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Sammanfattning 

 

Ett tidningsomslag ska sälja lösnummer och för att sälja är det vanligt att använda sig av 

kvinnor i allmänhet och deras kroppar i synnerhet. Enligt den traditionella feminismen är 

kvinnor fortfarande förtryckta, kvinnor i media framställs ofta som passiva objekt och 

förknippas med lust och tillgänglighet. Post-feminismen menar att kvinnor inte längre är 

förtryckta och att det inte ska ses som ett förtryck när en kvinna porträtteras på ett sätt som 

traditionella feminister anser vara sexistiskt. Dagens unga kvinnor har valfrihet och makt att 

både klä på och av sig, det är okej att betrakta kvinnokroppen och dess skönhet. Post-

feminismen anser att feminismen är förlegad och inte längre behövs. 

 

VeckoRevyn är en av Sveriges största tidningar (bonniertidskrifter.se) och använder sig ofta 

av kvinnor på sina omslag. Tidningen har förändrats genom åren men riktar sig till 

målgruppen unga kvinnor. Under 90-talet förknippades tidningen till stor del med sex och 

somliga forskare har till och med dragit paralleller mellan VeckoRevyn och pornografi. Under 

slutet av 2011 genomgick VeckoRevyn en stor förändring, de gick från veckomagasin till 

månadsmagasin och kallar sig för ”nya” VeckoRevyn. 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur ”nya” VeckoRevyn via sitt omslag kan uppfattas 

utifrån ett feministiskt samt ett post-feministiskt perspektiv. Studien genomförs i form av en 

semiotisk och retorisk bild- och textanalys. 

 

Resultatet visar på att VeckoRevyn till viss del innehåller sex men att tidningen idag, att döma 

av omslagen, fokuserar mer på träning, hälsa och mode. VeckoRevyn uppmuntrar sina läsare 

till att vara sunda och självständiga. Deras omslagsbilder är inte sexistiska och 

objektifierande, även om det går att utläsa vissa signaler som anspelar på sex.  

 

Nyckelord: feminism, post-feminism, VeckoRevyn, semiotik, retorik, norm, stereotyp, 

objektifiering, genus, könsroll, omslag 
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Begreppsförklaring 

 

Diskurs – Betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang 

kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den 

moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet. 

(ne.se) 

Genus – Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 

som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön. (ne.se) 

Kön - Egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter (könsceller) den producerar. 

(ne.se) 

Norm - Det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis 

eller handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller 

organiserat. (ne.se) 

Stereotyp - Inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om 

utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, 

också en där man själv ingår. (ne.se) 

Tween(ie) – En person i gränslandet mellan att vara barn och tonåring, ungefär i åldern 8-12 

år. (wiktionary.org) 
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1. Inledning 

 

Under det tredje och sista året på min journalistutbilning gjorde jag min långa praktik på 

tidningen VeckoRevyn. Jag var sedan tidigare bekant med tidningen, men nu fick jag chansen 

att lära mig mer om hur den produceras och hur redaktionen fungerar. Under min praktik fick 

jag ibland höra att VeckoRevyn ofta blivit kritiserad, bland annat av feminister, för att vara 

sexistisk. På Internet, både i forum och på bloggar, är VeckoRevyn flitigt diskuterad och 

någonting jag lade märke till är att de flesta som inte gillar VeckoRevyn inte verkar ha läst 

VeckoRevyn på flera år. Det var då jag fick min idé till den här uppsatsen. Eftersom jag själv 

fick vara en del av VeckoRevyn under några veckor fick jag en mer verklig bild av tidningen 

och den verkade inte stämma överens med kritikernas bild. Därför ville jag ta reda på hur 

VeckoRevyn idag uppfattas utifrån, genom sina omslag, som ju är det första som möter 

läsaren. 

 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

 

Veckotidningar utgör en del av vår vardag, oavsett om vi köper dem eller inte, enligt Anja 

Hirdman (2002). Varje gång vi går och handlar mat är det till exempel lätt att även slinka 

förbi tidningshyllan där vi genast möts av tidningarnas framsidor. Anja Hirdman (2002) 

menar att veckopressen (till exempel VeckoRevyn) ger oss en möjlighet att fly vardagen och 

erbjuder en annan verklighet. På sina omslag är veckotidningarna gärna personliga, vi får ofta 

”lära känna” både kända och okända personer och läsa om deras vardag eller livsöden. 

Hirdman (2002) menar att just igenkännandet visar sig på olika sätt beroende på vilken 

tidning det är och vem läsaren är, vi har alla vårt personliga bagage med upplevelser som gör 

att vi tolkar budskapen på olika sätt.  

 

VeckoRevyn är en tidning med många år på nacken, i nästan 80 år (bonniertidskrifter.se) har 

den funnits i många svenska hem och framförallt riktat sig till unga kvinnor. Tidningen har 

gett tips och råd om hur vi ska raka benen, behålla en man och uppfostra våra barn. Tidningen 

har utvecklats genom åren och i takt med samhället. Under 90-talet blev VeckoRevyn känd 

för att innehålla mycket sex och deras exponering av kvinnor på sina omslag har förstärkt 

bilden av kvinnan som ett objekt (se 1.4 Valet av VeckoRevyn). VeckoRevyn har den senaste 

tiden genomgått en del förändringar och den här uppsatsen undersöker om bilden av 

VeckoRevyn som en slags pekpinne och läromästare (se 1.4 Valet av VeckoRevyn) lever 
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kvar. Omslaget är en viktig del för att sälja lösnummer och de säger en hel del om innehållet. 

Eva Jais-Nielsen är grafisk formgivare och skriver i sin handbok Tidskriftsdesign (Ordfront 

2004) att ”omslaget ska sälja en produkt, dvs. själva magasinet, som i sin tur säljer läsare till 

de för tidningarnas överlevnad så viktiga annonsörerna” (Jais-Nielsen 2004, s. 18). Jais-

Nielsen (2004) menar vidare att en tidning inte har mer än en sekund på sig att få en eventuell 

köpare att ”stanna till, ta tidningen i sin hand och börja bläddra i den” (Jais-Nielsen 2004, s. 

18). Den här undersökningen tittar på hur budskapet på VeckoRevyns omslag kan uppfattas 

och vad för slags relation de skapar till sina läsare genom de retoriska grepp som används. Jag 

kommer nedan att redogöra för tidigare forskning som ligger till grund för min egen forsking, 

jag kommer i detta avsnitt även att göra en koppling mellan tidigare forsking och mitt eget 

arbete just för att det inte ska uppstå några oklarheter kring varför denna uppsats är relevant. 

 

En viktig del inom genusforskningen är att kritiskt granska massmedierna, eftersom de har 

stor inverkan på samhället. Linda Fagerström och Maria Nilsson (2008) tar i Genus, medier 

och masskultur (Gleerups) upp ett par exempel på klassiska texter som har haft betydelse för 

den feministiska teorin och kvinnorörelsen. Betty Friedan gav 1962 ut Den kvinnliga mystiken 

där hon gör upp med myten om ”den lyckliga hemmafrun” och gör en kritisk granskning av 

veckotidningar. Boken ses ibland som en startpunkt för andra vågens kvinnorörelse i USA 

och Friedan tar sig exempelvis an Freuds teori om penisavund och tittar även på Hollywoods 

gestaltning av män och kvinnor för att visa på hur kvinnor har ”fångats” och ”passiviserats” i 

hemmet. Nästa exempel handlar om Gloria Steinem som 1963 publicerade sitt berömda 

reportage om ”Playboy bunnies” och hur de behandlades ute på nattklubbarna. Hon var sedan 

med och startade tidningen Ms 1972 som ville erbjuda ett alternativ till de veckotidningar som 

redan etablerat sig på marknaden. Steinem riktade skarp kritik till den masskultur som 

riktades till kvinnor och menade att den var full av ”stereotyper och myter och att den ledde 

till utseendefixering och passivisering” (Fagerström & Nilsson 2008, s. 40). 

 

Det görs fortfarande studier och undersökningar som syftar till att belysa hur kvinnor 

exponeras i media och hur publiken (främst unga människor) uppfattar och påverkas av 

mediernas, ibland dolda, budskap. En studie som utfördes 2010 i Hong Kong vid Centre for 

Media and Communication Research of Hong Kong Baptist University, Tween girls’ 

perception of gender roles and gender identities; a qualitative study, har undersökt unga 

tjejers uppfattning om könsroller. Totalt deltog 16 tjejer i åldern 10-12 år, så kallade 

”tweenies”; tjejer som ännu inte är tonåringar, men som har andra intressen än yngre tjejer. 
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De tjejer som deltog i studien kom från medel- och låginkomsttagande familjer i Hong Kong. 

I Hong Kong är tryckta annonser, liksom TV-reklam, allestädes närvarande; i köpcenter, på 

Internet, i tidningshyllan, på bussen och så vidare. De unga tjejerna exponeras dagligen för 

stereotypa bilder som talar om hur de ska se ut, hur de ska vara och vad de ska ha för intressen 

och det är svårt att värja sig. Deltagarna fick välja ut bilder från media som de tyckte 

illustrerade vad kvinnor och tjejer bör och inte bör göra och hur kvinnor och tjejer ska eller 

inte ska vara. Resultatet blev en mix mellan en traditionell och en mer modern syn på den 

typiska kvinnorollen. Däremot anades en tydlig trend, synen på sexualitet var till stor del 

konservativ. En tjej ska inte se sexig ut och sex före äktenskapet är inte heller okej. Tjejerna 

använde sig av olika typer av media och visade intresse för material som riktades mot vuxna. 

Forskarna menar att deras studie kan hjälpa oss att förstå hur media attraherar dessa unga 

tjejer, tweenies, och vilken betydelse reklambilderna har i deras liv. Studien kan med fördel 

också användas som underlag för den typ av marknadsföring som ofta riktar sig mot 

målgruppen unga tjejer, som exempelvis skönhetsprodukter av olika slag. 

 

Studien i Hong Kong är relevant även för min forskning eftersom den handlar om den typ av 

media som riktar sig till just unga tjejer. VeckoRevyns målgrupp må vara något äldre, 18-25 

år (wikipedia.se och se även 6.3 Reflektion), men uppenbarligen lockas även ”tweenies” av 

motsvarande bilder och budskap. Det kan alltså vara av vikt för mig att även ha en något 

yngre målgrupp i bakhuvudet när jag utför tolkningen av VeckoRevyns omslag, som ju 

exponeras i de flesta tidningshyllor i Sverige. 

 

Brita Ytre-Arne (2012) har undersökt kvinnors relation till kvinnomagasin. I sin studie 

Women’s magazines and their readers – experiences, identity and everyday life intervjuade 

hon en grupp “typiska” läsare och hennes huvudfrågor handlade om hur de upplever dessa 

magasin och hur deras upplevelse kan relateras till vardagslivet och deras egen identitet. Ytre-

Arne (2012) kom fram till att den typiska läsaren ser läsningen som en avslappnande ritual 

som har en specifik plats i vardagen. Läsaren uppskattar det faktum att kvinnomagasinen som 

medium är väldigt lämpade för denna typ av ritual. Ibland lyckas inte magasinen leva upp till 

läsarnas förväntningar, men merparten av läsarna upplever att magasinens innehåll är relevant 

för deras vardag och deras uppfattning om sina liv. Kvinnomagasinen relaterar till andra 

läsares personliga liv och på så sätt förenas läsarna både socialt och kulturellt. 
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Genom att göra en analys av VeckoRevyns omslag kan jag undersöka och möjligtvis bekräfta 

det som Ytre-Arne (2012) beskriver. Att VeckoRevyn, i egenskap av ett magasin som riktar 

sig till unga kvinnor relaterar till dessa kvinnors vardagsliv och personliga intressen genom ett 

specifikt utformat omslag som tilltalar målgruppen. 

 

Anja Hirdman har gjort en studie baserad på självporträtt på den svenska hemsidan 

Snyggast.se där unga tjejer och killar lägger upp bilder på sig själva och sedan får poäng av de 

andra besökarna på sidan. Hirdman (2010) ser ett visst mönster, vilket hon benämner som 

hypervisualitet. Den nya tekniken som gör det möjligt att visa upp sig själv via en 

webbkamera har ökat ungdomars självutlämnande på nätet. Tekniken innebär också att vi är 

obundna av tid och rum och att vi själva kan styra och välja hur vi ska framställa oss själva. 

Vi kan agera utan att vara fysiskt närvarande och därför blir begrepp som ”intimitet” och 

”äkthet” viktiga i relation till hur våra kroppar exponeras visuellt. Den aktuella studien bygger 

på 400 självporträtt på Snyggast.se som alla finns på olika topplistor på hemsidan och 

Hirdman (2010) menar att de unga tjejer och killar som visar upp sig på sidan vill ha 

uppskattning, främst av från det motsatta könet. Det finns en viss skillnad emellan de båda 

könen, en skillnad som även är tydlig i exempelvis veckopressen. Killarna porträtteras ofta 

med en allvarlig min och förväntas se tuffa ut, medan tjejerna ska vara förföriska och 

lockande. Enligt Hirdman (2010) gäller det de flesta svenska tidningsomslag, till exempel 

VeckoRevyn. Kvinnor används för att sälja det mesta och tilltalar båda könen. I VeckoRevyn 

refererar omslagsbilden ofta till sex, menar Hirdman (2010), även om det inte är direkt 

uppenbart. Kvinnan på omslaget ska, precis som på Snyggast.se, bli bedömd. Hon är ofta 

väldigt vältränad, leende och snygg. Det är svårt att veta vad som är äkta och inte, eftersom 

veckopressens omslag ofta är kraftigt redigerade för att vara så estetiskt och sexuellt 

tilltalande som möjligt och locka till köp och läsning. 

 

Jag ser ett tydligt samband mellan självporträtten på Snyggast.se och omslagsbilderna som 

lockar oss från tidningshyllan. Det verkar vara främst unga tjejer som känner sig pressade 

(och/eller manade) att visa upp sig från sin sexigaste och mest lockande sida, eftersom det är 

ju så kvinnorna i reklamen och på tidningarnas omslag framställs. Genom min analys kommer 

jag att kunna se hur VeckoRevyn uppfattas bland annat med stöd av Hirdmans forskning, 

både den ovanstående och en avhandling som jag presenterar närmare längre fram (se 1.4 

Valet av VeckoRevyn).  
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Anna Mia Kristina Smeds (2007) har i sin avhandling Köp mig, läs mig! : Kvalitativ analys av 

tjej- och damtidningars omslag (University of Helsinki, Department of Communication) 

analyserat fjorton omslag av sju olika tjej- och damtidningar under tidsperioden januari till 

februari 2003. Syftet var att undersöka hur budskap skapas på dessa omslag och vilka budskap 

som sänds ut. Fokus ligger på omslagsbilden och rubrikerna och vilken typ av budskap som 

bilden och rubrikerna ger tillsammans. Smeds (2007) har använt sig av en retorisk text- och 

bildanalys samt en semiotisk bildanalys och kom senare fram till att samtliga omslag innehöll 

uppmaningar om konsumtion och förändring. Smeds (2007) jämförde även tidningarnas 

målgrupp och kunde visa på att de omslag som riktar sig till en äldre målgrupp betonar 

konsumtion medan de omslag som vänder sig till en yngre målgrupp i större omsträckning 

sänder ut budskap om förändring av den egna kroppen. 

 

Smeds (2007) resultat påminner om det som Anja Hirdman (2002) framhäver i sin avhandling 

Tilltalande bilder (Atlas). Hirdman (2002) har bland annat studerat VeckoRevyn under 90-

talet och menar att VeckoRevyn då satte läsarens kropp i fokus och uppmanade vid några 

tillfällen sina läsare att banta (se 1.4 Valet av VeckoRevyn). Här finns det också en tydlig 

koppling till min studie då jag kommer att undersöka just VeckoRevyns omslag och deras 

budskap (se 1.2 Syfte och frågeställningar). Hirdman (2006) har även visat på att det finns 

många likheter mellan de bilder av kvinnor som idag förkommer i veckopressen, till exempel 

VeckoRevyn, och bilder som på 70-talet kunde beskådas i pornografiska tidningar (Hirdman 

2006). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Den här uppsatsen går ut på att undersöka hur tidningen VeckoRevyn gör för att bygga en 

relation till sina läsare via sitt omslag och vilka retoriska grepp de använder sig av. Jag vill 

med hjälp av en semiotisk och retorisk text- och bildanalys tolka hur nya VeckoRevyns 

budskap och innehåll på omslaget kan uppfattas, med stöd av ett feministiskt perspektiv som 

även inkluderar post-feminism och tidigare forskning. Med anledning av den bild som 

Hirdman (2006) målar upp (se 1.1 Bakgrund och tidigare forskning) av VeckoRevyn och 

jämför deras bilder av kvinnor som pornografi är det till exempel relevant för mig att 

undersöka om nya VeckoRevyn kan uppfattas som sexistisk och om de upprätthåller den 

stereotypiska bilden av kvinnan som objekt och blickfång. 
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Min huvudfråga är alltså: Hur uppfattas nya VeckoRevyns omslag ur ett feminsitiskt och post-

feministiskt perspektiv? 

 

1.3 Tillvägagångssätt och avgränsningar 

 

Jag har analyserat tre omslag av VeckoRevyn med hjälp av semiotiska och retoriska 

tolkningsmetoder och utgår ifrån ett feministiskt perspektiv. Det skulle såklart vara möjligt att 

analysera fler omslag eller en hel tidning, men jag anser att det är omslaget som säljer och 

många omslag liknar dessutom varandra, mycket av det som tidningarna puffar för på sina 

omslag är ständigt återkommande ämnen. VeckoRevyn tillhör en viss genre och i varje 

nummer har de vissa specifika inslag som alltid finns med på ett eller annat sätt. Det är 

omslaget som ska locka oss att köpa tidningen och just därför tror jag att det där finns många 

infallsvinklar när jag ska göra min analys. VeckoRevyn använder sig av vissa retoriska grepp 

för att locka till läsning och deras rubriker, tillsammans med omslagsbilden, består av tecken. 

Tecken som tolkas, medvetet eller omedvetet, av den eventuella läsaren som eventuellt köper 

tidningen. 

 

Valet av tre omslag grundar sig i att jag hellre gör en djupgående analys av få omslag istället 

för en mer övergriplig granskning av till exempel tolv omslag (VeckoRevyn utkommer en 

gång i månaden). Det känns mer relevant och vid en djupanalys kommer jag att kunna få ett 

mer verklighetstroget och användbart svar än om jag skulle ha gjort en mer övergripande 

analys. De tre nummer jag har valt att analysera är vid forskningstillfället de tre senaste 

(nummer 2, 3 och 4/2012). Det känns relevant eftersom jag anser att det är just det senaste 

numret som representerar tidningen bäst och i min undersökning ligger fokus på just ”nya” 

VeckoRevyn.  Vidare kommer jag att växla mellan benämningen ”nya” VeckoRevyn och 

VeckoRevyn, beroende på sammanhang.  

 

Resultatet av analysen presenteras omslag för omslag och därefter följer en sammanfattning 

av min analys där jag återkopplar till den feministiska teorin och jämför med tidigare årgångar 

av VeckoRevyn (se 1.4 Valet av VeckoRevyn). Slutligen för jag en sammanfattande 

diskussion. Till uppsatsen hör även en gestaltande del (se 3.5 Gestaltning och 4. Resultat).  
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1.4 Valet av VeckoRevyn 

 

VeckoRevyn grundades redan 1935, med unga kvinnor i åldern 18-25 (wikipedia.se) år som 

primär målgrupp (se även 6.3 Reflektion). År 2011 hade VeckoRevyn en upplaga på 34 500 

per nummer varav 20 000 var sålda lösnummer (ts.se). Ungefär 48 % av läsarna uppges vara 

prenumeranter (bonniertidskrifter.se). Tidningens utseende och form har förändrats genom 

åren, nyligen gjordes till exempel VeckoRevyn om från ett veckomagasin (26 utgivningar per 

år) till ett månadsmagasin (12 utgivningar per år) och fick även en ny layout. VeckoRevyn 

ägs av Bonnier Tidskrifter och på förlagets hemsida (bonniertidskrifter.se) beskrivs 

VeckoRevyn enligt följande av tidningens nuvarande chefredaktör Linda Öhrn Lernström: 

 
VeckoRevyn är, efter 77 år i tidningshyllan, fortfarande Sveriges största och populäraste forum för unga kvinnor. 

Med sin breda mix av mode, skönhet, relationer och kändisliv är VeckoRevyn den självklara vardagslyxen, 

något våra läsare gärna unnar sig som belöning, tröst – eller njutningsfullt tidsfördriv. Med mycket skratt, 

inspiration och värme vill vi sätta guldkant på just deras vardag. (bonniertidskrifter.se) 

 

VeckoRevyn beskriver själva tidningen som ”underhållande, modern, inspirerande, 

avkopplande och prisvärd” (bonniertidskrifter.se) och som en bästis som följer med överallt. 

Annonserna i tidningen ska locka läsaren (henne) till att ”köpa nya produkter och prova på 

nya tjänster” (bonniertidskrifter.se). Det uppges även att mer än hälften av läsarna (58 %) har 

besökt en butik direkt efter att de sett annonsen i tidningen. Detta sammanfattas under 

rubriken ”VeckoRevyns läsare går direkt till handling”. 

 

Konceptet är tydligt:  

 
Sveriges största tidning för unga kvinnor vill inspirera, engagera, beröra – och underhålla! Med gedigen 

kunskap, osviklig fingertoppskänsla för vad läsaren vill ha och en skön, personlig attityd är VeckoRevyn både 

äldst – och mest populär! (bonniertidskrifter.se) 

 

Eftersom den här forskningen går ut på att studera hur veckotidningarnas budskap påverkar 

och uppfattas av unga kvinnor är VeckoRevyn ett relevant val då de når ut till en betydande 

del av den tilltänkta målgruppen då de ju är en av de ledande veckotidningarna som riktar sig 

till unga tjejer och kvinnor. 
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Anja Hirdman har skrivit avhandlingen Tilltalande bilder (Atlas 2002) där hon studerar 

VeckoRevyn och FiB Aktuellt vid fyra olika tidpunkter; 1965, 1970, 1975 och 1995. Hirdman 

belyser tidningarnas tilltal till läsarna och hon har främst valt att fokusera på deras bildspråk. 

De centrala frågeställningarna kretsar kring hur kvinnor och män framställs och presenteras 

för varandra och för publiken. Hirdman (2002) beskriver VeckoRevyn som ”kvinnan som 

talar med andra kvinnor” (Hirdman 2002, s. 19) och hävdar att ”en återkommande syn inom 

forskningen är att veckopress riktad till kvinnor producerar intima rum av egenskaper” 

(Hirdman 2002, s. 19). Nedan följer en sammanfattning av Hirdmans avhandling med syfte att 

ge en övergripande bild av hur VeckoRevyn har sett ut och utvecklats genom åren. 

 

VeckoRevyn på 60-talet 

 

Under 60-talet sågs Veckorevyn som en slags lärare som talade om för kvinnor hur de skulle 

bete sig för att behålla sin man, hur de skulle dofta och vad deras uppgifter som kvinna och 

fru innebar. VeckoRevyn speglade under den här tiden (1965) den rådande samhällsnormen 

då det fortfarande förväntades av kvinnan att hon skulle ta hand om hus och hem och 

tidningen gav råd och tips om hur detta skulle skötas på bästa sätt. Det skrevs även om sex 

och relationer, men kvinnan sågs som ett slags lustobjekt medan mannen var den som hade 

sexlust och som skulle ta initiativ. Det var för mannens skull som kvinnorna skulle göra sig 

fina. 
Den sedesamma förförande oskulden är också den ideala femininitet som noggrant lärs ut av Veckorevyn, via 

klädval och förtäckta invitationer. Veckorevyn är fylld av implicita seduktionsråd men skyr all antydan till 

sexualisering av hennes lust. Hon är snarare avsexualiserad och njuter lika mycket (om inte mer) i en ”psykisk 

spegling” av hans lust. (A. Hirdman 2002, s. 101) 

 

Anja Hirdman (2002) menar vidare att kvinnas roll i mångt och mycket även handlade om 

väntan och förväntan. Hon skulle vänta på Honom, vänta på Hans uppvaktning och initiativ. 

Hirdman (2002) beskriver även bilden av kvinnan som en flicka (t.ex. ”kontorsflicka”) och 

det så kallade kvinnobarnet (A. Hirdman 2002, s. 78). Hirdman (2002) anser att i det i 

VeckoRevyn (1965) framställs en genusordning som bekräftar den överordnade mannen men 

framhäver också att det förekommer att den ordningen ifrågasätts – dock inte av själva 

Veckorevyn utan av vissa debattörer. VeckoRevyn uppmanar istället ”ordning mellan könen” 

och anser att ”varken en ny sexmoral eller könsrollsdebattet ska få störa de fastställda 
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positionerna” (A. Hirdman 2002, s. 79); alltså att den kravlösa kvinnan ska finna sig i att 

vänta på mötet den förförande mannen. 

 

VeckoRevyn på 70-talet 

 

I VeckoRevyn 1970 präglas mannen och kvinnans relation av harmoni och samförstånd. Båda 

könen förväntas komma överens om och hjälpa till med hushållet och barnen. Vi får träffa 

”det moderna paret” som anammat vikten av jämställdhet. 

 

Reklamen har fått en större del i tidningen och det är främst mat- och barnprodukter, som är 

riktade till familjen, men också annonser för hårborttagningsmedel och andra 

skönhetsprodukter syns i tidningen. Det är också nu som unisexmodet börjar etablera sig på 

allvar. När det kommer till avbildandet av kärlekspar är det dock mycket av de gamla 

värderingarna som lever kvar. Gränserna mellan människor (kön, klass, status) är ändå till stor 

del utsuddade och nu kretsar igenkännandet kring vardagshändelser och inte de ”romantiska” 

förväntningarna som var i fokus 1965. VeckoRevyn och publiken är mer på samma nivå än 

tidigare och berättelserna i tidningen har fått ett nytt syfte som innebär att upplysa läsarna. 

 

Tidningens experter hjälper läsarna att lösa sina vardagsproblem som handlar om såväl 

hushållet som sexlivet. Lösningen är just att försöka lösa problemen och rädda sitt äktenskap. 

Många artiklar förklarar att ”gräset inte är grönare någon annanstans”. Just sexlivet diskuteras 

nu mer ingående än på 60-talet. Det konstateras att pornografi inte längre ska ses som något 

tabubelagt, det är ”enbart något som stimulerar människan sexuellt” (A. Hirdman 2002, s. 

109). Under 70-talet blev det även tal om den sexuella (och den kvinnliga) frigörelsen. Nu får 

kvinnan ha ett sexliv och hon får uttrycka sin lust. Kvinnan kan kräva att få en orgasm, precis 

som mannen. Detta medför dock, menar Hirdman (2002), att (prestations)kraven på männen 

ökar och det kan göra att han vänder sig till någon annan. Så det är fortfarande kvinnan som är 

”problemet” och hon ska fortfarande ta hänsyn till mannens behov. 

 

När det gäller konflikter som kan uppstå i en relation är det nu en gemensam fråga, men det är 

upp till kvinnan att situationen får en lösning. VeckoRevyns expert menar att ”den magiska 

nyckeln är förståelse och icke-konfrontation”. I hela tidningen finns en slags motvilja mot 

problematiseringar och det är just lösningen på problemen som är i fokus. Och lösningen på 

mäns problem är – kvinnor – ”eller snarare deras specifika kvinnliga egenskap, den 
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känslomässiga förmågan” (A. Hirdman 2002, s. 159). Kvinnan uppmanas att lära sin man 

både det ena och det andra, men hon ska akta sig – ”denna nya öppenhet får inte bli till ännu 

ett krav på honom” (A. Hirdman 2002, s. 159). 

 

Kvinnan vi möter i 70-talets VeckoRevyn är en ung moder. Det är en modern mor som gör 

karriär och medan 60-talet fokuserade på vackert hår och ansikte är det nu kroppen som ska 

trimmas efter barnafödandet. Material och artiklar om bantning ökar och till dessa hör även 

recept och tips på dieter. 

 

VeckoRevyn på 90-talet 

 

I mitten av 90-talet har den könsmedvetna tonen från 70-talet försvunnit, menar Anja 

Hirdman (2002). 
 

(…) i stället har alla frågor som rör Hon och Han erotiserats på en privat nivå. Nu förklarar tidningen, 

psykoanalytiker och hormonspecialister om könens olikheter. Kändisar visar kläder, tipsar om makeup och ger 

gymnastiktips. Debatterande röster har ersatts av uppmanande tillrop, som riktar sig till tidningens nya 

huvudrollsinnehavare – läsaren, eller snarare dennes kropp…” (A. Hirdman 2002, s. 191) 

 

Rubriker som ”Håll vikten – utan att banta!” (VeckoRevyn nr. 46 1995) och ”Lyft stjärten!” 

(VeckoRevyn nr. 48 1995) är vanligt förekommande och läsaren kan testa vilken ”typ” hon är 

i olika sammanhang och får veta hur hon ska bete sig i olika situationer med exempelvis 

pojkvänner, kompisar och älskare. Återigen är det den sökande kvinnan tidningen vänder sig 

till, precis som på 60-talet. Slimmade (kvinnliga) fotomodeller är ett vanligt inslag i både 

annonser och på framsidorna.  

 

Tidningen riktar ofta sig direkt till läsaren genom att använda sig av tilltalet ”du”. Tidigare 

var det vanligare med pronomet ”jag” då läsarna fick ta del av kända och okända människors 

berättelser, men nu är det (som redan nämnts ovan) läsaren som står i centrum. I VeckoRevyn 

kan läsaren testa sig själv och de olika testerna följs ofta av ”tillrättavisande instruktioner”. 

 
Målet är ett bättre sexualliv, en vackrare kropp, ett ökat självförtroende och vägen dit(…) (A. Hirdman 2002, s. 

192). 
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Förutom ”du”, det vill säga läsaren, har kändisarna också fått en stor roll i tidningen. På 60-

talet kunde vi läsa om kändisarnas kärleksbekymmer och deras vardag men nu är det deras 

utseende som är det viktiga. Många artiklar handlar därför om hur läsarna ska göra för att få 

en viss kändis kropp, läppar eller hår. Nu ska publiken inte bara känna igen sig och identifiera 

sig med kändisarna, nu ska läsarna bli dem också – eller åtminstone se ut som dem.  

 

Förhållandet mellan könen har också förändrats, nu är de främmande för varandra, i alla fall 

han för henne. VeckoRevyn försöker förklara för läsaren hur män är, hur de tänker och 

fungerar. Läsaren får lära sig hur hon ska tyda hans signaler och hur hon ska förhålla sig till 

honom. Kontentan är att män helt enkelt inte förstår sig på kvinnor, därför måste kvinnorna 

lära sig allt om honom så att de kan hjälpa honom att förstå dem. Ofta använder tidningen en 

ganska nedsättande ton angående män och han framställs lite som ett barn: ”roliga och 

irriterande; glömska, självupptagna men alltid älskvärda” (A. Hirdman 2002, s. 208). I de 

olika testerna målas en schablonbild upp av männen; ”öldrickande, sportintresserade, med 

liten, eller ingen, lust att tala om känslor, ständigt värnande om sitt privata rum” (A. Hirdman 

2002, s. 208). Detta är egenskaper och beteenden som inte alltid är så uppskattade av kvinnor, 

men VeckoRevyn uppmanar sina läsare att älska honom som han är, vilket står i stor kontrast 

till det som gäller kvinnornas kroppar; de som ska förändras, trimmas, slimmas, sminkas och 

fixas. 

 

Sex får en allt mer framträdande roll och temat behandlas med både humor och seriositet. 

Tonvikten ligger på utlärande; ”hur man kan göra och hur andra gör” (A. Hirdman 2002, s. 

201). I många intervjuer får olika kändisar svara på närgångna frågor som handlar om deras 

sexliv, vi får veta när de onanerade senast och om de har haft gruppsex. 

 

I spalten ”Sex & Kärlek” skiljer sig tilltalet från den övriga tidningen. Här är den mer 

upplysande och pedagogisk. Experten uppmanar läsarna att alltid värna om sin egen vilja och 

njutning och inte oroa sig över rätt och fel. Här saknas uppmaningarna om förändring och 

förbättring, här duger läsaren som hon är. Ingenting är tabu och här lyfter tidningen fram 

sexualitetens normalitet och visar på att ingenting ska klassas som onaturligt. Tidningen 

behandlar även ämnen som rätten till fri abort, onani och könssjukdomar. Läsaren får också 

tips på vad män tycker om och hur hon ska få en snabb orgasm. Men i mångt och mycket är 

det fortfarande mannens sexualitet som står i fokus. På 60-talet var det skötsel av hus och hem 
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som skulle hålla honom kvar, nu handlar det om erotik och att uppfylla hans önskningar i 

sängkammaren. 

 

Kort sagt har expertisen utifrån nästan helt försvunnit och nu är det tidningen VeckoRevyn 

som står för kunskapen och i egenskap av deras auktoritet granskar de kritiskt sin publik och 

delegerar uppgifter. 
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2. Teoretiskt perspektiv 

 

Här presenteras valet av teoretiskt perspektiv. Sedan följer en genomgång av teorins 

utgångspunkt och hur jag kommer att tillämpa min valda teori. 

 

2.1 Val av teori 

 

Mitt val av en feministisk teori grundar sig i att jag vill tolka och analysera de tecken och det 

budskap som ”nya” VeckoRevyn sänder ut till sina läsare, som till stor del är unga kvinnor 

och budskapet färgas av dagens samhälle där en viss norm som talar om hur kvinnor och män 

ska vara är allestädes närvarande. Genom att använda ett feministiskt perspektiv öppnar sig 

ännu en dimension och syftet är att undersöka om (och i så fall hur) dagens veckotidningar (i 

det här fallet VeckoRevyn) upprätthåller den traditionella bilden av kvinnan som objekt och 

blickfång. Det är fortfarande tolkningen av budskapet som VeckoRevyn sänder ut som är det 

centrala, men i analysen finns också utrymme för att titta bakåt i tiden och jämföra med 

tidigare forskning. Med hjälp av min valda metod vill jag tolka hur VeckoRevyn förhåller sig 

till samhällsnormen, traditionella könsroller och sin roll som makthavare i egenskap av 

massmedia och därför faller det sig i det närmaste naturligt att influeras av feminismen. 

 

2.2 Genusforskning och feminism 

 

Innebörden av ordet ”feminism” kan se olika ut för olika personer, men en definition som ofta 

dominerar och som får anses vara allmänt vedertagen är att feminismen hävdar (och kan 

bevisa) att kvinnor är förtryckta just på grund av de är kvinnor. Feminismen vill häva 

kvinnoförtrycket och strävar efter jämlikhet mellan kvinnor och män. Lena Gemzöe (2002) tar 

upp svårigheterna med att definiera feminism, eftersom det uppenbarligen finns flera typer av 

feminism och vissa ställer sig frågande till om vi ens ska försöka definiera feminism. Enligt 

Gemzöe (2002) är det viktigt att diskutera frågan om det finns en gemensam kärna som alla 

feminister kan enas om och hon menar även att ordet feminism för många har en negativ 

klang. Ett förslag på hur vi skulle kunna definiera en feminist ser ut som följande; 
 

En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras. 

(Gemzöe 2002, s. 13) 
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Fördelarna med att använda sig av denna ”förklaring” på vad det innebär att vara feminist är 

flera. Först och främst riktas uppmärksamheten till verkligheten och bjuder in till diskussion 

om hur samhället ser ut, istället för att lägga fokus på att ständigt bedöma kvinnor efter deras 

utseende och inte vad de faktiskt säger. Dessutom är det ett ställningstagande för förändring 

och uppmanar både kvinnor och män att fundera över samhällsnormen; vill jag bevara det 

rådande tillståndet eller vill jag bidra till en förändring?  

 

Definitionen ovan är den så kallade ordboksdefinitionen och den säger en hel del, men för att 

verkligen förstå vad feminismen innebär och hur den har utvecklats krävs en djupare 

förklaring. Det finns nämligen de som förblir skeptiska trots ovanstående definition och 

menar att kvinnor inte alls är underordnade, att kvinnor visst har makt och har lika stora 

förutsättningar och möjligheter som männen om de bara vill. Därmed inte sagt att feminismen 

förnekar att kvinnan som individ kan ha makt i vissa situationer, däremot hävdar feminismen 

att kvinnor rent generellt har mindre makt än män. Gemzöe (2002) menar att det finns ”en 

struktur av ojämlikhet mellan könen och den är synlig inom alla samhällsområden” (Gemzöe 

2002, s. 16).  

 

2.3 Genus och kön 

 

Begreppet genus (till exempel genusordning/genussystem) har diskuterats flitigt de senaste 

åren. Genus har med tiden fått ersätta ”patriarkat” och ”kön” (främst i vetenskapliga 

sammanhang) och många feminister är kritiska till samhällets syn på kön. 

 
Det är därför att samhällen behandlar de två könen olika – till kvinnokönets nackdel – som feminismen existerar. 

Denna politiska kritik för med sig upptäckten av könet – insikten att kön är en kategori som bestämmer 

människors position på ett helt grundläggande sätt. (Gemzöe 2002, s. 80) 

 

Diskussionen om vilka begrepp som ska användas eller inte pågår fortfarande och är en viktig 

del i modern feminism. Gemzöe (2002) menar vidare att de olika teorierna om vad kön 

egentligen är grundar sig i sökandet efter orsaken till kvinnors underordning. 

 

”Genus” betecknar det sociala/kulturella och historiskt skapade könet medan ”kön” betecknar 

det biologiska könet. Det är en uppfattning som delas av de flesta feminister även om det 

förekommer att genus används när det talas om det biologiska könet och vice versa.  
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Enligt Fagerström och Nilsson (2008) menar genusforskare att kön är en ”social och kulturell 

konstruktion” (Fagerström & Nilsson 2008, s. 7). Det är en uppfattning som skiljer sig 

markant från uppfattningen om att kön är något vi föds med och som därför är oföränderligt 

och förutsägbart. 

 
Den ofta citerade meningen ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, som den franska filosofen Simone de 

Beauvoir formulerade redan på 1940-talet, sätter fingret på just detta: att könstillhörigheten är något som alla 

människor blir formade till. (Fagerström & Nilsson 2008, s. 7) 

 

Genusforskare använder gärna termer som ”feminitet” och ”maskulinitet” hellre än 

”kvinnligt/kvinnlighet” och ”manligt/manlighet” just för att förtydliga synen på genus som 

någonting konstruerat. Fagerström och Nilsson (2008) hävdar att de sistnämnda begreppen 

lätt kan uppfattas som om de syftar till traditionellt självklara egenskaper hos kvinnor och 

män, till exempel att det är typiskt ”kvinnligt” att vara intresserad av smink eller att det är 

typiskt ”manligt” att vara intresserad av sport. Dessa egenskaper är oftast inlärda snarare än 

biologiska, för alla kvinnor gillar inte smink liksom alla män inte gillar sport. Däremot är det 

väldigt vanligt att dessa ”typiska” intressen uppmuntras och förmedlas till unga flickor och 

pojkar redan från barnsben, det hör helt enkelt till normen. Den här uppsatsen undersöker 

bland annat hur VeckoRevyn kan uppfattas utifrån denna norm. 

 

2.4 Genus och media 

 

Media förmedlar dagligen budskap som ofta följer den så kallade normen och påverkar 

således hur de skapas. Många gånger skildras, enligt Fagerström & Nilsson (2008), det som 

avviker från normen som just avvikande, ofta baserat på (och/eller på grund av) alla de 

stereotyper och schablonbilder som finns inpräntade i vårt undermedvetna. Medieforskaren 

Gunilla Jarlbro (2006) skriver i Medier, genus och makt att om vi ska upprätthålla ett 

demokratiskt samhälle är det nödvändigt att ha ett genusperspektiv även på medier. Jarlbro 

ställer sig frågan vad som händer då media bara speglar en viss del av verkligheten och menar 

att om vi anser att 

 
(…) medierna är en offentlig arena där olika åsikter ska nötas och blötas och alla röster ska få höras och vara lika 

mycket värda, då är det mycket viktigt att alla medborgartyper får komma till tals, såväl kvinnor som män, gamla 

som unga, infödda svenskar som nya svenskar. (Jarlbro 2006, s. 8) 
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Att inte låta kvinnor komma till tals i media, att inte använda sig av kvinnliga experter eller ha 

lika stor bevakning av damfotboll som av herrfotboll handlar enligt Jarlbro (2006) om 

osynliggörande och att osynliggöra innebär i sin tur att frånta någon makt. 

 

En annan del i att granska medier ur ett genus- eller feministiskt perspektiv är att granska den 

så kallade genusslentrianen. Fagerström och Nilsson (2008) skriver att vi ofta omges av 

stereotypa framställningar att vi till slut blir blinda för dem, vi ser dem helt enkelt inte längre. 

Det handlar om att hitta dolda budskap (och en eventuell underliggande ton) som det är lätt att 

gå miste om vid en första anblick eller lyssning. Den här uppsatsen undersöker bland annat 

om det finns antydningar till en eventuell genusslentrian på VeckoRevyns omslag och hur den 

i så fall ter sig. 

 

Ett tydligt exempel på hur kvinnors kroppar framställs och exponeras i media är reklambilder, 

ett område där kvinnor är överrepresenterade och ofta används som förmedlare av någonting. 

Kvinnor används för att sälja i princip vad som helst, från godis och tvättmedel till bilar och 

möbler. Att använda sig av kvinnor i reklam har blivit så naturligt att det är sällan vi kommer 

oss för att ifrågasätta detta. De är ofta avklädda och framställs mer eller mindre som objekt, 

passiva föremål. Kvinnokroppen används ofta som en metafor och får ofta symbolisera 

naturen eller naturlighet men också sexualitet (Fagerström & Nilsson 2008). Det förekommer 

såklart även män i reklambilder, men de är annars överrepresenterade i offentligheten, i så 

kallade ”hårda” miljöer som arbetslivet, nyhetsartiklar och i politiken. 

 

Fagerström och Nilsson (2008) menar att reklambilder är viktiga att diskutera och analysera 

därför att ”för de flesta människor är det reklamens och mediernas bilder – massbilder – som 

är mest frekventa och varaktiga i minnets bildbank” (Fagerström & Nilsson 2008, s. 50). 

Dessa bilder finns överallt omkring oss; på internet, på film, i tidningar, på TV och likaså på 

bussar, i tunnelbanan och annonspelare. Reklambilder finns överallt i det offentliga rummet 

och enligt Fagerström och Nilsson (2008) ”består våra visuella referensramar i stor 

utsträckning av masskulturens, mediernas och reklamens bilder” (Fagerström & Nilsson 2008, 

s. 50). 
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2.5 Post-feminism 

 

Angela McRobbie (2006) presenterar en ny gren av feminism som hon kallar för post-

feminism. I sin artikel Post-feminism and popular culture – Bridget Jones and the new gender 

regime presenterar hon en rad möjliga, konceptuella faktorer som till sist har mynnat ut i 

begreppet post-feminism. Post-feminismen hänvisar till en aktiv process där de feministiska 

framsteg som gjordes under 70- och 80-talet nu håller på att undermineras och menar att 

populärkulturen har stor betydelse för denna så kallade ”upplösning” av feminism. Med 

anledning av den valfrihet som dagens unga kvinnor faktiskt har anser post-feminismen att 

feminismen är föråldrad och allmänt överflödig. Vidare menar McRobbie (2006) att post-

feminism innebär att jämställdhet är uppnått och att den betonar att feminismen är en 

förbrukad kraft. McRobbie (2006) argumenterar för att feminismen måste ta hänsyn till och 

respektera att den är förlegad och pekar på en förändring i samhället, speciellt inom 

populärkulturen.  

 

Som exempel tar McRobbie (2006) upp filmen Bridget Jones Dagbok som ursprungligen är 

en kolumn skriven av Helen Fielding i brittiska Independent och som senare blivit både 

böcker och film. Bridget Jones är en kvinna i trettioårsåldern som är singel utan barn, jobbar i 

London och hon roar sig gärna tillsammans med sina vänner på den lokala puben. Hon är en 

självständig kvinna som har brutit mot den traditionella bilden av kvinnan som hemmafru. 

Trots all frihet finns det ändå utrymme för nya bekymmer och det är rädslan för att vara 

ensam, att inte hitta någon man att skaffa barn med. Hon får inte låta chansen att fånga ”Mr. 

Right” glida förbi och måste därför ständigt vara på topp i jakten på den stora kärleken. 

Publiken är dock väl medveten om att detta inte är någonting som dagens unga kvinnor 

behöver oroa sig för, att inte bli gift och skrattar både åt och med Bridget i hennes jakt på 

kärleken som ofta försätter henne i något prekära situationer. 

 

Feminismen har ofta ingripit för att begränsa dessa typer av konventionella önskemål. Därför 

är det enligt McRobbie (2006) en lättnad att fritt kunna njuta av någonting som tidigare 

ogillats och kritiserats av feminismen. McRobbie (2006) tar även upp andra kvinnliga 

rollfigurer inom populärkulturen, som tjejerna i tv-serierna Sex and the City och Ally McBeal, 

och menar att det är en stor skillnad på dem jämfört med de kvinnor och tjejer som 

porträtteras i tidskrifter från en ”pre-feministisk” tid. Nutidens unga kvinnor är självsäkra nog 

att erkänna sina farhågor om ett eventuellt misslyckande i jakten på kärleken, de undviker 
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aggressiva och gammalmodiga män och de njuter skamlöst av sin egen sexualitet, utan rädsla 

för den sexuella dubbelmoralen. Att inte hitta en man betyder inte att leva helt utan män. 

Unga kvinnor uppmanas idag att vara självständiga individer som själva väljer vilket liv de 

vill leva, de förväntas ha en livsplan och ta ansvar för sitt val av partner och val av yrke.  

 

McRobbie (2006) tar även upp exempel från reklamens värld. Hon beskriver en annons för 

Wonderbra med supermodellen Eva Herzigova som, till synes nöjd, blickar ner på sin 

framträdande klyfta. Den här bilden kan ses som ett typiskt exempel på en sexistisk reklam 

och på ett sätt var den här annonsen också en provocerande bild som förpassade feminismen 

till det förflutna och som även drev med debatten om kvinnan som ett objekt. Vidare menar 

McRobbie (2006) att annonsen ville visa att det är okej att njuta av bilden av en vacker 

kvinnas kropp. Det är i synnerhet den yngre publiken, som ju är uppvuxen med ironi, som inte 

tar illa vid sig av denna påstådda ”sexism” utan de ”fattar skämtet”. Ett annat exempel på 

detta är supermodellen Claudia Schiffer som i en TV-reklam för bilmärket Citroën tar av sig 

kläderna medan hon går ner för trappan till ett stort, lyxigt hus på väg fram till sin minst lika 

luxuösa bil. Enligt McRobbie (2006) symboliserar den här reklamen att den är medvetet 

sexistisk. Feminismen finns med på ett hörn, men enbart för att visa att den inte längre 

behövs. Den behövs inte längre just därför att kvinnan faktiskt inte är utnyttjad, hon klär av 

sig av egen fri vilja och njuter av det. Claudia Schiffer var då en av världens mest kända och 

mest välbetalda supermodeller och har själv valt att satsa på modellyrket, hon väljer själv att 

ta av sig kläderna och gör det i egenskap av en självständig karriärskvinna. 

 

2.6 Urval 

 

Jag väljer att utgå ifrån dessa ovanstående två olika synvinklar vad gäller feminismen 

eftersom det är viktigt att finna olika slags tolkningar och perspektiv. Det kan hända att 

feminismen fortfarande behövs, men det är ett faktum att kvinnor nu för tiden har mycket mer 

frihet och valmöjligheter än förr, åtminstone i Sverige. Post-feminismen kan ses som en 

rörelse som utmanar den traditionella feminismen och detta kommer att spegla av sig i min 

analys. 
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3. Metod 

 

Här presenteras val av metod samt en beskrivning av hur jag i den här uppsatsen använder 

mig av den valda metoden. 

 

3.1 Val av metod 

 

För att utföra en studie av VeckoRevyns omslag hade det varit möjligt att använda sig av 

exempelvis en kvantitativ metod och förslagsvis räkna ut hur många olika variabler av ämnen, 

ordval och liknande som förekommer på omslagen eller studera vilken hår- eller hudfärg som 

är vanligast på kvinnan på omslaget. Jag valde dock att använda mig av en kvalitativ metod 

eftersom det känns mest relevant med tanke på mitt syfte (se 1.2 Syfte och frågeställningar). 

 

Semiotiken lämpar sig till min forskning eftersom jag ska göra en tolkning av de 

meddelanden som VeckoRevyn sänder ut till sina läsare. Det är alltså publiken och dess 

tolkning som är i fokus, även om jag också kommer att tolka hur VeckoRevyn själva vill att 

buskapet ska tolkas. Det är viktigt att få med olika slags tolkningar på grund av det som Fiske 

(1990) beskriver, att ett meddelande, en text (som även kan vara en bild) eller en kod kan 

uppfattas olika beroende på vem som tar emot eller läser det/den. Allt som kan tolkas är 

tecken (Ekström 2008, s. 17). 

 

Jostein Gripsrud (2002) menar att tolkningar är en central del i all produktion av texter, 

oavsett om de är journalistiska, konstnärliga eller vetenskapliga. 

 
(…) eftersom ett ämne eller ett material alltid måste tolkas både före och under själva utformingen av en text. 

Tolkningar är helt enkelt ett nödvändigt argument i den mänskliga existensformen, i det att vara människa. 

Texten är dessutom i sig alltid bärare av något slags tolkning. (Gripsrud 2002, s. 193) 

 

För att få fram sitt budskap och locka läsare krävs att veckotidningarna uttrycker sig på ”rätt” 

sätt. Ett sätt som tilltalar deras specifika målgrupp. Det är här retoriken kommer in. Retorik 

handlar i princip om att övertyga någon om någonting med logiska och känslomässiga 

argument och att göra en retorisk analys av VeckoRevyn hjälper mig att förstå hur de arbetar 

för att fånga sin publik. Även inom retoriken handlar det om att tolka och retoriken kan 

beskrivas som ”semiotikens granne” (Ekström 2008). 
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Semiotiken har lånat vissa stilistiska begrepp från retoriken, som exempelvis metafor och 

metonymi och inom retoriken går det att använda sig av vissa semiotiska begrepp och 

metoder. De semiotiska begrepp som retoriken har mest användning för är tecken, koder, 

denotation och konnotation (Chandler 2002, Fiske 1997, Sonesson 1992, Kjørup 2004). Jag 

kommer att beskriva detta samband lite mer ingående längre fram (se 3.3 Retorik). 

 

3.2 Semiotik 

 

Vad är egentligen kommunikation? Alla känner till det och använder sig av det men det finns 

många definitioner. Att prata, via television, sprida information, klädsel, frisyr och så vidare. 

Just detta, enligt John Fiske (1990), är ett problem som många akademiker står inför, hur ska 

vi egentligen närma oss ämnesområdet kommunikation? Ett ämne som ju är så väldigt brett 

och mångsidigt. Somliga anser att kommunikation inte är vetenskap i ordets vanliga 

bemärkelse utan tillhör det tvärvetenskapliga. Det innebär i så fall att det som sociologer och 

psykologer vet och kan lära ut om mänsklig kommunikation inte har mycket gemensamt med 

det som litteraturkritikerna forskar om.  

 

Fiske (1990) förutsätter att det visst går att studera kommunikation, men han menar att vi då 

behöver ”ett antal pedagogiska metoder” för att kunna gå in på djupet i ämnet. Fiske 

förutsätter också att all kommunikation innehåller tecken och koder. 

 
Tecken är konstruktioner eller handlingar som hänvisar till något annat än sig själva, de är med andra ord 

betecknande konstruktioner. Koder är de system i vilka tecken organiseras och som bestämmer hur tecken kan 

relateras till varandra. (Fiske 1990, s. 11) 

 

Vidare menar Fiske att vi överför dessa tecken och koder till varandra och att denna 

överföring, kommunikation, är samma sak som att utöva sociala relationer. Kommunikation 

har en central roll i vår kultur, utan kommunikation kan ingen form överleva och därför 

innefattar kommunikationsstudier den kultur som den är integrerad i. Den allmänna 

definitionen av kommunikation kan alltså översättas med ”social samverkan med hjälp av 

meddelanden” (Fiske 1990, s. 12). 

 

Semiotiken, läran om tecken och betydelser, ser kommunikation som ett skapande och utbyte 

av betydelser och tittar på hur meddelanden och texter samverkar med oss människor för att 
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skapa betydelser. Den semiotiska skolan behandlar alltså olika texters roll i vår kultur. En 

vanlig term de använder är ”beteckning” och anser att missuppfattning inte nödvändigtvis 

behöver ses som misslyckad kommunikation, den orsakas nämligen av kulturella skillnader 

mellan sändare och mottagare och det är mottagarens tolkning som ligger i fokus. Inom 

semiotiken utnyttjas gärna humaniora och lingvistik med inriktning på kommunikationens 

funktion. 

 

Enligt semiotikerna är meddelandet en konstruktion av tecken som genom samverkan med 

mottagaren skapar betydelser. Detta betyder alltså att olika läsare kan finna olika betydelser i 

samma meddelande (till exempel text eller bild) beroende på deras kulturella och sociala 

erfarenheter och det betyder, som sagt, inte nödvändigtvis misslyckad kommunikation. 

Uppmärksamheten riktas främst på texten (eller bilden) och inom semiotiken spelar läsaren en 

mer aktiv roll än i de flesta andra processmodeller. Även när det gäller ett fotografi eller en 

målning föredrar semiotiken termen ”läsare” just för att den ”antyder både ett större mått av 

aktivitet och att läsning är något vi lär oss att göra(…)” (Fiske 1990, s. 61-62). Fiske menar 

vidare att det är läsaren som hjälper till att skapa en betydelse av texten genom att låta den 

påverkas av läsarens erfarenhet, attityd och känslor. 

 
3.2.1 Utveckligen av semiotiken 

 

Semiotikens utveckling till en teori för modern medieanalys kopplas ofta ihop med Roland 

Barthes (1915-1980). Barthes forskning har spelat en avgörande roll och han sägs vara en av 

grundarna av den moderna semiotiken. Han var litteraturforskare, skribent, författare, kultur- 

och samhällskritiker och dessutom en av de mest berömda intellektuella personligheterna i 

Frankrike. Barthes influerades starkt av den tidens marxism och existentialism och inte minst 

av Jean Paul Sartre, fransk författare, journalist och filosof. 

 

Roland Barthes var väldigt duktig på att analysera bilder, texter och olika företeelser i 

samhället. Det var speciellt bilder (i synnerhet fotografier) som låg i Barthes intresse. Enligt 

honom kommunicerar bilder flera lager av betydelser och dessa betydelser bara kan förstås 

med hänsyn till bildernas sociala, politiska och kulturella sammanhang. Detta synsätt är idag 

en viktig del inom modern medievetenskap. 
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Alla bilder är, enligt Barthes teori, polysema. Det betyder att det inte bara finns en given 

innebörd utan flera möjliga och de går alltså att tolka på olika sätt och kommunicerar olika 

budskap. Speciellt uppenbart blir det om vi tittar på relationen mellan bilder och ord, Barthes 

menar nämligen att ord fungerar på två olika sätt i förhållande till bilder. Den ena funktionen 

kallas för förankring och syftar på hur ord (en rubrik, bildtext och liknande) kan ”fixera en av 

flera tänkbara betydelser i en bild” (Ekström 2008, s. 23). Orden riktar uppmärksamheten mot 

en betydelse och det bidrar till att andra tänkbara betydelser undviks, orden begränsar alltså 

bildens mångtydighet. Den andra funktionen kallas relä och då avlöser och kompletterar ord 

och bild varandra. De kan kombineras till ett meddelande eller en berättelse och denna 

funktion är till exempel vanlig inom filmens värld där olika dialoger och röster för handlingen 

framåt och ”etablera relationer mellan bilder” (Ekström 2008, s. 23). 

 
3.2.2 Socialsemiotik 

 

Roland Barthes teorier och forskning har senare blivit viktig för utvecklingen av något som 

kommit att kallas för socialsemiotik. Då har vi förflyttat oss från själva tecknet till ett så kallat 

praktikperspektiv. Vi har flyttat oss från ”det regelstyrda till det vi faktiskt gör när vi skapar 

och tolkar betydelser” (Ekström 2008, s. 27). Socialsemiotiken kan med fördel användas som 

metod av de som kritiskt analyserar mediernas budskap och även av yrkesgrupper som ägnar 

sig åt design och meningsskapande. 

 

Nyckelbegreppet här är inte tecken utan så kallade semiotiska resurser, alltså ”betecknade 

handlingar och objekt som har semiotiska potentialer” (van Leeuwen 2005) och därmed 

fastnar vi inte i föreställningen om att ett visst tecken står för något givet. Socialsemiotikens 

fokus ligger på hur vi använder dessa semiotiska resurser i specifika sammanhang och här 

jämförs olika semiotiska uttrycks likheter och olikheter och man undersöker även hur de 

”integreras i multimodala artefakter och händelser” (Ekström 2008, s. 28). Barthes menar att 

en individ inte kan förändra eller skapa ett teckensystem utan det är någonting vi gör 

kollektivt och för att det ska gå att kommunicera måste vi acceptera detta. 

 
3.2.3 Viktiga begrepp 

 

För att göra en semiotisk analys kan det behövas hjälp av en så kallad begreppsapparat och 

här nedan presenteras de centrala begreppen i korthet. 
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Denotation och konnotation 

 

Denotation och konnotation är helt enkelt två olika sätt att tolka någonting på. Det här är 

kärnan i Roland Barthes teori – föreställningen om två ordningar av beteckning (Fiske 1990, 

s. 117). 

 

Denotation ger en bokstavlig, konkret eller uppenbar innebörd av ett ord eller en bild medan 

konnotation står för en djupare innebörd av det vi har denoterat. Denotation ger alltså upphov 

till konnotationer. 

 

Denotation är en beteckning av den första ordningen och beskriver ”förhållandet mellan det 

betecknande och det betecknade inom tecknet samt förhållandet mellan tecknet och referenten 

i den externa verkligheten” (Fiske 1990, s. 117). Enligt Barthes har denotationen stor 

betydelse för det vi sedan konnoterar. 

 

Konnotation beskriver hur ett tecken fungerar i beteckning av den andra ordningen och 

beskriver samspelet som uppstår ”när tecknet möter användarens uppfattningar eller känslor 

och de värderingar som gäller i kulturen” (Fiske 1990, s. 118). 

 

Återigen är det viktigt att påpeka att det inte handlar om subjektiva betydelser utan om olika 

kulturers gemensamma föreställningar om ett objekt. 

 

Myt 

 

Barthes utforskade samtida myter i Frankrike i ett flertal artiklar och essäer och undersökte 

hur de presenteras i vardagen; i dagspressen, reklam, på film och så vidare. Enligt Barthes 

framställdes dessa företeelser som om de och dess innebörder var helt naturliga men mellan 

raderna fanns en ”verklighet av myter och ideologier” (Ekström 2008, s. 25). 

 

För Roland Barthes är myter de kulturella värden och föreställningar som finns på den 

konnotativa nivån. Myten upprätthåller samhällets maktordningar och får dem att framstå som 

naturliga och självklara, som till exempel synen på manligt och kvinnligt, familjen, 

vetenskapen och så vidare. Symboliska innebörder skapas, det vill säga konnotativa 

betydelser. 
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Reklamannonser komponeras ofta så att de ”förmedlar kulturell mening” (Ekström 2008, s. 

25). Det sker ofta genom att vi delar upp världen i så kallade motsatspar; man och kvinna, ond 

och god, högt och lågt och så vidare. Många gånger tänker vi inte på dess underliggande 

innebörd och därför är semiotiken ett bra verktyg för att komma under ytan och kritiskt 

granska dessa företeelser och föreställningar (myter). 

Metafor 

 

Enligt Aristotels visar vanliga ord bara det vi redan vet och att det är genom metaforen som vi 

kan hitta någonting nytt. En metafor konkretiserar någonting genom att ”med ett uttryck 

bildligt återge en sida av verkligheten med hjälp av en annan” (Ekström 2008, s. 25). Det är 

helt enkelt lättare att förstå någonting främmande om vi jämför det med någonting vi redan 

har kunskap om. I massmedia är metaforer vanligt förekommande i syfte att förenkla 

komplicerade förhållanden. Metaforen har dock en akilleshäl, nämligen att ”förståelsen av den 

bygger på att vi gör just de associationer som förväntas av oss” (Ekström 2008, s. 26). Det 

betyder alltså att en viss metafor kan få helt olika betydelser beroende på vem som tolkar den. 

 

Metonymi 

 

Metonymier innebär att någonting betecknar en helhet med syftet att framhäva och 

konkretisera och de bygger på förbindelse och närhet. Exempel: Flickan blev glad när hennes 

lilla hårtuss kom springande mot henne. Här väcks andra associationer än om det istället för 

”hårtuss” hade stått ”hund”. Metonymi kan också innebära att en helhet betecknar en del, som 

till exempel bussarna strejkade när man egentligen menar att busschaufförerna strejkade. 

 

Paradigm och syntagm 

 

Alla tecken finns inordnade i ett system som är gemensamma för alla medlemmar i en viss 

kultur eller subkultur. Det är regler och konventioner som bestämmer hur och i vilka 

sammanhang som dessa tecken ska kombineras och denna företeelse beskrivs med hjälp av 

begreppen paradigm och syntagm. 

 

Ett paradigm är ”en uppsättning tecken som vi väljer mellan” (Ekström 2008, s. 26) som till 

exempel man, kille, gubbe och när vi skapar en bild av någonting gör vi medvetet eller 
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omedvetet ett antal ”meningsskapande val” (Ekström 208, s. 26). Vi väljer till exempel att 

avbilda eller fotografera en viss person från en viss vinkel och så vidare. 

 

Syntagm är den kombination av tecken som vi kan hämta ur ett paradigm. Genom att 

kombinera tecken skapas meddelanden. En syntagm kan till exempel vara en tidningssida där 

de har kombinerat rubrik, bildtext, fot och layout. Det kan också vara en lägenhet eller en 

enskild persons klädsel. Ett par jeans tillsammans med skjorta och slips konnoterar både en 

avslappnad, informell klädsel och en strikt, professionell klädsel. Hur vi konnoterar beror till 

stor del på att vi är styrda av hur vi är uppfostrade (både av samhället och av familjen), av 

sammanhang och olika ideologier. Vi får helt enkelt lära oss vad som är okej att uttrycka i 

vissa situationer eller kulturer och vad som inte är okej. Om världen vore mer jämlik skulle vi 

kunna plocka tecken helt fritt från ett paradigm och sedan kombinera dem precis hur vi ville 

utan problem. 

 

3.3 Retorik 

 

Vanligtvis förknippas retorik med det talade ordet; en direkt kommunikation som ofta utspelar 

sig från en talarstol, i till exempel riksdagen eller en predikstol i kyrkan. Den klassiska 

retoriken är den äldsta systematiserade kommunikationsteorin (Ekström 2008, s. 61) och har 

anor från antikens Grekland. Aristoteles menade att retorikens funktion inte bara handlar om 

att övertyga utan också om ”att se det som är övertygande i varje givet fall, i varje given 

situation: ’to see the available means of persuasion in each case’” (Ekström 2008, s. 60 och 

Aristoteles u.å./2007, s. 35). 

 

Den klassiska retoriken är primärt fokuserad på tal och offentlig kommunikation. Inom nutida 

retorikforskning finns intresse för alla mänskliga symbolhandlingar, såväl det skrivna och 

talade ordet som film, radio, TV, arkitektur och så vidare. Här inkluderas även icke-verbal 

kommunikation och relationen mellan retorik och exempelvis genusvetenskap och teknologi. 

 

Vid en retorikanalys utgår man alltid ifrån en konkret situation där kommunikation pågår och 

koncentrationen ligger främst på argumentation men också på hur diskurser skapar identitet 

och gemenskap. Internationellt sett är retoriken ett utbrett forskningsområde och täcker ämnen 

som juridik, litteraturvetenkap och medievetenskap för att nämna några. I en analys kan till 

exempel stil, argumentation eller debattstrategier studeras och det kan även tas hänsyn till 
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etnicitet och genus. Det som karaktäriserar den moderna retoriken är ”betoningen av situation 

och kontext, i kombination med en värderande attityd beträffande etiska överväganden” 

(Ekström 2008, s. 62). Med situation menas till exempel den plats där en diskussion äger rum 

och även publik och tidpunkt samt de retoriska problem och begränsningar som talaren ställs 

inför. 
 

3.3.1 Retorik och media 

 

En stor del av den offentliga kommunikationen sker idag i allt större utsträckning i media. 

Såväl politiker som komiker och ekonomer är mer eller mindre tvungna att gå via media för 

att göra sin röst hörd och få ut sitt budskap. Visserligen är tal i exempelvis TV tacksamma att 

analysera med retoriska teorier och metoder - och de konstrueras ofta därefter. Talaren är väl 

medveten om att det han eller hon säger kommer att tolkas och granskas. På senare tid har det 

dock tillkommit en ny dimension att ta hänsyn till för alla retoriker; mediernas logik och 

genrekrav.  

 
Det mesta som försiggår i medierna har retoriska egenskaper i den meningen att olika slags opinionsbildare vill 

utöva påverkan på tittarna, lyssnarna och läsarna. Journalister, producenter och ansvariga utgivare vill övertyga 

oss om att just deras program eller tidning är värt att titta på eller köpa. Reklambranschen har uttalat retorikska 

mål att påverka vårt köpbeteende. (Ekström 2008, s. 63) 

 

Medierna väljer ut vad de vill att vi ska se, läsa och höra. Samtidigt utger sig många (främst 

visuella) medier för att vara mer verkliga, vid till exempel en livesändning. Sanningen är att 

även ”verkliga” program har en retorisk baktanke som noggrant har genomarbetats av 

producenterna. Ekström (2008) menar att journalister, som rent generellt sett ska vara 

objektiva och neutrala, har vissa föreställningar och en viss synvinkel som de vill förmedla till 

oss. Genom sitt urval kan en journalist indirekt argumentera för sin sak med hjälp av 

kameravinklar, rubriksättningar, utvalada teman eller intervjupersoner och så vidare. Däremot 

är det inte nödvändigtvis just den enskilde journalisten som i huvudsak påverkar publiken. 

Journalisten sätter visserligen sitt namn under till exempel en artikel, men han eller hon måste 

ändå följa en viss policy som arbetsgivaren har och styrs även av tidningens (till exempel) 

ideologi, grad av seriositet och politiska färg. Därtill finns också allmänna publiceringsregler 

som behandlar yttrandefrihet, tryckfrihet och etik. Vid en retorikanalys av mediematerial är 

det viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer, för här handlar det inte om att analysera ett 

klassiskt tal utan en mycket mer mångfacetterad och inflytelserik företeelse som förekommer 
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nästan överallt i våra vardagliga liv i olika former – och som ständigt utvecklas. Enligt 

Ekström (2008) finns det ännu förhållandevis få studier av medieretorik. Ämnet berörs i en 

del litteratur men det finns ingen sammanhängande teoribildning om förhållandet mellan 

retorik och medier. 

 
I varje fall inte så länge man ser retorik enbart som konsten att övertyga och journalistik som konsten att 

förmedla objektiva fakta på ett opartiskt sätt. (Ekström 2008, s. 64) 

 

Om vi frångår ovanstående synsätt och istället vinklar det på så sätt att journalistik i mångt 

och mycket påverkar samhällets åsikter och handlingar känns kopplingen mellan media och 

retorik genast mer logisk.  Sammanfattningsvis är medierna, enligt Ekström (2008), ett slags 

överhuvud med unik kunskap och de anser sig inneha viktig information som de förmedlar till 

samhället efter att ha gjort ett visst urval som tilltalar den breda massan och som säljer. 
 

Vidare menar Ekström (2008) att budskapet ofta är att skapa fruktan och många gånger lockar 

de med att berätta hur vi kan undvika det vi fruktar. Denna fruktan ska få oss att vilja läsa mer 

och då måste vi köpa tidningen. Gripsrud (2002) menar att det finns en retorisk dimension i 

all kommunikation och att det retoriska perspektivet därför är viktigt i alla slags 

kommunikationsstudier.  

 
3.3.2 Retorikanalys 

 

Vid en retorikanalys gäller att alltid tolka saker och ting som delar av en helhet. Det är viktigt 

att se (och förstå) om det finns en speciell historisk eller politisk bakgrund och även se till 

sändarens/talarens syfte och utgångspunkt liksom relevans, målgrupp och publikintresse. 

 

Aristoteles ringade in tre huvudsakliga så kallade ”retoriska bevismedel” som kallas för logos, 

ethos och pathos. Logos tilltalar publikens förstånd, ofta i form av siffror, fakta och konkreta 

(ibland personliga) exempel. Ethos handlar om talarens/sändarens karaktär och trovärdighet 

och pathos anspelar på våra känslor. 

 
Tesen underbyggs sedan med slags olika argument: ögonvittnesskildringar, expertutlåtanden (ethos), med mer 

eller mindre rena fakta (logos), men även med mer eller mindre uttalade värderingar och känslomässiga 

argument (pathos). Inte sällan bygger argumenten på att bemöta tänkta eller faktiska motargument (refutatio), 
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dvs. man tar mer eller mindre explicit upp motståndarsidans argument för att sedan bemöta dem och leda 

argumentationen i fördelaktig riktning. (Ekström 2008, s. 70). 

 

Buskapets trovärdighet (ethos) kan till exempel förstärkas med bilder på högt uppsatta 

personer, områdesexperter eller på journalisten själv. Logos presenteras, som sagt, gärna med 

siffror men också i form av tabeller eller andra grafiska figurer, men även här är bilden ett 

användbart verktyg. Bilder och fotografier är såklart också högst relevanta när det gäller att 

väcka känslor (pathos) eftersom de förmedlar en objektiv skildring av verkligheten och är ett 

så kallat känslomedium (Ekström 2008). 

 

När det gäller analys av visuellt material är symboliska tecken det som är mest intressant, 

alltså tecken som föreställer någonting annat än sig själva, symboler som vi förknippar med 

vissa företeelser. En färg i ett fotografi kan representera en viss känsla eller stämning medan 

en viss klädstil kan symbolisera en viss livsstil eller klasstillhörighet. Efter att vi har 

konstaterat detta bör vi gå ytterligare ett steg och fråga oss varför skaparen av det visuella 

buskapet har valt just det tecknet eller den symbolen (Ekström 2008). Symboler är tysta 

överenskommelser som är utvalda av en viss kulturs doxa (se begreppsförklaring nedan). 

 

Även begreppen denotation och konnotation (se 3.2 Semiotik) är användbara vid en retorisk 

analys eftersom de ”tvingar betraktaren att skilja mellan objektets faktiska formella 

utformning och de associationer som bilden väcker” (Ekström 2008, s. 73). Ekström menar att 

vi sällan reflekterar över de bilder och tecken vi ser, istället väljer vi automatiskt att se det vi 

själva tycker känns viktigast för oss själva just där och då. På grund av detta kan vi lätt missa 

viktig information som finns inbyggt i till exempel en bild, information som medvetet valts av 

skaparen för att förstärka eller vinkla ett budskap. Denotation hjälper oss att hitta detaljerna 

som vi kanske missar vid en första anblick och därefter tolkar vi dessa detaljer och hittar nya 

synvinklar genom konnotation. 

 

Utgångspunkten är att för att kommunikationen ska bli effektiv krävs att den är 

mottagarorienterad och att publiken är aktiv och skapande i kommunikationsprocessen. En 

annan viktig punkt är att mottagarna avgör hur sändarens budskap ska tolkas, inte sändaren. 

 

Nu återkommer vi till begreppet doxa. Doxa är den term som Aristoteles använde för att 

beskriva de trosföreställningar, fördomar, åsikter och så vidare, som finns om en viss grupp. 
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Det är även ett centralt begrepp medieanalyser (Ekström 2008). Ordet doxa härstammar från 

grekiskan och betyder antagande, tro, åsikt eller mening. Doxa ställs ofta i motsats till 

begreppet episteme, som i sin tur står för ”den säkra förnuftkunskapen”. Doxa innebär 

kollektiva föreställningar som samtidigt är av stor betydelse för individen och dennes 

världsbild och begreppet kan också omfatta fördomar och är starkt kulturellt och historiskt 

bunden (Rosengren 2002). Det mest komplicerade med detta begrepp, förklarar Ekström 

(2008), är att det är svårt att se den egna gruppens doxa, eftersom man lever i den. Doxan 

sitter i ryggmärgen och i vårt undermedvetna och styr därför vår tolkning av världen omkring 

oss. Ofta är det först när vi måste försvara vår tolkning som vi faktiskt blir medvetna om att 

vår doxa skiljer sig från andras. Som forskare är det därför viktigt att bli medveten om sina 

egna, subjektiva preferenser, sin egen doxa, för att kunna hålla sig så objektiv och neutral som 

möjligt. Det är viktigt att vara öppen för alternativa tolkningar. Detta gäller även 

journalistiken. Det finns vissa tolkningsmönster från tidigare erfarenheter och upplevelser 

som journalisten, som ju på något sätt ska representera samhällets intressen, kan utgå ifrån när 

han eller hon publicerar sitt material om en viss händelse. 
 

3.3.3 Tolkning 

 

För att använda sig av olika teoretiska begrepp för att göra en analys av exempelvis media är 

det oerhört viktigt att vara medveten om själva tolkningsmekanismen. Visst kan det verka 

paradoxalt att använda sig av så pass mångfacetterade och ibland vaga begrepp i en 

vetenskaplig forskning eller analys, men Ekström (2008) förklarar att ”när det gäller tolkning 

och förståelse av kommunikativa sammanhang finns det inga exakta kategorier att tillgå” 

(Ekström, 2008, s. 77) eftersom kommunikation kan vara väldigt svårt att greppa och 

någonting som är i ständig förändring. Att göra en analys av så kallade 

”kommunikationssituationer” går dessutom inte ut på att ge exakta beskrivningar utan handlar 

om just tolkningar och att försöka förstå ”komplicerade och ofta motstridiga sammanhang” 

(Ekström 2008, s. 77). Hur motsägelsefullt det än kan tyckas är det då alltså just dessa ”vaga 

och mångtydiga” begrepp som ofta lämpar sig bäst för att få ”en djupare förståelse av en 

mångskiftande och vag verklighet” (Ekström 2008, s. 77).  

 
En vetenskaplig analys handlar om att arbeta sig fram till en tolkning som är koherent och rimlig – och att sedan 

argumentera för denna på ett övertygande sätt. (Ekström 2008, s. 78) 
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Ekström (2008) belyser vikten av att, vid en retorisk analys, ta hänsyn till objektets funktion, 

som till exempel syftet med ett journalistiskt budskap och sedan undersöka om den tänkta 

funktionen uppfylls. Slutligen bör det också finnas utrymme för alternativa tolkningar. 

 

3.4 Urval 

 

För att utföra min analys av VeckoRevyn har jag valt ut några specifika begrepp som jag 

anser vara de mest användbara och relevanta i just det här fallet. Först och främst kommer jag 

att använda mig av denotation och konnotation eftersom det på något sätt utgör grunden för 

tolkning inom semiotiken och dessa två begrepp går väl ihop med de myter som ju skapas 

utifrån de symboliska innebörder som i sin tur skapas genom konnotativa betydelser. Även 

metafor är ett användbart begrepp eftersom en del av min analys går ut på att hitta ett visst 

budskap som ibland kan vara dolt av någonting annat och metaforer används också i vissa 

sammanhang för att förklara någonting eller för att förenkla ett komplicerat begrepp eller 

sammanhang. Ett ord kan få en helt annan betydelse om det sätts i ett annat sammanhang än 

det som är vanligast förekommande och den nya betydelsen kan innebära nya konnotativa 

betydelser. Begreppet metonymi vävs till stor del samman med begreppet myt, eftersom det 

också handlar om att hitta andra betydelser än de som faktiskt går att utläsa rent bokstavligt 

eller bildligt och därför samlar jag dessa tolkningar under rubriken ”Myt”. Paradigm och 

syntagm kommer att dyka upp i någon form i den sammanfattande diskussionen eftersom 

dessa begrepp är en slags helhet som beskriver den kulturella och sociala verklighet utifrån 

vilken jag har tolkat VeckoRevyn och deras budskap. 

 

I min analys kommer jag, förutom semiotiken, utgå ifrån begreppen ethos, pathos och logos 

eftersom de syftar till att hitta det retoriska i ett visst sammanhang. Eftersom jag vill 

undersöka vilka retoriska grepp VeckoRevyn använder sig av när de utformar sina omslag och 

hur dessa grepp kan uppfattas hjälper ethos, pathos och logos mig att utläsa det retoriska 

budskapet. Begreppet doxa kan också tyckas relevant och det kommer att vävas in i och med 

det att jag tolkar omslagen utifrån en objektiv helhet som innefattar en viss kulturell och 

social världsbild och verklighet. 
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3.5 Gestaltning 

 

Utöver denna studie som fokuserar kring tidningsomslag och dess budskap har jag formgivit 

ett eget omslag som ska tilltala unga kvinnor. Designen är inspirerad av VeckoRevyn, men att 

härma ett omslag av VeckoRevyn känns lite för uppenbart och därför tillhör omslaget en 

fiktiv tidning. Eva Jais-Nielsen (2004) är inne på samma linje som många genusforskare, 

nämligen att kvinnor säljer. Det finns även andra faktorer som spelar in och jag redogör nedan 

för några av dem med hjälp av Jais-Nielsen. Omslaget är utformat efter de komponenter jag 

funnit genom min studie. Jag har medvetet valt att använda mig av vissa färger och ordval och 

använder mig dessutom av en kvinna på omslaget. Gestaltningen presenteras vidare under 4. 

Resultat och där följer ytterligare en förklaring kring hur jag tänkte angående formgivningen. 

Jag valde att göra en gestaltning i form av ett omslag eftersom jag både vill testa och visa 

mina kunskaper inom tidningsdesign och dessutom visa på det jag har lärt mig under min 

utbildning i allmänhet och under arbetet med denna uppsats i synnerhet. 

 

Eva Jais-Nielsen (2004) menar att det första vi ser av en tidning är själva bilden, det vill säga 

bilden av omslaget, logotypen, fotot och typografin. Ofta känner vi igen tidningens utseende 

innan vi ser själva namnet på tidningen. Sedan ser vi själva texten, först och främst den största 

rubriken som enligt Jais-Nielsen (2004) är den avgörande faktorn när vi väljer att plocka upp 

tidningen och läsa resten av rubrikerna. Vi bläddrar sedan i tidningen för att se om den 

motsvarar förväntningarna från omslaget. Men vad är det då som gör att vi fastnar för en viss 

tidning, ett visst omslag, bland alla andra tidningar? Jais-Nielsen (2004) menar att det 

förmodligen beror på att vi dels känner igen tidningen och dels att vi känner igen och är 

intresserade av själva personen på omslaget. En annan faktor som spelar in är att omslaget 

lockar på grund av ett ämne som är intressant just då, att tidningen till exempel handlar om 

renovering av ett kök eller det senaste skvallret. Om inte annat kanske vi fastnar just för att 

omslaget rent formmässigt ser nytt och spännande ut (Jais-Nielsen 2004). 

 

En tydlig trend vad gäller många veckotidningar är att kvinnor säljer, ”den ena leende kvinnan 

avlöser den andra” (Jais-Nielsen 2004, s. 19). Vidare menar Jais-Nielsen att naket och 

kändisar också är storsäljare. Många menar att ögonkontakt är ett ”måste” och att omslaget 

ska innehålla mycket blått. Det finns också vissa teorier om vad som inte säljer, som 

exempelvis svartvita bilder eller färgen grön. Det sistnämnda är dock en sanning med 

modifikation, vissa tidningsmakare ”hävdar bestämt att de testat olika färger och typer av 
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bilder och att somligt faktiskt säljer bättre” (Jais-Nielsen 2004, s. 20) medan vissa anser att 

det är nonsens. Vad som säljer beror mycket på vad för typ av tidning det är, enligt Jais-

Nielsen. 

 
Svartvita bilder kanske fungerar mindre bra på en restidning, men utmärkt på en kulturtidskrift; glad, ung tjej 

fungerar på livsstilsmagasin men inte på en affärstidskrift. Det handlar om vana, förväntningar och 

ändamålsenlig form. Vi är vana vid och förväntar oss därmed att en tidskrift inom en viss kategori ser ut på ett 

särskilt vis. (Jais-Nielsen 2004, s. 20) 

 

Men vad är då ett bra omslag? Finns det något givet framgångsrecept? Svaret blir förmodligen 

olika, beroende på vem vi frågar, menar Jais-Nielsen. Mediebyråerna har stor makt eftersom e 

köper annonsutrymme och uppfattas i de flesta fall som konservativa. De vill att magasin ska 

se ut som magasin brukar se ut, speciellt omslagen; ”glansigt papper, limbunden rygg, stor 

färgglad logga, leende tjej, många puffar” (Jais-Nielsen 2004, s. 21-22). Detta gäller i 

synnerhet mode- och livsstilsmagasin, menar Jais-Nielsen. För mediebyråerna och utgivarna 

är ett bra omslag först och främst ett säljande omslag, eller ett omslag som är väldigt 

uppseendeväckande och på så sätt gynnar tidningen eller företaget. Många formgivare 

föredrar däremot mer avskalade omslag, de har ofta fått lära sig att ”ett avskalat, renodlat 

budskap kommunicerar bättre” (Jais-Nielsen 2004, s. 22). 
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4. Resultat 
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Omslaget på föregående sida är min gestaltning. Det är utformat genom de kunskaper och den 

information jag har tagit till mig under min studie. Designen är inspirerad av VeckoRevyn 

utan att ha för avsikt att härma VeckoRevyn. Själva tidningen finns inte på riktigt utan är ett 

fiktivt kvinnomagasin med inriktning på mode. Rubrikerna ska locka och tilltala unga kvinnor 

och innehåller ämnen som förväntas intressera målgruppen rent generellt. Det är en ganska 

stereotyp utformning med tanke på ämne, ordval och färgval. Själva omslagsbilden är dock en 

liten twist, det är visserligen en kvinna på bilden men hennes blick är tämligen frånvarande. 

Hon tittar inte rakt på oss utan blickar snarare ut i tomma intet. Tjejen på bilden är en 

fotomodell och syftet är inte att folk ska känna igen henne utan lockas av hennes kläder och 

stil. Detta eftersom tidningen i huvudsak är inriktad på mode och skönhet. 

 

Här nedan presenteras resultatet av tolkningen av tre omslag av tidningen VeckoRevyn som 

utfördes i form av en semiotisk analys och en retorisk analys ur ett feministiskt perspektiv. 

Notera att det feministiska perspektivet kommer att framhävas mer tydligt i en 

sammanfattande analys av resultatet (se 5. Analys). I analysen förekommer ordet ”jag” vid ett 

flertal tillfällen, vilket inte i första hand ska ses som att det är enbart mitt eget tyckande som 

framförs utan syftet är snarare att lyfta in mig själv som objektiv forskare i rollen som 

feminist och/eller post-feminist. Mina tolkningar har i huvudsak sin grund i det feministiska 

perspektivet eftersom det ju är det perspektiv jag har valt att utgå ifrån under hela min studie. 

 

Omslag 1: Nya Veckorevyn 2/2012 

 

Puffar/rubriker: 

 

Nu med lyxigare känsla och ännu mer läsning! 

Vi har varit hemma hos superbloggaren Sara Montazami 

Du får rouget ”Perfect blush” 

Killarna avslöjar: ”Därför är vi otrogna” 

Ex-deltagarna talar ut: ”Dokusåpan var nära att förstöra mitt liv” 

Nya powerträningen – Träna effektivt på bara 10, 20 eller 30 minuter 

Marie Serneholt: ”Jag har varit livrädd för att misslyckas” 

Äntligen! Vårmodet är här! Modeexperten visar viktigaste (och snyggaste) trenderna 

VR Testar: Locktängerna som är bäst i test 
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Denotation 

 

Om vi köper det här numret av VeckoRevyn kommer vi att få mer än förut, vi kommer att få 

mer läsning, mer lyx och dessutom ett perfekt rouge. Vi kommer att få veta varför killarna är 

otrogna och att dokusåpan var nära att förstöra några personers liv. Dessutom kommer 

VeckoRevyn att berätta om den nya powerträningen och visa hur vi tränar effektivt. 

Modeexperten kommer att visa de viktigaste och snyggaste trenderna som gäller till våren. De 

har testat locktänger och berättar vilka som är bäst i test. Omslaget berättar också att Marie 

Serneholt har varit ”livrädd för att misslyckas” och att VeckoRevyn har varit hemma hos 

superbloggaren Sara Montazami. 

 

Rubrikerna har olika färger och typsnitt och vissa ord är kursiva medan vissa är i fetstil. Det 

är även olika storlek på rubrikerna och de är utspridda längs kanterna och täcker inte över 

personen på bakgrundsbilden.  

 

Konnotation 

 

VeckoRevyn har antagligen varit lyxig innan, men nu är tidningen ännu lyxigare och vi får 

dessutom ännu mer läsning. Det kan också vara så att VeckoRevyn inte ha varit så lyxig, men 

att tidningen nu har en lyxig känsla, det beror på om vi ska tolka det bokstavligt eller inte. 

Den utlovade lyxen går hand i hand med att de kallar sig för ”nya” VeckoRevyn, de har blivit 

nyare, fräschare och lyxigare. VeckoRevyn har helt enkelt blivit bättre än förut. VeckoRevyn 

är en av Sveriges största tidningar och har antagligen mycket som är bra sedan förut, men en 

orsak till deras nya skrud är att de på något sätt vill befästa sin ställning. De måste både mäta 

sig med och ligga steget före sina konkurrenter i tidningsbranschen. 

 

Om vi köper tidningen får vi en sminkprodukt (rouge) som heter ”Perfect blush”. Om namnet 

gör produkten rättvisa återstår att se, men eftersom en så pass väletablerad tidning som 

VeckoRevyn ger bort detta till sina läsare borde det vara någonting bra. Rouge ger fräscha 

och rosiga kinder som i sin tur ger positiva effekter på utseendet. Vem vill inte se rosig och 

fräsch ut? Ordet ”blush” betyder ”rodna” och det är ju ganska gulligt, eller hur? Så 

VeckoRevyn vill att vi ska se fräscha och gulliga ut, vilket stämmer väl överens med hur 

bilden av hur en ”typisk” tjej eller kvinna ska vara och se ut. 
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I tidningen kommer vi att få ta del av exklusiva avslöjanden, både från otrogna killar och 

tidigare dokusåpadeltagare. Vi kommer att få veta varför killarna är otrogna och det är ju 

relevant eftersom de flesta som läser tidningen är tjejer som, om vi utgår ifrån den 

heterosexuella normen i samhället och tidigare årgångar av VeckoRevyn, är intresserade av 

killar och vill gärna förstå sig på dem. VeckoRevyn vet hur killar fungerar och vill gärna 

berätta det för sina läsare. Dessutom talar några ex-deltagare ut om hur dokusåpan var nära att 

förstöra deras liv. Vi får inte direkt veta vilken dokusåpa det handlar om, men antagligen 

handlar det om en dokusåpa där deltagarna är hårt utsatta för exponering i media och där det 

ingår mycket alkohol. Deltagarna i många dokusåpor blir ofta så kallade B-kändisar och 

media gillar att berätta om deras ”skandaler”. Att de väljer att tala ut i just VeckoRevyn skulle 

kunna bero på att tidningen har en stark ställning i branschen och de är trovärdiga genom sin 

långa erfarenhet. Kanske vill VeckoRevyn visa på ett avskräckande exempel och uppmana oss 

att inte vara med i en dokusåpa, det kan förstöra våra liv. Det skulle också kunna röra sig om 

en fysisk skada i en dokusåpa. Det finns idag ett stort urval av så kallade reality shows och 

dokusåpor och det kanske är därför VeckoRevyn väljer att inte nämna vilken dokusåpa det 

handlar om för att locka fler läsare som vill ta reda om det handlar om den dokusåpa som just 

de följer. 

 

VeckoRevyn tipsar om den nya powerträningen och det verkar gå ut på att vi kan träna 

effektivt på mycket kort tid; 10, 20 eller 30 minuter. Det skulle kunna ses som en genväg, 

eftersom många ursäktar sig med att de ”inte har tid att träna”, men 10 minuter går väl säkert 

att klämma in i ett redan fullspäckat schema. Eftersom vi inte behöver lägga så mycket tid på 

att träna har vi mer tid till annat, som att umgås med nära och kära, jobba, plugga och bara 

andas. VeckoRevyn hjälper oss att få ihop vår redan stressiga vardag och de vill att vi ska 

träna för att må bra och kanske känner vi oss lite snyggare också, när vi blir slanka och 

vältränade. Utsidan är viktig och träningen hjälper oss att finputsa den, samtidigt som vi mår 

bra inuti – två flugor i en smäll! Om vi ska se till läsarnas livssituation förväntas det 

antagligen att vi faktiskt är upptagna, vi har jobb, skola och karriär att ta hänsyn till, vi 

förväntas inte sitta hemma hela dagarna. Det skulle också kunna tolkas som att vi är väldigt 

måna om att se bra ut och för att se bra ut är det viktigt att träna i någon form och med vår nya 

rouge som vi får av tidningen kan vi piffa oss lite extra efter träningen. Förmodligen 

uppskattas detta av våra pojkvänner eller en eventuell flirt – det är också viktigt. 
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Kläder och stil är viktigt för att skapa en viss image och VeckoRevyn har valt ut de viktigaste 

och snyggaste trenderna. Vårmodet är någonting att se fram emot och vi förväntas antagligen 

vilja köpa någonting av det som visas i tidningen, för självklart tar vi till oss av VeckoRevyns 

tips, de har ju faktiskt använt sig av en expert. När vi har köpt våra nya, snygga och trendiga 

kläder vill vi ju göra oss fina i håret också, därför har VeckoRevyn testat locktänger och 

kommit fram till vilka som är bäst i test. Det är bra att de redan har valt ut de bästa, så slipper 

vi själva leta och kanske slösa pengar på en locktång som faktiskt inte är speciellt bra.  

 

I tidningen kommer vi även att få bekanta oss närmare med två kändisar. En av dem är tjejen 

på omslaget, sångerskan Marie Serneholt. För VeckoRevyn berättar hon att hon har varit 

”livrädd för att misslyckas”. Det gör att vi får en bild av henne som ”en av oss” och inte bara 

en snygg och framgångsrik tjej som verkar ha det så bra. Det är skönt att veta att även 

kändisarna har bekymmer, precis som oss ”vanliga” människor. Precis som på 60-talet får vi 

läsa om populära kändisar och veta mer om deras privatliv. 

 

Vi får inte veta så mycket om Sara Montazami på omslaget, mer än att VeckoRevyn har varit 

hemma hos henne. De benämner henne däremot som ”superbloggare” och då antar vi att hon 

är framgångsrik. Hon är ju dessutom dotter till Maria Montazami, känd från Svenska 

Hollywoodfruar. Sara har antagligen ett intressant liv eftersom hon har en framgångsrik blogg 

och vi blir såklart nyfikna på hur hon egentligen har det. Att få komma hem till en kändis är få 

förunnat, men VeckoRevyn har fått exklusivt tillträde. 

 

De flesta rubrikerna är i fetstil och det är antagligen för att de ska sticka ut och verkligen 

synas. Dessutom är några av dem i färgstarkt cerise, en variant av rosa som traditionellt sett är 

en ”tjejfärg”. Ett ganska rimligt val i så fall, eftersom VeckoRevyn riktar sig till tjejer och 

unga kvinnor. Det är dessutom en färg som syns och behöver faktiskt ha någonting att göra 

med att VeckoRevyn vill locka tjejer till att köpa tidningen. Övriga färger på texten är svart 

och vitt som ju är två väldigt neutrala färger. 

 

Ethos 

 

VeckoRevyn har använt sig av en modeexpert för att visa vårmodet, vilket ju visar på kunskap 

och tyngd och att VeckoRevyn verkar ha koll på det här med trender. De har också fått 
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förtroendet att besöka en kändis och har även pratat om känsliga ämnen med både killar och 

tjejer som valt att ställa upp just för VeckoRevyn. 

 

Pathos 

 

Marie Serneholt berättar om sin rädsla och ex-deltagare talar ut om hur dokusåpan var nära att 

förstöra deras liv. Det är antagligen väldigt rörande, öppenhjärtiga och känslomässiga 

berättelser som gör att vi kommer intervjupersonerna närmare och vi känner antagligen med 

dem i deras frustration och rädsla. 

 

Logos 

 

VeckoRevyn har testat locktänger och gett betyg, vilket får anses vara någon slags fakta. 

Dessutom får vi veta att vi kan få effektiv träning på bara 10, 20 eller 30 minuter och det 

känns väldigt konkret. 

 

Myt 

 

På det här omslaget befäster VeckoRevyn myten om att vi tjejer och kvinnor vill sminka oss 

och se bra ut (till exempel genom att träna) och vi vill ju se bra ut inför våra killar och män. 

Vi får veta varför killar är otrogna och genom att vi är snygga och fräscha kanske vi kan 

minska risken att de vill vara otrogna mot oss. Självklart är vi också intresserade av mode och 

shopping, det är viktigt att se bra ut och kläder är en viktig del våra liv. De använder sig av 

rosa eftersom det är en ”tjejfärg” och ett helt naturligt val när deras målgrupp är just tjejer och 

unga kvinnor. Det är knappast någonting vi reflekterar över, vi dras ju omedvetet till rosa 

eftersom det är ”vår” färg. 

 

Metafor 

 

Färgen rosa skulle kunna ses som en metafor för det kvinnliga och tillsammans med budskap 

om mode, smink och effektiv träning får vi bilden av att VeckoRevyn hjälper oss att bli ett 

”bättre jag”. Det står inte rakt ut att det är målet, men varför skulle de annars tipsa om den nya 

powerträningen, de bästa locktängerna och ge bort en present i form av smink? 
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Omslagsbild: 
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Denotation 

 

Människan på bilden är antagligen en kvinna. Hon har långt hår, blå ögon, ser glad ut och har 

röda naglar. Hon har två armband på ena armen och är klädd i ljusa kläder och sitter ner på 

huk. Bakrunden är beige och bakom personen syns en skugga. Hon är placerad mitt i bilden 

med blicken riktad utåt. Personen på bilden är ganska smal och visar inte så mycket hud. 

 

Konnotation 

 

Marie Serneholt var vid utgivningstillfället av detta nummer aktuell som deltagare i 

Melodifestivalen och de flesta av VeckoRevyns läsare känner igen henne och har kanske följt 

henne sedan hennes tid i popgruppen A-Teens. Hon har en väldigt gullig och rar image som 

gör att det är lätt att tycka om henne. Hon är sminkad, men det ser naturligt ut. Maries ena 

axel syns eftersom tröjan är neddragen och även hennes svarta BH-band sticker fram. Under 

tröjan har hon ett vitt linne och nertill har hon ett par ormskinnsmönstrade byxor. Hennes 

högra hand är placerad mot högerkinden och det ser ut som en ganska onaturlig pose. Marie 

ser glad ut, inte direkt flirtig men ändå inbjudande. Den neutrala bakgrunden gör att fokus 

ligger på henne och hennes blick möter oss med värme. Hennes klädsel är inte traditionellt 

sexig och inte speciellt utmanande, men att låta hennes axel och en del av hennes underkläder 

sticka fram anger en viss sensuell underton. Om hon inte hade haft håret framåt hade vi 

kanske skymtat mer av hennes underkläder, men det lämnas åt fantasin. Bilden av Marie 

känns trots allt ganska vardaglig och vi får känslan av att hon är en av oss. Hon är fin och 

antagligen något retuscherad, men hon verkar inte vara ohälsosamt smal och ger ett sunt och 

fräscht intryck. 

 

Ethos 

 

Valet av Marie Serneholt, med sin helylleimage, ger oss trygghet och hon är en välkänd 

person som inte har några direkta skandaler i bagaget. För många är Marie en bra förebild och 

känns passande för VeckoRevyn och deras image. Marie ser väldigt naturlig och frisk ut, 

precis som de verkar vilja att vi ska se ut, med hjälp av effektiv träning och rouge. 
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Pathos 

 

Maries leende ser naturligt ut och hon tittar rakt på oss med en glimt i ögonen. Vi blir helt 

enkelt glada av att se henne och vi förknippar henne med en sund kropp och en varm själ. 

VeckoRevyn värderar hälsosamma tjejer som dessutom är bra förebilder. 

 

Logos 

 

Det är logiskt att välja Marie Serneholt som omslagstjej till just detta nummer eftersom hon 

just då var en väldigt aktuell person och hon passar dessutom VeckoRevyns målgrupp. Valet 

av Marie är ett väldigt medvetet val och VeckoRevyn förväntar sig att hon ska tilltala många 

unga kvinnor. 

 

Myt 

 

Till viss del upprätthåller Marie Serneholt myten om att kvinnor framställs som sexiga, glada 

och oskuldsfulla objekt. Hon ser väldigt inbjudande ut, dock inte på ett sexuellt sätt utan 

bilden är mer sensuell och lämnar (som sagt) mycket åt fantasin. Att använda sig av kvinnor 

och i det här fallet en känd kvinna kan tolkas som en idealbild av hur en ung kvinna ska se ut 

och framstå, på bilden förkroppsligar Marie Serneholt den gulliga och söta tjejen som alltid är 

glad och tillmötesgående. Det är en tjej som killar vill ha och en tjej som tjejer vill vara. 

 

Metafor 

 

Marie Serneholts ljusa kläder kan associeras till oskuldsfullhet och ungdomlighet. Även här 

återkommer kopplingen till sensualitet och att vi helt enkelt får fantisera om det vi inte kan se 

på bilden. Kvinnans sexualitet ska finnas där men inte skyltas med och därför är Marie 

påklädd och visar endast lite hud, det signalerar att hon är tillgänglig och väntar på att bli 

uppvaktad, hon tar inget eget initiativ. Det faktum att hon också sitter ner gör henne mer 

sårbar och hon framstår även som lite ”mindre”. Hon är liten och oskyldig. 
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Omslag 2: Nya Veckorevyn 3/2012 

 

Puffar/rubriker: 

 

Nu med ännu lyxigare känsla och ännu mer läsning! 

Exklusivt! Molly om uppbrottet från Eric Saade: ”Jag vill inte tänka på om jag saknar honom” 

10 smarta tips som gör träningen rolig igen! 

Mr Right? Så påverkar din födelsedag ditt kärleksliv 

Vårens snyggaste jackor! Trendfynd från 399 kr! 

Hade du en sexdröm i natt? Experten avslöjar vad drömmarna betyder 

Här försvinner människor spårlöst – VR listar världens mest mystiska platser 

VR Testar: Vårens trendigaste och bästa nagellack 

 

Denotation 

 

Nya VeckoRevyn har blivit lyxigare och bjuder oss nu på ännu mer läsning. I det här numret 

talar Molly ut om uppbrottet från Eric Saade och vill inte tänka på om hon saknar honom. 

VeckoRevyn kommer att visa vårens snyggaste jackor och trendiga fynd från 399 kronor. En 

expert kommer att avslöja vad våra sexdrömar betyder och vi får också tio smarta tips som 

ska göra träningen rolig igen. VeckoRevyn har listat världens mest mystiska platser och även 

testat vårens trendigaste och bästa nagellack. Vi kommer även att få veta hur vår födelsedag 

påverkar vårt kärleksliv. 

 

Texten har olika typsnitt och olika färger; svart, vitt, mintgrönt och orange. Vissa ord är 

kursiva och andra är i fetstil, rubrikerna har också olika storlek. Texten ramar in 

omslagspersonens ansikte. 

 

Konnotation 

 

Precis som vi kunde se på det förra omslaget (se Bilaga 1) är VeckoRevyn lyxigare och vi får 

ännu mer läsning, det verkar vara ett återkommande inslag. 

 

VeckoRevyn har fått en exklusiv intervju med sångerskan Molly Sandén som har gjort slut 

med sångaren Eric Saade. Hon uppger att hon inte vill tänka på om hon saknar honom och det 
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ger uppfattningen om att hon faktiskt är lite ledsen. Hon verkar ha pratat förtroligt med 

VeckoRevyn om detta och det måste kännas stort att få ett sådant förtroende av en kändis och 

VeckoRevyn är glada att kunna visa upp det. Kanske är det inte så många andra tidningar som 

har fått en intervju med henne om uppbrottet och därför benämner de det som exklusivt. 

 

I det här numret får vi tio smarta tips om hur träningen ska bli rolig igen. Det är viktigt att 

träningen är rolig och inte bara hälsosam och ansträngande. Det är ju inte så bra om vi 

kommer hem från gymmet och är helt utpumpade, sura och inte orkar vara tillgängliga för 

våra pojkvänner som gärna vill se en sund, slank och glad flickvän. En annan tolkning skulle 

kunna vara att det faktiskt finns roliga träningsformer som innebär att vi kanske inte tänker på 

att vi tränar och dessutom kan ju en bieffekt av träningen vara att vi istället blir väldigt glada 

trots att vi har ansträngt oss hårt och är väldigt trötta efteråt. Det behöver ju faktiskt inte alls 

ha någonting med en eventuell pojkvän att göra, det går ju faktiskt att träna enbart för sin egen 

skull också. 

 

Genom att använda titeln ”Mr” (eller ”mister”) antyder VeckoRevyn att läsarna söker efter en 

manlig partner och det stämmer väl in på samhällets heterosexuella norm. Tydligen kan vår 

födelsedag påverka vårt kärleksliv. Det skulle kunna ha någonting att göra med vårt 

stjärntecken eller kanske vilken veckodag vi är född på. Vår födelsedag ger oss speciella 

egenskaper som gör att vi har olika förutsättningar att hitta en kille eller så kanske det gör att 

vi passar ihop med en viss typ av kille. VeckoRevyn ska hjälpa oss att ta reda på hur vi kan 

förbättra vårt kärleksliv, nu när vi faktiskt kommer till insikt om hur vi själva kan påverkas av 

någonting vi faktiskt inte kan påverka. 

 

Vårens snyggaste jackor kommer att presenteras och då får vi chansen att göra riktigt trendiga 

fynd, det är viktigt att följa trenden, viktigt för vår image. Det här får vi bara inte missa, det är 

ju faktiskt de snyggaste jackorna. En jacka för 399 kronor är ju inte så dyrt heller, men det 

står ju från 399 och vissa av jackorna är nog betydligt dyrare. Men det är ju bra att vi kan vara 

snygga för mindre än en förmögenhet, det är ju viktigt att vara attraktiv, trendig och se bra ut 

– annars skulle inte VeckoRevyn har ansträngt sig så mycket för att hitta de snyggaste 

jackorna, då hade det ju gått lika bra med förra säsongens jacka som kanske har hängt med i 

flera säsonger innan dess. 
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VeckoRevyn har tagit hjälp av en expert även i detta nummer och i det här fallet en expert på 

att tyda sexdrömmar. Vad för typ av sexdröm framgår inte direkt, men kanske handlar det om 

våra sexuella fantasier som får liv medan vi sover och vad kan de i så fall betyda? Det här 

måste vara någonting verkligt intressant eftersom experten avslöjar någonting. 

 

Det finns tydligen platser där människor försvinner spårlöst och det här skulle kunna tolkas 

som en varning, men antagligen är det platser som till exempel Bermuda-triangeln eftersom 

det framgår att det är världens mest mystiska platser. Kanske är mystik lite av ett tema i detta 

nummer, med tanke på vi kommer att som bekant också kommer att få veta mer om såväl 

drömtydning som hur vi påverkas av vår födelsedag. Att anspela på sex och kärlek lockar 

antagligen till läsning eftersom det är någonting som de flesta unga kvinnor funderar över, det 

är ju viktigt att hitta någon att vara med, någon som får en att känna sig speciell. 

 

Även i det här numret har VeckoRevyn testat någonting och nu är det vårens trendigaste och 

bästa nagellack. Det är inte bara viktigt att ha en trendig jacka, vi vill såklart veta vilket 

nagellack som gäller till våren också så att vi kan matcha det med den nya jackan och bli extra 

trendiga. 

 

Det är knappt någonting rosa på det här omslaget, istället har VeckoRevyn valt färger som 

mintgrönt och orange tillsammans med svart och vitt. Dessa färger är något mer könsneutrala 

och orange är en väldigt knallig färg som verkligen syns och fångar vår blick. 

 

Ethos 

 

Att Molly Sandén väljer VeckoRevyn för att tala ut om sitt uppbrott med Eric Saade är 

tydligen någonting exklusivt och det visar att VeckoRevyn har en stark ställning i 

tidningsbranschen. De är pålitliga och förtroliga. Att ha en expert (som i det här fallet kan 

tyda drömmar) ger såklart också tyngd, här spekuleras det inte om någonting utan det är 

kunniga människor som uttalar sig. 
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Pathos 

 

Molly Sandén vill inte tänka på sitt ex och det verkar som om hon är ledsen över att det tog 

slut. För VeckoRevyn öppnar hon sig och vi får lära känna henne lite bättre och kanske få 

tröst om vi själva befinner oss i samma situation. 

 

Logos 

 

VeckoRevyn har gjort en lista över och konstaterat vilka som är världens mest mystiska 

platser och de bjuder även på tio smarta och roliga träningstips. De har dessutom gjort ett test 

och valt ut vårens bästa nagellack. 

 

Myt 

 

En klassisk bild av kvinnan är en kvinna som längtar efter och trånar efter en man och om 

hennes man har lämnat henne är det ett misslyckande. Hon tänker ”vad gjorde jag för fel?” 

och på ett liknande sätt framställs Molly Sandéns uttalande där hon berättar att hon inte vill 

tänka på om hon saknar sitt ex Eric Saade. VeckoRevyn har länge sett sig själva som 

läromästare med obestridlig kunskap och kanske vill de med hjälp av intervjun med Molly 

lära ut ett och annat om förhållanden. Och självklart letar vi ju efter ”Mr Right” och behöver 

all hjälp vi kan få för att hitta honom, därför har VeckoRevyn tagit reda på hur vi ska göra just 

det och leva lyckliga i alla våra dagar. 

 

Metafor 

 

Färgvalet orange kan ses som en symbol för solen och den annalkande våren och mintgrönt är 

en klassisk pastellfärg som även den förknippas med våren. Och till våren behöver vi en ny 

jacka när vi lägger undan vinterkläderna. Ordvalet ”Mr Right” kan ses som ett uttryck för den 

heterosexuella normen, läsarna (som är kvinnor) är ute efter en man och antagligen är det en 

man som finns med i sexdrömmarna.  

 

 

 

 



48 
 

Omslagsbild: 
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Denotation 

 

Människan på bilden är antagligen en kvinna. Hon har långt, mörkt hår och mörka ögonbryn, 

blå ögon och rosa läppar. På hennes finger sitter en ring. Hon har ett vitt klädesplagg på sig 

och hennes ansikte tar upp en stor del av bilden. Bakgrunden är svagt lila och till vänster om 

personen syns en mörk skugga. Munnen är halvöppen och vi kan se hennes tänder. Personen 

är en ung tjej. Hon visar inte så mycket hud. Blicken är riktad utåt. 

 

Konnotation 

 

Tjejen på bilden heter Molly Sandén och är en välkänd, svensk sångerska som knappt har 

hunnit fylla tjugo. När det här numret kom ut i butik var Molly aktuell som deltagare i 

Melodifestivalen och fick även stor uppmärksamhet när hon gjorde slut med Eric Saade, som 

också är artist. Hennes ansiktsuttryck är tveksamt, hon ser tillbakadragen ut och hennes ögon 

avslöjar att hon inte är sprudlande glad vid fototillfället. Eller så spelar hon helt enkelt väldigt 

bra. Hon ser osäker ut och hennes hand som leker med håret kan vara ett tecken på att hon är 

nervös. Hon har en vit tröja på sig och blottar sin högra axel. Inget BH-band sticker fram och 

det är svårt att avgöra om hon har någon BH på sig. Håret är långt, mörkt och glansigt och 

Molly har glittrig ögonskugga och rosa läppglans. Hon har även ett halsband på sig, som är 

till hälften dolt av hennes långa hår. Blicken är riktad rakt mot oss men kroppen är något 

frånvänd. Vi ser inte så mycket av Mollys kropp på den här bilden, men vi vet att hon varken 

är pinnsmal eller tjock, hon har en fin och kurvig kropp. Bilden anspelar inte direkt på sex, 

men att låta tröjan visa hennes ena axel och inte visa någon BH visar ändå att Molly på något 

sätt är tillgänglig och hon är ju faktiskt singel också, åtminstone om vi ska tro rubriken. 

Uppbrottet har gjort henne sårbar och kanske söker hon någon som kan trösta henne. 

 

Ethos 

 

Molly Sandén framstår ofta som en väldigt gullig och glad tjej med båda fötterna på jorden. 

Hon har varit känd sedan hon var 14-15 år och har antagligen många unga fans. Själv tillhör 

hon VeckoRevyns målgrupp, men Mollys målgrupp är till stor del något yngre. Molly är 

”barnvänlig” men samtidigt en självständig och vuxen kvinna. Att hon väljer att ställa upp på 

en plåtning för VeckoRevyn är någonting positivt och visar att VeckoRevyn är en tidning som 

är bra att förknippas med. 
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Pathos 

 

Självklart tycker vi synd om Molly, det är alltid jobbigt när ett förhållande tar slut och på 

bilden visar hon tydligt att hon ledsen och kanske lite osäker, men ändå stark. Det är okej att 

inte vara på topp jämt. VeckoRevyn gillar Molly för att hon verkar vara en härlig tjej med en 

sund kropp. 

 

Logos 

 

Att välja Molly som omslagstjej är ett bra val eftersom hon är aktuell och har en bra image för 

VeckoRevyn. Hon är en ung, vacker och framgångsrik tjej som många kan relatera till, 

speciellt nu när hon delar med sig av sina känslor i tidningen. 

 

Myt 

 

På omslaget framställs Molly som en sårbar och förförisk kvinna. Hennes hand i håret kan 

symboliser osäkerhet men också sensualitet. Hon stryker undan håret från ansiktet och möter 

oss med en djup blick och halvöppen mun, vilket för tankarna till sexualitet. Traditionellt 

används kvinnor i reklam som blickfång och lockbete, vilket här bekräftas med hjälp av Molly 

Sandén. En kvinna behöver en man som beskyddar henne och Molly visar tydligt att hon är i 

behov av en tröstande kram. 

 

Metafor 

 

Ringen på Mollys finger skulle kunna vara en symbol för förlovning, men det är inte en typisk 

förlovningsring utan ett helt vanligt smycke, därför antar vi att Molly är en ung och ännu ogift 

tjej. Den vita färgen på tröjan kännetecknar oskuld och oskyldighet. 
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Omslag 3: Nya Veckorevyn 4/2012 

 

Puffar/rubriker: 

 

Nu med ännu lyxigare känsla och ännu mer läsning! 

Testa hemma! Vårens hetaste hårtrender 

Tre VR-läsare avslöjar: ”Därför är tjejer bättre älskare!” 

Bildextra: VR tittar i kändisarnas bröllopsalbum 

Sugen på en weekendresa i vår? VR listar bästa och billigaste resmålen 

Nyttigt fredagsmys! PT-Fias smarrigaste recept 

Värskor & Skor - Modeprofilen Petra Tungården visar: Trendfynd från 149 kr! 

Dokument: Modellerna som trotsade idealen och gjorde succé! 

 

Denotation 

 

VeckoRevyn har fått en lyxigare känsla och vi får även ännu mer läsning. I det här numret får 

vi bland annat tips om heta hårtrender som vi kan testa hemma och dessutom får vi veta varför 

tjejer är bättre älskare. VeckoRevyn har tagit en titt i några kändisars bröllopsalbum och listar 

de bästa och billigaste resmålen. Vi får tips på nyttigt fredagsmys och smarriga recept av PT-

Fia och modeprofilen Petra Tungården visar trendiga fynd från 149 kronor. VeckoRevyn 

rapporterar även om modellerna som ”trotsade idealen och gjorde succé”. 

 

Texten har olika färger, typsnitt och storlek. Färgerna som används är gult, vitt, svart och 

rosa. Vissa rubriker är i fetstil och/eller är kursiva. 

 

Konnotation 

 

Nu kan vi konstatera att VeckoRevyn är lyxigare och bjuder på ännu mer läsning. Det är 

ganska självklart att de vill skylta med sin nya skrud och det är nog ännu ett knep för att locka 

till läsning, för vi blir ju nyfikna på varför den är så lyxig. 

 

I det här numret visar VeckoRevyn vårens hetaste hårtrender som går att testa hemma. Det 

framgår inte om det är hårfärg eller frisyrer, kanske inkluderar det båda delarna. Det är i alla 

fall någonting som tyder på att läsarna vill se bra ut i håret och att de tycker att det är viktigt. 
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Eller så är det VeckoRevyn som vill att sina läsare ska se bra ut i håret och hjälper dem på 

vägen. 

 

Tre läsare av VeckoRevyn (VR-läsare) avslöjar varför tjejer är bättre älskare. Menar de att 

tjejer är bättre älskare än killar eller att tjejer är bättre att älska med än killar? Här framgår det 

inte tydligt om det är heterosexuellt eller homosexuellt sex som det handlar om och det bryter 

lite mot den heterosexuella norm som präglar vårt samhälle. Det här måste dessutom vara 

någonting exklusivt eftersom läsarna avslöjar det här för oss, någonting som tidigare verkar 

ha varit hemligt. 

 

VeckoRevyn har dessutom fått en titt in i några kändisars bröllopsalbum och enligt den 

traditionella normen är det en kvinna som har gift sig med en man och vi kommer 

förmodligen att få se bilder på lyckliga par. Äktenskap är ju någonting bra och någonting att 

sträva efter. Det är viktigt att hitta någon att gifta sig med, varför skulle det annars vara 

intressant att titta på bröllopsbilder? Men det är också intressant med att komma närmare 

kändisar, precis som i VeckoRevyn på 60-talet. 

 

VeckoRevyn har lista de bästa och billigaste resmålen åt oss som är sugna på en weekend-

resa. Det är schysst att de har tänkt på vår ekonomi och ser sina läsare som aktiva och nyfikna 

tjejer som vill se sig om i världen, tjejer som är värda avkoppling och underhållning. Vi 

förväntas inte bara sitta hemma och dega, vi vill ju ut på lite äventyr också. Eftersom det är 

VeckoRevyn som tipsar om resmålen måste de vara bra, eftersom VeckoRevyn är en så pass 

trovärdig och kunnig källa. 

 

Det är viktigt att tänka på vad vi stoppar i oss och därför har VeckoRevyns personliga tränare 

(PT) ”Fia” tagit fram nyttiga alternativ till fredagsmyset, alternativ som fortfarande är 

smarriga. Självklart ska vi få unna oss något gott på helgen och det är ju bara ett plus om det 

är nyttigt också. VeckoRevyn vill uppmana oss att vara hälsosamma och samtidigt njuta av 

livet. 

 

Modeprofilen Petra Tungården, som också pryder omslaget, används som modell för att visa 

trendiga väskor och skor i glada färger. Dessutom är det riktiga fynd med priser från 149 

kronor och uppåt. Petra Tungården är moderedaktör på Metro och har antagligen bra koll på 

mode och trender, vilket förstärker känslan av att VeckoRevyn hänger med och har koll. 
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Vi kommer också att få läsa om modellerna som trotsade idealen och gjorde succé. Med 

idealen menas antagligen det trådsmala skönhetsidealet som råder inom modellyrket. 

VeckoRevyn berättar om några starka kvinnor (antagligen) som bröt mot det sjuka idealet och 

ändå lyckades. Det framställs som någonting positivt och att VeckoRevyn inte ställer sig 

bakom vikthets och bantning. 

 

Ethos 

 

I det här numret skyltar VeckoRevyn inte med någon uttalad expert på omslaget, men de har 

en modeprofil som visar senaste trenderna. Petra Tungården är ett välkänt namn inom 

modevärlden och VeckoRevyn framstår då som en tidning med koll. Dessutom får de ett 

exklusivt avslöjande av tre läsare som anser att tjejer är bättre älskare. Att prata om sex är inte 

direkt något som de flesta pratar om med vem som helst, men att de väljer att berätta om det i 

VeckoRevyn visar att VeckoRevyn är en trovärdig och seriös tidning.  

 

Pathos 

 

Eftersom VeckoRevyn väljer att berätta om modeller som har trotsat skönhetsidealet visar de 

att de värderar sunda kroppar och inte hyllar ett sjukt ideal med trådsmala modeller. De tar 

också ställning för att äta nyttigt – även på helgerna. 

 

Logos 

 

VeckoRevyn har listat de bästa och billigaste resmålen, vilket symboliserar att de har 

sammanställt intressanta fakta som ska locka oss att boka en weekend någonstans. 

 

Myt 

 

Traditionellt sett är mannens sexualitet viktig att ta hänsyn till och det är mannen som ska ta 

initiativ och erbjuda oss sin oemotståndliga kropp. Här får vi istället en bild av att tjejer 

faktiskt också kan prestera i sänghalmen, att de faktiskt är bättre älskare än männen.  
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Metafor 

 

Nu är den rosa färgen tillbaka igen, men den dominerar inte och tillsammans med gult, svart 

och vitt känns det ändå inte rakt igenom typiskt kvinnligt, men de starka färgerna kan också 

symbolisera att våren är på väg och att vi då behöver piggas upp med lite färg efter den långa 

och mörka vintern. Tipsen på ”nyttigt fredagsmys” symboliserar vikten av att vara hälsosam 

men ändå unna sig något gott ibland, på helgerna är det okej att ”fuska” lite, med måtta. 
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Omslagsbild: 
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Denotation 

 

Människan på bilden är antagligen en kvinna. Hon har långt, blont hår och gröna ögon. Hon 

har rosa läppar och vi kan se hennes tänder. Håret är lockigt. Personen har stora bröst och är 

klädd i rosa kläder. I handen håller hon en väska som är randig och rosa, även hennes naglar 

är rosa. Bakgrunden skiftar i turkosgrönt. Personen är vänd emot oss och blicken är riktad rakt 

fram, hon tar upp en stor del av omslaget. 

 

Konnotation 

 

Petra Tungården poserar i en rosa dräkt med särade ben och en väska som hon håller framför 

sig. Hon har även rosa naglar och rosa läppar och hennes kavaj smiter åt runt hennes bröst, 

som är väldigt stora och fasta. Petra ser glad och nästan lite lurig ut, lite busig. Hon är en 

välkänd modeprofil i Sverige och ska visa upp trendiga väskor och skor inuti tidningen och 

hon verkar självsäker där hon sitter och tittar rakt på oss. Hela kroppen är vänd framåt. Väska 

hon håller framför kroppen verkar inte vara för att dölja något, eftersom hon ju har kläder på 

sig. Väskan ska antagligen visas upp för kameran och förhoppningsvis vill vi köpa den 

eftersom Petra har den. Hon sitter i en ganska sexig pose och kanske ska väskan ändå 

symbolisera att hon döljer någonting, om hon hade varit naken hade väskan fungerat som en 

slags censur eftersom vi annars hade fått se hela härligheten. Petras look påminner om en 

glamourmodell. Hon är kurvig och verkar ha en stark och sund kropp, men tydligen har hon 

inte varit helt nöjd med den eftersom hon uppenbarligen har opererat brösten. Petra utstrålar 

självförtroende, femininitet och har glimten i ögat. Hon flirtar lite med kameran och ser 

väldigt lockande ut och hon upplevs också vara väldigt tillgänglig, speciellt med tanke på de 

särade benen. 

 

Ethos 

 

VeckoRevyn skyltar gärna med att de har hittat trendfynd och för att förstärka känslan av att 

de är väldigt trendkänsliga och har bra känsla för stil skapas ytterligare trovärdighet genom att 

använda sig av Petra Tungården, som ju är en svensk modeprofil som uppenbarligen har koll 

på läget. 
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Pathos 

 

Petra ser väldigt glad och charmig ut och det gör att vi gärna vill se mer av henne. Det är 

viktigt att se bra ut och VeckoRevyn signalerar att de uppskattar skönhet och kvinnliga 

former. 

 

Logos 

 

Det känns logiskt att VeckoRevyn använder sig av en modeprofil när de vill visa upp vårmode 

och likaså är det logiskt att ha en sexig kvinna på omslaget, för kvinnor säljer och tilltalar 

såväl kvinnor som män. 

 

Myt 

 

Här upprätthåller VeckoRevyn myten om kvinnan som sexobjekt och framkallar både lust och 

oskyldighet. Petra har en busig uppsyn och sug i blicken. Hennes blonda lockar för tankarna 

till Marilyn Monroe, en av tidernas största sexsymbol. Att dessutom klä Petra helt i rosa 

förstärker det kvinnliga. 

 

Metafor 

 

Det rosa symboliserar det som är typiskt kvinnligt, tillsammans med de blonda lockarna som 

ger associationer till sexsymbolen Marilyn Monroe. Visserligen har Petra Tungården ganska 

täckande kläder på sig, men hon visar en tydlig klyfta och poserar väldigt sexigt. Det här 

omslaget symboliserar kvinnlig sexighet. 
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5. Analys 

 

Ett återkommande inslag på alla tre omslag är att VeckoRevyn benämner sig själva som ”nya” 

och framhäver att de nu är lyxigare och att vi får ännu mer läsning. I och med detta vill de 

skylta med att de efter övergången från veckotidning till månadstidning har genomgått en 

förändring till det bättre. Samtidigt vill VeckoRevyn befästa sin ställning som ett av Sveriges 

största magasin. Eftersom de även väljer att benämna sig själva som ”nya VeckoRevyn” kan 

det uppfattas som att de en gång för alla vill skilja sig från tidigare årgångar av VeckoRevyn 

och verkligen betona att de är nya, fräscha och läsvärda. De vill inte förknippas med ”gamla” 

VeckoRevyn som under 90-talet osade sex och dessutom var väldigt kroppsfixerade. 

VeckoRevyn intresserar sig dock fortfarande för kvinnors kroppar, men nu känns tonen 

betydligt mindre uppmanande. De verkar vilja att vi ska träna för att det är kul och för att vi 

mår bra av det. Det står ingenting om att vi ska banta eller gå ner i vikt på annat sätt. Det 

borde väl ses som någonting positivt att VeckoRevyn värnar om sina läsare, för vi mår ju bra 

av att träna och vi mår bra av att ha kul. En sund kropp ger en sund själ. Samtidigt kan det ju 

ligga någonting annat bakom de färgglada rubrikerna, VeckoRevyn försöker kanske linda in 

den stränga uppmaningen i en mildare och gladare ton. Det här skulle kunna vara ett exempel 

på att skapa fruktan, för om vi inte tränar bli vi tjocka och om vi är tjocka är vi oattraktiva. Då 

får vi inga killar och då kan vi inte gifta oss och bli lyckliga hemmafruar. Denna tanke känns 

dock något förlegad, för även om det finns unga tjejer som känner sig pressade och stressade 

av att läsa sådana rubriker om ”rolig träning” är det knappast någoting som talar för att 

VeckoRevyn menar någonting annat än väl när de tipsar om olika träningsformer och 

hälsosamt fredagsmys. 

 

Att utseendet är viktigt står ganska klart. Varje omslag puffar för trendiga och snygga inköp 

och förutom kläder är det viktigt med hår och naglar. Det är inte speciellt förvånande, 

eftersom tjejer och kvinnor antas vara intresserade av mode och skönhet och det här skulle 

kunna vara det som kallas för genusslentrian. Kvinnor förväntas klä upp sig för män och de 

ska vara både oskuldsfulla och anständiga samtidigt som de förväntas vara sexiga och 

lockande. Inte helt lätt, med andra ord. Hur en kvinna ska klä sig är däremot någonting som 

idag är ett väldigt individuellt val, det finns ett brett urval av stilar att välja mellan och det är 

fritt fram att blanda, mixa och hitta sin egen personliga stil. De flesta kvinnor väljer 

antagligen själva hur de ska klä sig och intresset för kläder har nog inte bara att göra med vad 

männen gillar, snarare är det nog så att det är själva kläderna som är intressanta. Att 
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VeckoRevyn skriver om mode och skönhet är knappast någonting stötande eller upprörande. 

VeckoRevyn utstrålar att det är kul med mode och det är ju knappast något köptvång utan mer 

tänkt som inspiration. Om läsarna blir köpsugna visar VeckoRevyn upp mode och skönhet 

som passar de flesta plånböcker. Dessutom är det ju ingenting som är fel med att vilja vara 

”typiskt kvinnlig” genom att intressera sig för kläder och smink. De som gillar och läser 

VeckoRevyn är antagligen tjejer som vill läsa om mode och skönhet, annars skulle 

VeckoRevyn knappast skriva om det. Det finns flera exempel från TV som visar att tjejer kan 

vara både snygga, kvinnliga och framgångsrika, som redan nämnda Sex And The City. Det 

hänger väl ihop med det som McRobbie (2006) diskuterar, att en kvinna idag klär både av och 

på sig av fri vilja och har rätt att njuta av sin egen kropp. Att bry sig om sitt utseende innebär 

inte automatiskt underkastelse och att använda sig av en kvinna på omslaget behöver inte 

likställas med objektifiering. 

 

Det går att dra en tydlig parallell till Smeds (2007) forskning. VeckoRevyn uppmanar, om än 

ganska diskret, till både konsumtion och förändring av kroppen. Det framgår inte bokstavligt, 

de använder sig till exempel inte av ordval som ”köp”, ”banta” eller ”gå ner i vikt”, men 

eftersom det handlar om de ”hetaste trenderna” tyder det på någonting som vi borde ha. Vem 

vill inte ha de snyggaste kläderna och det bästa nagellacket och bli smal med hjälp av den nya 

”powerträningen”? Samtidigt är det, som sagt, inget tvång att köpa det som visas i tidningen. 

Men eftersom VeckoRevyn har en så pass stark ställning är det säkerligen så att många läsare 

blir väldigt lockade eftersom de kläder och träningstips som visas i tidningen antagligen är 

någonting bra och prisvärt som hjälper till att fixa en snygg utsida. VeckoRevyn skriver själva 

(bonniertidskrifter.se) att deras läsare ”går direkt till handling” och syftar då på att annonserna 

i tidningen ska locka läsarna att pröva nya tjänster eller produkter. De benämner även sig 

själva som inspirerande och det nog det främsta syftet med att visa mode i tidningen, 

åtminstone det som är redaktionellt material. 

 

Av rubrikerna att döma skriver VeckoRevyn fortfarande om sex, men det tar inte upp mer 

plats än någonting annat på omslaget. På de tre omslag jag har analyserat puffar de för heta 

avslöjanden om otrohet och varför tjejer är bättre älskare och dessutom tyder de våra 

sexdrömmar. Till viss del är det ganska uppenbart att det handlar om heterosexuellt sex, men 

vad gäller sexdrömmarna och rubriken ”Därför är tjejer bättre älskare!” skulle det lika gärna 

kunna handla om lesbiskt sex. En öppen tolkning gör att fler kan identifiera sig med omslaget, 

innehållet kan mycket väl vara intressant för både hetero-, bi- och homosexuella läsare. Men 
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precis som på 90-talet antar VeckoRevyn att de måste lära oss om hur killar fungerar, det är ju 

upp till oss tjejer att förstå dem så att vi kan anpassa oss därefter. Då tänker jag främst på 

rubriken om killar som avslöjar varför de är otrogna. Genom att berätta det för oss kan vi 

lättare undvika att våra egna killar är otrogna mot oss. Killar får göra misstag, de kan vara 

älskvärda ändå. En annan tolkning skulle kunna vara att just ämnet otrohet är någonting som 

är väldigt intressant och eftersom tjejer och killar ibland kan ha svårt att kommunicera kanske 

det är lättare om killarna själva berättar i VeckoRevyn. Antagligen är det anonymt, för vem 

vill komma ut som otrogen? Och det kan ju faktiskt vara lite kul att läsa andras bekännelser. 

 

Tjejerna på omslagen är relativt påklädda och de skriker inte direkt ut ”sex”. De ser ut som 

helt vanliga tjejer med normalviktiga (varken tjocka eller smala) kroppar och inga 

ouppnåeliga skönhetsideal1. Visserligen är de fint sminkade och antagligen retuscherade, men 

det är välkända tjejer som vi har sett förut och vi vet att de ser ut ungefär sådär i verkligheten 

också. Visserligen är ingen av de tre tjejerna överviktiga och de har intagit ganska onaturliga 

positioner. Det syns att omslaget är tillgjort. Som jag nämnde ovan (se 4. Resultat) finns det 

ändå vissa anspelningar på sex eftersom alla tre har en viss glimt i ögonen och liksom bjuder 

in läsarna till deras värld. Dessutom skymtar vi faktiskt en del hud, vi kan se ena axeln på 

Marie och Molly medan Petra visar upp sin klyfta. Däremot känns det inte direkt naket och 

utmanande på något sätt, dessutom har alla tre antagligen valt att ställa upp på bild, de har 

säkert haft möjligheten att tacka nej. Eftersom både Marie och Molly vid utgivningstillfället 

var aktuella i Melodifestivalen känns det dessutom som ett smart drag av dem att vara med på 

omslaget till en av Sveriges största tidningar och få positiv publicitet. Det tredje omslaget 

(VeckoRevyn nummer 4/2012) skiljer sig till stor del från de andra två med tanke på valet av 

omslagstjej och framställningen av henne. Petra Tungården har intagit en väldigt sexig pose 

och har fått en look som nästan liknar en barbiedocka. Det är mycket rosa och starka färger, 

till skillnad mot de andra två omslagen som är ganska neutrala.  

 

På alla tre omslag är det läsaren som är i fokus, även om tilltalet ”du” eller ”din” bara 

förekommer ett fåtal gånger. VeckoRevyn använder sig även av ”vi” när det handlar om att de 

har testat någonting eller varit hemma hos en kändis och även de intervjuade får tala för sig 

själva i form av ”jag har varit rädd för att misslyckas” eller ”jag vill inte tänka på om jag 

                                                           
1 Vad som är normalt eller inte är i och för sig upp till var och en att bestämma. I det här fallet utgår jag ifrån den 
allmänna definitionen (om det nu finns någon) av vad som (enligt media) anses vara dagens rådande 
skönhetsideal, det vill säga ”trådsmal”. 
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saknar honom”. Detta förstärker bilden av VeckoRevyn som en kompis (se 1.4 Valet av 

VeckoRevyn) och det märks att de jobbar mycket med igenkännande. VeckoRevyn vill ha en 

relation till sina läsare och de vill att läsarna ska ha en relation till dem. Brita Ytre-Arne (se 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning) kom fram till att kvinnomagasinen förenar läsare genom 

innehållet i tidningen och det stämmer även in på VeckoRevyn som använder sig av 

personliga intervjuer med kändisar och ”vanliga” människor som bekänner, avslöjar eller 

berättar om någonting.  

 

Ur ett feministiskt perspektiv är VeckoRevyn inte direkt sexistisk, men det finns en viss 

genusslentrian i och med att de skriver om typiskt kvinnliga intressen som shopping och 

smink, men det finns också plats för mer ”seriösa” ämnen som ”världens mest mystiska 

platser” och modeller som har trotsat skönhetsideal. En viss objektifiering kan urskiljas 

eftersom omslagstjejerna används i ett säljande syfte, men det innebär ju också att 

VeckoRevyn skapar förtroende med sina läsare genom att använda sig av till synes sunda och 

trovärdiga tjejer i stället för supersmala fotomodeller som de flesta inte har någon koppling 

till. 

 

Sammanfattningsvis känns VeckoRevyn som en väldigt ungdomlig tidning. Speciellt om man 

jämför med 60- och till viss del 70-talet, då målgruppen antogs vara hemmafruar eller kvinnor 

som ville eller var på väg att bli hemmafruar. De var åtminstone förlovade eller gifta och 

kanske hade de barn. På 90-talet föryngrades tidningen något, eller snarare var det så att 

målgruppen inte längre hade samma levnadsförhållanden som tidigare. Visserligen har 

VeckoRevyn i nummer 4/2012 (se 4. Resultat) tittat in i kändisarnas bröllopsalbum, men det 

mesta pekar på att läsaren är en ung och oberoende tjej som kan träna, shoppa, resa och göra 

karriär precis hur, när och var hon vill. Det handlar inte om hur hon ska uppfostra sina barn 

eller sköta om sitt hem och hus på bästa sätt. Kanske lockas även en ännu yngre målgrupp, till 

exempel ”tweenies”, av detta eftersom de säkerligen har intresse av kläder och är nyfikna på 

killar (se 6.2 Vidare forskning).  Överlag känns VeckoRevyn dock väldig anpassad till sin 

uttalade målgrupp, 18-25 år, en målgrupp som idag har många möjligheter att påverka sitt liv 

och som enligt McRobbie (2006) själva kan välja att vara sexiga och trivs med det, de har 

dessutom tillåtelse att drömma om den perfekta mannen utan att för den sakens skull vara 

bakåtsträvande och anti-feminist. 
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6. Sammanfattande diskussion 

 

I det här avsnittet kommer jag att föra en sammanfattande diskussion samt dra slutsatser 

utifrån resultat (se 4. Resultat) och analys (se 5. Analys). Slutligen följer förslag på vidare 

forskning samt en reflektion över min roll som forskare och valet av en del källor. 

 

6.1 Resultatdiskussion och slutsatser 

 

På inget av de tre omslagen finns det något ”måste”. Bara för att vårmodet har kommit så 

måste vi inte köpa nya kläder, det betyder inte att våra egna kläder inte duger. Vi måste heller 

inte träna varje dag och vi måste inte vara heterosexuella. Ingenstans uppmanar VeckoRevyn 

oss att göra någonting, de vänder sig visserligen direkt till oss i många rubriker genom att 

använda tilltalet ”du”, men VeckoRevyn tvingar oss inte till någonting. Enligt post-

feminismen är det ingenting med de tre omslagen som säger att vi kvinnor är utnyttjade som 

objekt och att det är vår uppgift i livet att vara snygga, smala och hitta en man. Vi har all rätt i 

världen att själva bestämma vilka tips och knep vi vill ta till oss. Vi bestämmer själva över 

vårt utseende, vår karriär och vår fritid. VeckoRevyn säger dessutom själva att de vill 

underhålla sina läsare och det kanske är så vi ska se på dagens VeckoRevyn, som en rolig, 

påhittig och snäll kompis som går att ha med sig nästan överallt.  

 

VeckoRevyn känns både ny och fräsch, de tar upp aktuella ämnen och skapar en relation till 

sina läsare dels genom att använda sig av välkända ansikten på sina omslag och dels genom 

att de använder en varm, glad och opretentiös ton när de talar till sina läsare. VeckoRevyn 

uppmuntrar snarare än uppmanar sina läsare att vara hälsosamma. De framställer inte sig 

själva som sexistiska och det är inte heller så de uppfattas vid första anblick. Det finns vissa 

signaler som anspelar på sex, men det är ingenting som är centralt för omslagen. Värt att 

påpeka är att alla tre omslagstjejer frångår det traditionella idealet med trådsmala modeller. 

 

Till viss del upprätthåller de den heterosexuella normen, men det är ju faktiskt inte någonting 

fel med att vara heterosexuell, precis som det inte är någonting fel med att vara homosexuell, 

bisexuell, typiskt kvinnlig, ”pojkflicka” och så vidare. Det finns någonting för de flesta i 

VeckoRevyn, även om det i första hand verkar vara heterosexuella unga kvinnor som 

tidningen vänder sig till. Slutligen framstår VeckoRevyn till viss del som ”experter” genom 

sin erfarenhet och sättet de uttrycker sig på, men bilden av en slags läromästare känns ganska 
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ute. Det är snarare så att VeckoRevyn är den där väninnan med lite mer livserfarenhet som 

mer än gärna delar med sig av sina bästa tips och lärdomar. 

 

På omslagen, som faktiskt kan likställas med reklam, uppmanar VeckoRevyn till viss del till 

konsumtion genom att puffa för både kläder och skönhetsprodukter till ett bra pris. Detta 

stämmer väl överens med Smeds (2007) forskningsresultat. Just kopplingen mellan 

omslagsbilder och reklambilder är tydlig eftersom omslaget används i säljande syfte. Här 

finns således en koppling till Fagerström och Nilsson (2008) som tar upp tydliga exempel på 

hur kvinnor används och exponeras i massmedia via exempelvis reklambilder. 

 

6.2 Vidare forskning 

 

Enligt studien med tweenies i Hong Kong tilltalas även yngre tjejer av reklam och omslag 

som egentligen är riktade till unga vuxna. Det är därmed troligt att även svenska tweenies blir 

nyfikna på VeckoRevyn och när de läser rubrikerna får de en bild av vad som uppenbarligen 

är viktigt för en ung kvinna; sex, träning och shopping. Detta är ingenting som behöver vara 

någonting negativt, men det är heller inte någonting som bör vara i centrum för en tioårig 

flicka. Dagens barn och ungdomar omges dock av media i större omfattning än tidigare, 

någonting som ju var påtagligt i Hong Kong. Valet av omslagsperson kan mycket väl påverka 

vilka läsare som lockas och hur de reagerar på omslaget. Molly Sandén är väldigt populär 

bland yngre tjejer och när de ser henne på omslaget av VeckoRevyn vill de säkert köpa och 

läsa tidningen och antagligen blir de också nyfikna på att läsa om sexdrömmar och hur de 

hittar ”Mr Right”. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka vilket ansvar media och 

veckopressen i allmänhet och VeckoRevyn i synnerhet har gentemot sin publik.  

 

Det skulle också vara intressant att göra en undersökning ur publikens perspektiv, i form av 

en läsarundersökning, eller motsvarande. Den dåvarande chefredaktören Louise Bratt 

intervjuades 2007 av tidningen Resumé (resume.se) med anledning av att VeckoRevyn 

publicerat en artikel om en tjej (”en lycklig hora”) som sålde sex och trivdes med det. 

Reportern påpekar att VeckoRevyn har många ”yngre läsare” och frågar Bratt om hon anser 

att det är lämpligt att de läser detta. Bratt framhäver då att VeckoRevyns målgrupp faktiskt är 

18-25 år och det är dessa läsare som de gör tidningen för och att hon ”vägrar censurera 

material som vänder sig till den målgruppen” (resume.se). Hon håller däremot med om att det 

kanske inte är så lämpligt att en 12-åring läser VeckoRevyn, men att hon inte kan ta ansvar 
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för om de läser eller inte. Vidare tycker Bratt att det är intressant att det alltid är tjejtidningar 

som ifrågasätts, att det inte finns ”någon annan genre som förväntas ta samma ansvar för sina 

läsare” (resume.se). Enligt Bratt ses det som självklart att tidningar som till exempel 

VeckoRevyn ska ha ett ”uppfostrande syfte” (resume.se). Detta är någonting som absolut 

skulle vara en relevant grund för vidare forskning, det finns även fler exempel då 

VeckoRevyn har hamnat i hetluften på grund av liknande situationer som den som beskrivs 

ovan. I ett nummer har några av redaktionsmedlemmarna kastat kläderna för att visa upp 

”normala kroppar” och det fick en skribent på Västerbottens Folkblad (folkbladet.nu) att 

reagera starkt. Han uppmanade VeckoRevyn att klä på sig igen. Detta är som sagt bara ett av 

många exempel och jag tror att en vidare forskning på detta ämne skulle vara högst intressant 

och relevant för området medie- och kommunikationsvetenskap och även inom 

genusforskningen. 

 

6.3 Reflektion 

 

Jag är väl medveten om min egen verklighet. Jag är en ung, heterosexuell kvinna som är 

normalviktig och jag tillhör även VeckoRevyns målgrupp åldersmässigt. Personligen är jag 

intresserad av mode, skönhet, kändisar och hälsa. Omslagen tilltalar mig och eftersom jag har 

ungefär samma kroppsform och etnicitet som kvinnorna på omslagen kan jag identifiera mig 

med dem. I vanliga fall reflekterar jag sällan över det bakomliggande budskapet på 

kvinnomagasinens omslag, jag ser inte rubrikerna som uppmaningar utan snarare som 

information om innehållet i tidningen. Någonting jag däremot reflekterat över när jag har läst 

ett flertal kvinnomagasin är att de flesta kvinnomagasin skriver om samma saker och det är 

mycket som återkommer vid vissa tidpunkter. Detta har gjort att jag ofta vet om en rubrik 

”håller vad den lovar” och att jag har en viss kunskap om innehållet redan innan jag börjar 

läsa. Innan jag utförde den här undersökningen hade jag en viss förförståelse eftersom jag är 

en av VeckoRevyns läsare och har även haft praktik på tidningens webbredaktion. Jag har en 

relation till de som gör tidningen och vet hur innehållet brukar se ut. Detta kan ha påverkat 

min tolkning, på både gott och ont. Jag anser att jag har lyckats hålla mig objektiv i min 

analys, men i vissa fall kan det vara svårt att avgöra om jag hade gjort samma tolkning om jag 

inte hade läst VeckoRevyn tidigare. Jag tycker att jag har lyckats förhålla mig kritiskt, 

samtidigt som jag har varit noga med att redogöra för alternativa tolkningsmöjligheter.  
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Angående VeckoRevyns målgrupp vill jag påpeka att mitt val av Wikipedia som källa var ett 

tveksamt val, men det stärks genom att samma målgrupp förekommer på många andra 

hemsidor och dessutom är det den uttalade målgrupp jag fick vetskap om under min praktik 

på VeckoRevyn. Sedan är det kanske värt att fundera på den ”egentliga” målgruppen, som 

mycket väl kan vara både yngre och äldre. Värt att tilläga är att det varken på VeckoRevyns 

hemsida (Veckorevyn.com) eller på Bonnier Tidskrifters hemsida (bonniertidskrifter.se) finns 

tydliga uppgifter om vilken målgrupp tidningen VeckoRevyn vänder sig till. 
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