur det är att vara 
”hemmafru” år 2007. 
 
Bild A – Mamman Caroline står framför sin son som sitter på någon hög bänk. De 
båda tittar in i kameran och ler brett.   
 
Bild B – Här ser man mamman Emelina sittandes i soffan med sina tre barn, två 
döttrar och en son. Hon håller en av döttrarna i knät och de andra två lutar sig lite 
lätt och Emelina. Samtliga av dem tittar rakt in i kameran.  
 
Bild C – Ema har två barn, en dotter som hon håller i knät och en son som står 
bakom henne och busar och skrattar rakt in i kameran. Dottern sitter med tummen i 
munnen.  
 
Bild D – Anna ligger i en simbassäng med sin son, som tittar ner i vattnet och är 
fullt koncentrerad på att inte tappa balansen i vattnet. Mamma Anna ligger lite 
smått på mage i poolen och tittar leendes in i kameran.  
 
 
8. ”Så får du ett underbart sexliv!” augusti 2007 
Här ges det tips till läsaren om sexleksaker som gör ditt sexliv bättre, men det ges 
också andra råd också om vad man bör tänka, respektive inte tänka på i 
sexsituationer.  
 
Bild A – Här ligger olika typer av sexverktyg utplacerade och till varje grej följer en 
beskrivande text så man som läsare vet hur man ska använda sig av dem.  
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Bild B – Här får man tips om olika ”sängfösare” som har en bra effekt. Allt från 
filmen ”Lost in Translation” till en flaska vin, en dessert, fina kuddar eller sexiga 
doftljus. Och även här ges det beskrivande texter till de olika sakerna som ligger 
utplacerade. 
 
Bild C – En bild på en tjejs rumpa som har ett par prickiga trosor på sig. Man ser 
inte något mer än just denna rumpa.  
 
 
9. ”Sex för en natt, vad gäller?” november 2007 
Här får läsaren många uppmaningar och tips om hur man ska bete sig om man ska 
dra hem till någon het kille efter en kväll ute. Det ges konkreta tips som hur man 
gör en snabb uppfräschning till vilka typer av underkläder man ska ha på sig. Men 
det informeras också mycket om vad man absolut bör undvika vid tillfälliga sex-
förbindelser.  
 
Bild – En tjej i en partyklänning sitter lutandes mot en man i en taxi. De ser ut att 
vara smått berusade och det ges ett intryck av de inte är ett par utan att de bara ska 
umgås över en natt eller så.  
 
 
10. ”Tänk honom till framgång” november 2007 
Här ges det tips till hur du som kvinna kan påverka och ändra din man till att bli 
framgångsrik, och hur man till exempel kan få honom att klä sig bättre. Det påpekas 
att sådana här saker tar lite tid och att man måste ha tålamod men om du vill att din 
kille ska bli framgångsrik inom sitt jobb till exempel gäller det att du som hans 
kvinna/tjej är stöttande.  
 
Bild – Här syns en gammal bild på J. R och Sue Ellen. Det medföljer även en bildtext 
som säger: ”Fick J. R sin framgång tack vare Sue Ellens grymma tips?” 
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---------------------------------------------------- 
Slitz 

Livsstilsmagasin för män 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

1. ”Grattis Sverige!” september 2007 
Reportage om svenska modellen Solveig (något efternamn nämns aldrig) som jobbat 
som modell i Spanien under tre år. Skribenten själv uttrycker det reportaget med 
Solveig som en ”intim plåtning och en ännu intimare intervju”.  
 
Bild A – Solveig ligger på en strand. Hon känns ganska nära kameran och 
fotografen. Hennes ben är uppdragna och hon har armarna ovanför huvudet. Det här 
är ett mittuppslag så på den vänstra sidan hamnar hennes ansikte och bröst i fokus 
och på den högra är det hennes rumpa och en del av låren som är i blickfånget. 
Objektet har halvöppen mun på bilden. 
Bild B – Här ligger hon på mage på stranden med rumpan ”i vädret”. Hon har 
endast på sig ett par kort korta jeansshorts, så man ser väldigt mycket av hennes 
rumpa. Upptill är hon barbröstad. Liksom förra bilden är det en helkroppsbild vi ser, 
det enda som är kapat är undre delen av smalbenen och fötterna. Ben, rumpa och 
bröst får utan tvekan störts uppmärksamhet. Även här har objektet halvöppen mun 
med blicken riktad mot läsaren, hon tittar rakt in i kameran.  
Bild C – Här ser man hennes kropp från mitten på låret och uppåt. Detta är en 
stående bild där hon har på sig en liten vit bikini som visar mycket. Hon håller sina 
händer i troslinningen och tynger ner den en aning så det är bara med en hårsmån 
från att hon visar allt. Kroppshållningen går efter den gamla klyschan: mage in, byst 
och rumpa ut. Blicken är även här forcerad mot kameralinsen och hon har halvöppen 
mun.  
Bild D – Objektet sitter i nittio grader på en sanddyn. Solveig putar med brösten 
men har en liten bikini på sig. Blicken är riktat mot publiken och munnen hennes är 
halvöppen.     
Bild E – Här ser man objektet bakifrån, med lite grodperspektiv. Kvinnan har på sig 
de minimala jeansshortsen man såg på bild B. Hennes armar sträcker hon över 
huvudet och drar fingrarna genom håret. Objektets högra bröst skymtar också fram 
vid sidan. Men här är det utan tvekan objektets rumpa som är i fokus. Och för att 
verkligen förstärka det har man lyft fram ett citat som Solveig tidigare sagt under 
intervjun: ”Jag gillar min rumpa… hoppas ni också gör det!” 
 
 
2. ”Snälla killar får inga tjejer” september 2007 
Reportaget handlar just om det som rubriken utlovar att den handlar om. Texten tar 
upp olika exempel från verkliga livet där det klart framgår att de män som behandlar 
sin kvinna gulligt, snällt och fint inte uppskattas av kvinnor. Texten syftar på att 
kvinnor istället är ute efter någon respektfull och kärleksfull kille men när tjejer 
känner att de har ”övertaget” tappar de lätt intresse, därför är det bättre att som kille 
visa vart ”skåpet ska stå”.  
 
Bild – Här medverkar varken någon kvinna eller man. Det är en fiktiv bild, där man 
ser en ritad kvinna med glasögon som tittar på en gris men genom glasögonen ser 
hon ett lejon. Budskapet är ganska glasklart. Kvinnor vill ha lejon och inte ”grisar”.  
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3. ”15 steg som gör dig till kung i baren” september 2007 
Det här reportaget går ut på att genom 15 konkreta tips informera läsaren om hur 
de blir mästare på att ta sin in på heta klubbar en löningshelg, hur de snabbast får 
kontakt med bartendern och sist men inte minst hur de blir attraktiva i kvinnors 
ögon. Detta ska i slutändan leda till att de får napp och får någon tjej som följer med 
dem hem vid slutet av kvällen.  
 
Bild – En medelålders man sitter i mitten av bilden med fem tjejer runt omkring sig 
som samtliga tittar hänförda på mannen i mitten, samtidigt som han häller upp ett 
glas champagne åt sig själv. Det förekommer även två pratbubblor i bilden där 
mannen säger: ”Personalen gillar mig, tjejerna älskar mig, killarna hatar mig”. Varpå en 
av tjejerna svarar med: ”Vill du följa med mig hem?” 
 
 
4. ”Nilla Molin” oktober 2007 
Reportage om Slitztjejen Nilla Molin. Frågor som bland annat tas upp är: ”Vilken 
kroppsdel är du mest nöjd med? Är du missnöjd med någon kroppsdel? Vad ska en kille göra 
om han vill ragga upp dig?” 
 
Bild A – Helkroppsbild i ett mittuppslag. Objektet sitter på rumpan med benen 
uppdragna och armarna trycker hon ner i golvet. Objektets bröst hamnar i fokus då 
det är de som syns mest på bilden. Nilla har blicken fäst mot läsaren, hon tittar rakt 
in i kameran och hon har munnen halvöppen.  
Bild B – En bild där objektet står rakt upp, framifrån. Helkroppsbild. Hon har på sig 
ett par högklackade skor och en svart liten ”body”. Objektet visar väldigt mycket 
hud och liksom på de övriga bilderna håller hon även här blicken riktad mot läsaren 
och med halvöppen mun.  
Bild C – Här ser man objektet i halvkroppsbild, Hon har på sig en liten bh och ännu 
mindre trosor. Hon har händerna i troslinningen och tynger ner den till max så man 
kan ana objektets skrev. Blicken är riktad mot kameralinsen och munnen är 
halvöppen.  
Bild D – Här ligger objektet på rygg och tittar snett upp mot kameran. Hon har på 
sig underkläder men det blir även på detta foto brösten som hamnar i blickfånget. 
Bilden är som sagt tagen snett uppifrån så det är objektets ansikte och bröst som 
kommer närmast kameran. Munnen är halvöppen och hon tittar in i kameran.  
Bild E – Objektet sitter på huk i ett par högklackade skor och endast klädd i ett par 
svarta trosor. Man ser henne sittande på huk bakifrån så hennes bröst syns i profil 
eftersom hon vänder om överkroppen och huvudet så att blicken fästs i 
kameralinsen. Munnen är halvöppen.   
Bild F – Objektet lutar sig framåt mot fotografen och kameran (och därmed också 
läsaren). Hon trycker ihop armarna framför sig så att hon får en rejäl ”klyfta”. I detta 
fall ler objektet med halvöppen mun och blicken är (så klart) fäst i kameralinsen.   
Bild G – Objektet ligger på rygg med benen rakt upp i vädret. Bilden är tagen snett 
uppifrån. Hennes armar är uppsträckta ovanför huvudet och hon ler. Det är en 
helkroppsbild, men hon har underkläder på sig. 
 
 
5. ”Mitt på blanka dagen” oktober 2007 
Här får läsaren tips om hur man raggar på tjejer på andra ställen än på krogen. Hur 
man till exempel kan få ”napp” i grönsaksdisken på ICA.  
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Bild – Detta är en tecknad bild där man ser en matkorg på golvet bredvid 
grönsaksdisken och så ser man en del av en kille som håller fram en avokado och 
står och pratar med någon (som dock inte syns i bilden).   
 
 
6. ”Dansk dynamit” oktober 2007 
Reportaget handlar om den danska modellen Ann Lodberg. Här får man läsa om 
hennes liv och vad hon gillar och söker hos hennes kommande kille.  
 
Bild A – Objektet sitter på en strand med vattnet i bakgrunden. Hon sitter på 
rumpan med ena benet halvt uppdraget och det andra ligger raklångt efter marken. 
Hon har på sig en guldbikini och vinden blåser i håret. Objektet tittar in i kameran 
och munnen är halvöppen.  
Bild B – Objektet står upp. Halvkroppsbild. Hon är blöt i håret och har en bikini på 
sig. Hon leker med troslinningen. Blicken är riktad mot kameralinsen och hon ler.  
Bild C – Helkroppsbild. Man ser henne i profil när hon står på knä på en båt med 
vattnet i bakgrunden. Hon har en väldigt liten svart bikini på sig. Trots att man ser 
henne i profil är blicken riktad mot kameran och läsaren, och munnen är halvöppen.  
 
 
7. ”Vad kvinnor vill ha?” december 2007 
Här får läsaren råd och tips om hur en kvinna egentligen fungerar och vad det är 
hon vill ha i sängen.  
 
Bild – En kvinna ligger på en soffa med händerna på sina nakna bröst. Objektets hår 
hänger ner för soffkanten. Blicken är fäst mot läsaren och hon ler ett litet 
pillimariskt leende.  
 
 
8. ”Granskning Sex 2007” december 2007 
Reportaget berättar hur äventyrliga svenskar är i sängen jämfört med många andra 
länder. Vad svenska tjejer gör i större (eller mindre) utsträckning än tjejer i något 
annat land.  
 
Bild A – Här ser man bara fyra fötter titta fram under ett täcke. Ser ut som att tjejen 
ligger ovanpå en kille då de fötterna som är innerst ser lite kvinnligare ut än de som 
är ytterst.  
Bild B – Här ser man en två kvinnor som står tryckta mot varandra. De är nakna på 
överkropparna. 
Bild C – En kvinna sitter ovanpå en man. Mannen som sitter har svarta kläder på 
sig och solglasögon. Kvinnan är också klädd i svart men här ser man betydligt mer 
hud.  
Bild D – Man ser en kvinna i en vit bikini. Objektet tittar rakt in i kameran och på 
hennes mage står det skrivet: ”My Choice”   
Bild E – En kvinna ligger på en båt i bikini. Blicken är riktad mot kameralinsen.  
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9. ”Gabrielle Tuite” december 2007 
Reportaget handlar om den amerikanska modellen och programledaren Gabrielle 
Tuite. Hon svarar på en del frågor och berättar bland annat varför det kan vara 
underbart att vara singel.  
 
Bild A – Objektet ligger i en säng bland kuddar och täcke. Man kan se hela hennes 
kropp, bortsett från fötterna. Hon har vita små trosor på sig men barbröstad, hon 
skyler sig lite smått med sina händer. Munnen är halvöppen och blicken är forcerad 
mot kameran.  
Bild B – Här sitter hon inlindad i en mjuk kofta. Man kan se hennes ben och en del 
av hennes rumpa och bröst. Hon lutar huvudet på sned, tittar mot kameran och ler 
ett sött leende.  
Bild C – Här står hon lutad mot en vägg, iförd en vit bikini. Hon leker med 
bikiniöverdelen med händerna. Blicken är riktad mot kameran och munnen är lite 
plutandes men dock stängd.  
Bild D – Objektet ligger på sida, endast iförd ett par vita trosor. Hon tittar rätt in i 
kameran med munnen lite plutandes, dock är den endast lite på ”glänt”.  
Bild E – Här ser man endast objektets ansikte och en del av hennes bröst. Hon 
håller ena handen i håret. Hon tittar rätt in i kameran och ler ett stilla leende med 
stängd mun.  
Bild F – Här står objektet på knä ganska brett med benen. Hon har på sig ett par 
vita trosor och den kofta hon hade tidigare på en bild, men här ser man i princip hela 
hennes högra bröst. Hon har huvudet lite grann på sned men hon riktar blicken mot 
kameran och munnen är åter halvöppen.   
 
 
10. ”Bortamatch” december 2007 
Reportaget tar upp det positiva och det negativa effekterna av att gå hem till någon 
istället för att ta med personen hem till sig efter en kväll ute på krogen.  
 
Bild – Detta är en tecknad bild där en kvinna ligger på sida i endast en liten 
magtopp och ett par jeans. Kvinnan tittar upp mot mannen som sitter snett bakom 
henne. Mannen har lagt sin arm över kvinnans höft och håller en liten tekopp i 
handen. Mannen blick är riktad rakt fram.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


