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Syfte  

Att undersöka vad man använder för text och bilder i damtidningar och hur svenska kvinnor 

påverkas av att läsa dem. 

Metod  

De kvalitativa metoder som har använts för uppsatsen är en diskursanalys av text och bild, samt 

gruppintervjuer.   

Resultat  

 
Resultatet kommer att användas för en positiv inverkan på kvinnor och för att försöka stimulera 
en social förändring. Resultatet kommer att analyseras för en bättre förståelse och att lära sig av 
det som kommer fram ur undersökningen. 
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1.Introduktion 

Här introduceras ämnet som uppsatsen handlar om, och bakgrund presenteras samt vad 

syftet med uppsatsen är. 

 

1.1 Inledning 

 

Jag har valt att göra denna undersökning eftersom det fascinerar mig att undersöka varför det är 

så vanligt att man som kvinna köper och läser damtidningar. Samtidigt som man möts av en 

ganska ensidig bild av vad vi vill läsa, och hur vi skall leva lyckliga med hjälp av dessa 

damtidningar.  

Hur dessa tidningar skapar bilder och texter och visar upp en mall som vi tror att man blir 

lyckliga av att leva efter, och vad är det som påverkar oss så starkt att vi köper dessa tidningar. 

Man vet att det idag är mer jämställt inom manligt/kvinnligt men jag ifrågasätter om det är ett 

fenomen som även smittat av sig till medierna. Kvinnans roll i samhället ser idag annorlunda ut 

än vad den har gjort genom tiderna, men på vilket sätt visar det sig i damtidningar som har en 

stark kraft att påverka kvinnor.  

Jag vill undersöka vad vi kan göra för att ändra, eller åtminstone upplysa om den här normen så 

att det kan komma upp i ljuset och ge start till en diskussion. Sätta extra ögon på den här frågan 

om kvinnlighet som samhället har satt och som verkar svår att omforma. Gruppintervjuer med 

kvinnor som läser dessa tidningar har gjorts för att få en förståelse om vad man som kvinna 

tycker om att läsa i dessa damtidningar, och om man påverkas av det. Jag har även studerat text 

och bild i form av en diskursanalys tre olika märken av damtidningar för att få en översikt om hur 

det ser ut.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Varför läser Svenska jämställda kvinnor dessa damtidningar och varför fortsätter damtidningarna 

att skriva som de gör? Kanske är det nu som man är redo för en social förändring inom även 

detta fält. Den här uppsatsen bygger på hur vi kvinnor är underordnade i medievärlden. Jag vill 

med undersökningen belysa och påverka den här diskursen i en positiv riktning i framtiden.  
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1.3 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att ta del av damtidningar och analysera reklambilder och text i 

dessa tidningar för att få en förståelse över vad de väljer att skriva om och visa för kvinnoideal. 

Syftet är att på samma gång intervjua kvinnor som läser tidningarna för att få reda på vad man 

lockas av och varför man köper dem. Vid analyserna och underökningarna får man samtidigt en 

överblick om vad det är för budskap man vill förmedla inom medievärlden till kvinnor i Sverige. 

 

1.4 Frågeställning 

 

Hur påverkas vi kvinnor av den manliga mallbilden som finns i svenska damtidningar, går det att 

stimulera till diskussion om social förändring i samhället och inom tidningsvärlden? Vi lever i ett 

relativt jämställt samhälle i Sverige idag, vad är det som gör att damtidningar är så populära och 

att vi kvinnor köper dem? 

 

 

1.6 Definitioner 

 

Jag har använt mig av en del olika ord genom uppsatsen som definieras här nedanför för att 

underlätta förståelsen för dem. 

Skönhetsideal = Den norm som medierna påverkar om hur vi kvinnor skall se ut för att duga och 

få en make. 

Jämställdhet = Lika villkor och normer för både kvinnor och män på alla plan i samhället. 

Paradox = Motsägelsefulla värderingar. 

Power - slampa = En stark och begåvad tjej med kläder som en prostituerad. 

Feminism = åskådning som hävdar och rörelse som arbetar för kvinnans fulla sociala och 

politiska ställning i likställdhet med mannen. 

Bildretuschering = Att försköna eller förbättra en bilds innehåll eller kvalité. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Här presenteras bakgrund inom kvinnohistoria och jämställdhet och hur det har sett ut 

genom tiderna samt resultat av tidigare forskning i ämnet visas och analyseras. 

 

2.1 Genom tiderna – jämställdhet mellan könen 

 

Forntida folk och kulturer i mellersta östern vördade fruktsamheten och den kvinnliga förmågan 

att kunna föda barn, härifrån kommer den europeiska civilisationen via den antika grekiska 

kulturen, judendomen samt kristendomen. Dyrkan av fruktsamheten går sakta över till dyrkan av 

sexualitet och erotik och kvinnans ställning vacklar och de manliga hjältarna tar över. 

Det tog över 1000 år innan kampen mellan gudinnorna och de manliga hjältarna var över och det 

manliga vann den kampen. Senare kommer Platon med sina teorier om att den ursprungliga 

människan var en man, och de män som inte lyckades bra skulle återfödas som kvinnor. För att 

säkra fortplantingen med det nedvärderade kvinnokönet skapade gudarna könsdriften. Kvinnor 

fick inte yttra sig det var männen som bestämde när det skulle ske och hur. Kvinnan blir en 

bärare av synd och skam och kristendomen ville påvisa att kvinnan var ond och demonisk vilket 

ledde till en häxjakt under 1600 och 1700 talen (Fredelius, Klein Fritihof, Ursing, 1994). 

 

2.2 Damtidningsfenomenet 

 

Det har genom alla tider existerat något slags skönhetsideal eller myt om den. Men den moderna 

formen blomstrar i vår materiella tidsålder och det var den industriella revolutionen som bidrog 

mycket till att det har varit möjligt att se föreställningar om hur en kvinna skall se ut och vara. 

Man kan spåra ideèr om hur kvinnor uppfattat skönhet till 1830-talet, då skönhetsindexet 

uppfanns. Runt 1840-50 talet kom de första bilderna på kvinnor i mediesammanhang och under 

150 år har industrin kring skönhetsmyten växt sig allt starkare världen över.  

Man ser överallt i damtidningar annonser om hur man skall hålla sig ung och snygg och 

framförallt smal. Bantningskurer, kurser om hur du träffar en bra man och behåller honom 

genomsyrar våra damtidningar. Vi kvinnor köper dem i hopp om att bli så bra som de 

retuscherade kvinnorna som figurerar i dem. Som kvinna knyts man samman av samma sak som 

driver oss isär, skönhetsmyten.  

Vi finner samhörighet genom att klaga om den och att klaga över sitt utseende inför andra 

kvinnor tar bort rivaliteten mellan oss kvinnor. Man uppfostras som kvinna att tävla med alla 

andra kvinnor.Damtidningar upprätthåller den här tävlan och vill att vi skall känna oss osäkra och 

konsumera mera i den miljardindustri som växt sig så stark framförallt i västvärlden. Man får en 

känsla av att man kan småprata om svartsjuka och utseende i en värld där alla är vackra och 

lyckliga. 
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Damtidningar lyfter fram en paradoxal bild av att känna sig förenad med kvinnor världen över 

och tidningarna avspeglar kvinnors dilemman eftersom de erbjuder kvinnor makt men inom en 

ram som sätts av män. Damtidningar är alltid beroende av sina annonsörer och då är man tillbaka 

på skönhetsmyten och en industri som omsätter miljarder och som man inte vill skall ifrågasättas.    

Det har gjorts undersökningar av damtidningar och en av Angela Mc Robbin som anklagade 

dessa tidningar att skolas att tillfredställa män bakåt i tiden. Man lärde sig att vara passiv en god 

husfru och att dessutom vara omvårdande och vackra. Detta har i sin tur påverkat feministiska 

eftervågor och tidiga feministiska undersökningar av damtidningar. Man uppmanar enligt henne 

konkurrens mellan kvinnor i dessa tidningar och att de är starkt moraliserande (Grlzziner1). 

Ett exempel är Veckorevyn som jag kommer att analysera senare i uppsatsen där man ur ett 

nummer från 2003 vänder sig till unga tjejer i ett reportage om att vara en powerslampa. Vilket 

handlar om att du skall se ut som en slampa utan att det är någonting negativt.  

Power slampan skall vara stark och begåvad med pondus och samtidigt klä sig som en 

prostituerad. Då prostitution är kriminaliserat i större delen av världen uppfattas det ofta som 

negativt. De stigmatiseras och tidningen försöker kanske framställa power slampan som 

någonting positivt men frågan är om det fungerar när unga kvinnor skall avkoda de negativa 

föreställningarna kring prostitution (Jacobson, 1998). 

Medierna och deras reklambilder utgör en betydelsefull roll i vår visuella kultur. Genus blir tydligt 

i maktkampen, i de strukturer, hierarkier och identiteter som reklam skapar och som införlivas i 

vårt samhällsystem. Mediernas bilder utgör en refensensram för många människor vad gäller 

kroppen och hur den skall se ut. Tidningarnas bilder utgör ett växelspel med det omgivande 

samhället då det på ena sidan speglar våra värderingar och uppfattningar om könet och andra 

sidan så styrs ju våra värderingar av de bilderna medierna ger oss. Att kvinnor exponeras i medier 

halvnakna har länge kritiserats och vad säger det om maktstrukturer och genus, att man kan se 

genom genusforsning hur makten fördelas genom att bli betraktad eller att betrakta. Hur är 

betraktandet kulturellt kodat och legitimerat i samhället? Betraktandet ger makt i förhållandet 

mellan att bli betraktad i medier eller att betrakta.   

Även när man tittar på journalistiken i dessa medier ser man skillnader mellan man och kvinna 

och maktstrukturen., samt hur de väljer att presentera män och kvinnor samt hur de framställs, 

och det kan diskuteras om den journalistkår som fortfarande består av mest män och inarbetad i 

gamla traditioner påverkar (Fagerström,L, Nilson, M 2008). 
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2.3 Tidigare forskning  

 

Det finns en hel del universitet runt om i Sverige som sysslar med genusforskning en av dessa är 

Umeå universitet som har forskat i ämnet sedan 1970-talet. Genusforskningen är viktig och 

utmanar våra föreställningar om kvinnligt och manligt och om hur olika villkor skapas och 

vidmakthålls i samhället. Den ger oss kunskap om strukturer som påverkar oss alla och 

kunskapen av dem kan få oss att förändra dem. Vad som anses manligt och kvinnligt förändras i 

tid och rum och det sociala könet skapas i politik, samhälle, medier, arbetsliv samt även i nära 

relationer. Spelet mellan sociala och biologiska faktorer har en stor inverkan på hur man kan 

förändra sättet att se på manligt och kvinnligt som stereotypt.  

Genusforskningen har även betydelse i de känslor man brottas med som kvinna eller man och 

hur man upplever kärlek, sorg, vrede och skam. Forskningen i Umeå har internationellt stöd och 

anses viktig för framtiden(Forskning 1). 

Statistiska centralbyrån har tagit fram ett dokument om jämställdhet som finns att ladda ner som 

PDF på Internet. Där tar man upp vad jämställdhet innebär 2008 och det man inleder med är att 

påpeka vad jämställdhet betyder.  

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället 
Och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter på livets alla områden.” 

Det står vidare om hur olika viktiga beslut kring jämställdhet har fattats genom historien. Och 

hur viktigt det är med jämställdhetspolitik inom alla områden i samhället. 

 2.3.1 Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet 

• Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt 
arbete och att ha barn – de kan välja båda. 
 
• Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig som i privat 
sektor medan männen till största delen arbetar i privat sektor. 
 
• Kvinnor kombinerar ett betalt arbete med vård av barn och 
hem. 
 
• Män kombinerar ett betalt arbete med politiskt och fackligt 
engagemang. 
 
• De direktvalda politiska församlingarna är idag kvantitativt 
jämställda – de indirekta är det inte. 
 
• Den könssegregerade gymnasie- och högskolan består. 
 
• Den könssegregerade arbetsmarknaden består. 
 
• Löneskillnaderna består 
– kvinnodominerade yrken har lägre värde än mansdominerade 
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– män har högre lön än kvinnor i de flesta yrken. 
 
• Pensionärerna blir allt fler och lever längre 
– kvinnor lever ensamma i högre utsträckning än män  
– män har högre pension än kvinnor. 
 

• Männen dominerar fortfarande starkt i alla typer av brott. 

 

För mer information kring den statistiska centralbyrån och deras kompendier kring kvinnor och 

män genom tiderna och hur jämställdheten har utvecklats se bilaga 3 (1 Statistiska centralbyrån). 

 

 

2.3.2 Från kvinnovetenskap till genusforskning 

Inom medievetenskap var interaktionen med kvinnorörelsen viktig i samhället mellan 60 och 70 –

talet. Från början kallades det för kvinnoforskning och handlade mest om kvinnor.  Först på 80 – 

talet kom feministisk forskning fram i ljuset och på 90 –talet började man prata om 

genusforskning. Det som berörde ämnet att det inte bara var ett biologisk kön man forskade 

kring utan även aspekter som kunde vara socialt eller kulturellt betingade. Då man granskar 

genusperspektiv inom medier bör man även granska genusslentrianen som har uppstått, vi är så 

vana vid stereotypa framställningar att vi inte ser dem längre. Könstillhörighet i reklamer och 

medier  konstrueras, man har forskat i att kvinnor framställs som underordnade i sina poser på 

bilderna samtidigt som männen visade på makt och förmåga (Fagerström, L, Nilson,M 2008). 

 

 

 

3.Teori 

 
Två olika teorier visas i det här avsnittet, en feministisk och en mediebaserad  för att 

bättre få en förståelse om vad feminism innebär, och hur mycket makt medierna har i 

den stereotypifiering och schablonframställning som idag inte ifrågasätts. 
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3.1 Feminismen/Det manliga tolkningsföreträdet 

 

Begreppet feminism kan definieras på olika sätt men det innebär att det finns en könsordning, 

och att i den könsordningen är kvinnan underordnad män, samt att man tycker att detta är fel 

och att det bör förändras. Det är en definition som utgår ifrån att feminismens mål är 

jämställdhet mellan kvinnor och män, med män som ett relativt objekt. Men för att kunna kalla 

en teori för feministisk krävs det att könsförtrycket inte ses som sekundärt i ett förhållande ur 

andra analyskategorier. 

Utifrån att man ser det på det sättet blir feminism ett vänsterprojekt , men den synen kan vara 

missvisande och saknar perspektiv och djup. Det har blivit så att vänstern har tagit över 

feminismen men det finns två olika typer av feministiska rörelser en som är socialt präglad 

feminism och en liberal . Båda två hanterar jämställdhet som det eftersträvande 

målet.(Persson,2009). 

Jämställdhet kan syfta på en politisk strävan efter lika rättigheter och att behandlas som en individ 

och inte som ett kön., den allmänna uppfattningen är att jämställdhet är lika möjligheter och att 

kvinnor och män gör lika val. Det finns anti feminister som anser att män och kvinnor självklart 

skall vara jämställda men att män har blivit underordnade till följd av feministiska strategier och 

att kvinnor har en fördel i relationen med sina barn. Det råder en allmän förvirring i vad som 

gäller och menas med jämställdhet idag. Det kan tyckas att det är en bra tanke att människan är 

formbar men den är inte så realistisk, därför får ofta man utgå ifrån en existerande patriarkal 

maktstruktur där man nöjer sig med att problematisera hur skillnader upprätthålls  och skapas i 

sociala sammanhang.  

Det finns en bakåtrörelse som visar på vad som har hänt sedan man kastade och brände bhn och 

deklarerade sin frihet som kvinna med egna mål och drömmar. 1970-talet var en tid då man 

gjorde revolt och ville göra sig fri ifrån mallar och regler kring kvinnor, men om man har sett en 

gammal kokbok ifrån 50 –talet så hittar man getingmidjor, spetsiga bröst Man skall gifta sig för 

att få ha sex, och kläderna man använder skall vara som passar en hemmafru. Man skall vara gift, 

ha en man som försörjer familjen som skulle bestå av minst två barn och någonstans under denna 

tid skapas en rörelse som arbetade för frigörelsen av kvinnan och deras skambeläggning. Man 

ville mer än att vara en stereotyp husfru med en identitet endast av detta syfte. Man revolterade 

mot borgerligheten och den individuella revolutionen öppnade vägen för p-piller, och sexuella 

friheter och när man kunde slippa oron över att bli gravid som kvinna var det lättare att njuta av 

sex och detta var naturligtvis en frihet (Persson, 2009). 

Det välfärdssamhället vi har idag  missgynnar kvinnor och strukturen styrs av könssegregering 

och man skulle behöva ändra lagar och politiska åtgärder tas för att ändra könsmaktstänkandet 

(Persson, 2009). 
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3.1.1 Särarts Feminism - Bakåtsträvande tendenser 

I stora delar av Europa och Amerika har familjen blivit synonym med en normal familj med det 

heterosexuella äktenskapet som pelare, med deras biologiska eller adopterade barn. Man har inte 

följt med i moderniteten utan lever kvar i gamla spår, och är väldigt etnocentrisk i sitt tänkande 

kring andra familjesituationer.  Kvinnor accepterar att de är underlägsna  i patriarkatet eftersom 

man  får fördelar i familjeförsörjningen och sin sociala status. Man lindar in ideologierna i 

romantiska föreställningar och sfärer. Visserligen har man givit modernare giftermål en chans att 

induvidalisera sig tillsammans med resten av den moderna världen. Förr var vanligt att man hade 

arrangerade bröllop för familjefridens skull och för att se till den sociala statusen och försörjandet 

av en familj.  

Men trots detta är kvinnan ofta fortfarande bunden till mannen som försörjare. Trots att vi har 

modernare tider och många har svårt att vara individuella och tänka på sig själva inom ett 

äktenskap eftersom man inte har möjligheten att försörja sig själv och sina barn utan mannens 

lön.  Relativiteten mellan sann kärlek och materiella värden och kulturella förväntningar krockar 

ofta. 

Nu för tiden bor man oftare som singel med barn, och äktenskapet har blivit lättare att bryta upp 

samtidigt som man ser paradoxer om hur man skall hålla uppe kärnfamiljen. Länder som är långt 

framme i jämställdhetsarbetet är Sverige och Norge men vi går ändå i samma fällor trots att vi har 

rätt till abort och 80% betalning för båda könen vid hemmavarande i samband med 

barnafödande (Stacey, J ,2002). 

Idag anser Judith Stacey att familjen är död, men spöket av den lever kvar i allra högsta grad i 

våra värderingar och samhället. Familjesystemet sätts på prov då kvinnor har blivit mer jämställda 

och inte lika beroende av sin makar till försörjning, i den postmoderna värld vi idag lever i. Man 

tampas med bakåtsträvande ideologier och med familjsynsätt som är utdöda men ändå lever kvar 

och sätter press på oss kvinnor. Man borde utvidga definitionen av familjen och forma den efter 

den tid vi idag lever i för att uppskatta och ta till oss alla familjeformer i vårt samhälle. Men en så 

länge lever en kvar i våra hjärtan trots att vi för länge sedan lämnat de gamla värderingarna med 

fadern som familjeförsörjare. Men för att bygga en säkrare värld för våra barn att växa upp i och 

komma närmare en jämställdhet och komma bort ifrån bakåttendenserna borde vi hylla de nya 

familjerna. (Stacey, J ,2002). 

Mycket har hänt sedan 1980-talet och motoffensiven mot 60/70 talets sociala rörelser, samt deras 

förvandling till sociala icke-rörelser. Det var kvinnor och goda män mot dåliga män som ledde till 

att man förändrade familjen och synen på familjen. Det kom i samband med industrialiseringen 

och individualiseringen då relationen mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden förändrades 

då män tappade mycket av sin manliga status som familjeförsörjare vilket kan kopplas till att 

underordningen av kvinnor och deras kamp mot oberoende tog fart. Det börjar föras en kamp 

mot de dåliga männen och den nya pappan tar form i familjen i den nya postfeministiska 

centristiska nyfamiljismen. Man vill att könsformerna skall reformeras men inte överges. Man ser 

en trend i att man skall tillbaka till den traditionella familjen fast med jämställdhet, det vill säga att 

pappan deltar i familjen och med barnen på ett annat sätt än tidigare. Man värnar om 

könsidentiteter och den goda kvinnan och mannen. Upplösningen av familjen skylls på att 
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kärnfamiljen bygger på tvång och ojämlikhet och att vi kvinnor är medvetna om detta samt att 

det ekonomiska beroendet av män har minskat. (Judith Stacey, In the name of the family.) 

” The family is dead, long live our families”. 

Judith Stacey 

 

 3.1.2 Det manliga tolkningsföreträdet 

Kvinnor och män är mer lika än olika, men där vi är olika saknas den kvinnliga erfarenheter i 

psykologiska teorier. Att leva och vara av samma kön som sin mamma, ha en kvinnokropp och 

att vara underordnad i samhället är gemensamma kvinnliga erfarenheter som präglar den psykiska 

utvecklingen och identiteten. Kvinnor föder barn, den nyfödda flickan är av samma kön som sin 

mamma, den nyfödde pojken är av ett annat kön. Mamman bemöter dem olika från 

födelseögonblicket både medvetet och omedvetet. Flickan får en grundläggande känsla av närhet 

och likhet och pojken av särskildhet. 

I samhället formas pojken att faderns huvudsakliga uppgift att vara känslomässigt frånvarande 

och arbetar utanför familjen medan kvinnor tillhör det underordnade könet i samhället och 

värderas enligt vår kultur lägre än mannens. Detta får konsekvenser för flickans utveckling när 

det gäller självuppfattning, självkänsla och kroppsbild (Fredelius, Klein Frithiof, Ursing,1994). 

Parallellt med den kollektiva kvinnofrigörelsen under de senaste 20 åren har nya 

kvinnopsykologiska teorier vuxit fram, som alla säker efter kvinnors identitetsutveckling eftersom 

det som skrivits innan har en utgångspunkt från den manliga grundmodellen. Detta är en ganska 

kort tidsrymd och det finns ingen sammanhängande teori om kvinnors psykologiska utveckling 

som är den enda sanna och rätta. Man vill fylla ett tomrum med kvinnliga röster som ifrågasätter 

det manliga monopolet på att förstå sig på män och kvinnor och omvärlden. 

Man talade om hormoner som en sjukdom som vandrar omkring i kvinnans kropp och som gör 

dem galna. Kvinnan blir bärare av synd och skam och det leder till förtryck av samhället och 

häxjakten börjar.  Man har under historiens gång bytt ut vördandet av kvinnan som moder i ett 

patriarkalt tankesätt där gud fader råder och där mannen är guds avbild och som är den sanna 

och rätta människan. Kvinnors underordnade ställning kan jämföras med andra underställda 

grupper i samhället som klass eller etnisk tillhörighet. Det manliga tolkningsföreträdet har pågått 

länge nog och för att beskriva vår värld måste vi ha ett språk och detta språket är satt av män och 

deras tolkningsföreträde är nästan ofattbart och det har inflytande överallt i vår vardag. Genom 

århundranderna har män bekräftat varandras upplevelser och deras vetskap om världen har 

kommit att bli den enda riktiga och sanna vilket innebär att de besitter makten att bestämma vad 

som är viktigt och inte (Kvinnoidentitet). 
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3.2 Mediernas makt och påverkan 

 

Under hela historien har det inte funnits en tid då mediemakten är så stor som den är i dagens 

samhälle, vi andas och lever i en medial tid och deras makt är större än någonsin. Man påverkas i 

vilket and man än lever, i vilken ålder man än är i och i vilken klass man än tillhör. Det som är 

viktigt att komma ihåg är att vi själva skapar makten och ger dem verktygen att manipulera oss 

med.  

Vi omges av medier varje dag, under en hel dag får vi information ifrån olika medier hela tiden 

allt ifrån tidningen till tvn, varje svensk konsumerar ungefär sex timmar medier per dag i 

genomsnitt och det är här våra värderingar och uppfattningar om världen konstrueras till stor del. 

Frågan om hur medier konstruerar kvinnor och män är stor, det är med stor sannolikhet att vi 

påverkas av dessa konstrueringar. Medier kan påverka genus, etnicitet, klass, sexualitet, ålder och 

mycket mer. En norm om hur man skall vara och agera skapas och normerna framträder i både 

texter och bilder. Det finns en hermenuistisk cirkel som kan användas vid tolkningen av medier, 

och mötet med medier kan göra tre olika tolkningar: 

1. En dominant tolkning – där mottagaren tar till sig den avsedda meningen med texten. 

2. En förhandlande tolkningen – där mottagaren tar till sig en del av den avsedda 

tolkningen, men står emot en del. 

3. En oppositionell tolkning, där mottagaren gör en helt annorlunda tolkning. 

 

Tolkning och omtolkning är en ständigt pågående process, och ofta rör vi oss mellan dessa tre 

olika positioner (Hall, Stuart). 

Det finns ett genusperspektiv då man kritiserar medierna och deras stereotypifering av kvinnan. 

Redan på 1960-talet kritiserade man medierna under andra vågens feminsim. Man menade här att 

man genom medierna talade nedlåtande till kvinnor, som man talar till ett barn ungefär, och 

förstärkte de traditionella könsrollerna mer. Veckopressens hemmafruideal och reklamens 

utseendefixering sägs hålla tillbaka kvinnornas frigörelse, samt hålla dem kvar i makten om 

pengar och att vinna mannens gunst och samma sak gäller idag fastän vi tror att vi har kommit 

längre än så. 

En del av att analysera medier ur ett genusperspektiv kan vara att granska genusslentrianen, vi 

utsätts så ofta för stereotypa framställningar att vi blundar för dem eller inte ser dem längre. 

Reklamens värld och bilder i damtidningar utgör referensramar , och våra värderingar styrs av vad 

medierna visar oss gäller i normer för samhället vi lever i. Framställningen av kvinnokroppar i 

reklambilder har länge kritiserats. Även om det förekommer män i dessa reklamer med så är 

kvinnor starkt överrepresenterade i det offentliga rummet och knyter an till ”mjuka” vackra 
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hustrur, diskande och tvättande hemmafruar, sminkshoppare och annat. Det är alltid kvinnans 

kroppar som används som förmedlare. 

Damtidningar glorifierar traditionella könsroller och vi kvinnor är i männens makt eftersom de 

sätter mallarna och reglerna. Förmedlingar man vill få ut i samhället görs till sanningar eftersom 

mediernas genomslagskraft är så stor. Vi kvinnor skall hållas till att fortsätta köpa tex krämer för 

att håla oss unga och snygga, och det finns en stor kommersiell kraft bakom som vill att kvinnor 

skall hålla sig inom mannens ramar(Genusperspektiv1). 

Mediernas populärkulturella utbud har varit ett viktigt forskningsområde under den feministiska 

medieforskningens framväxt. De feministiskt inriktade studierna under 1970-talet om hur 

könsroller framställdes i veckopressen är oerhört viktiga även idag. Vi vet att det medierna 

fortsätter att framställa kvinnor som oförmögna att välja själva och som offer i vissa fall men 

samtidigt skall man vara sig själv och tuff och oberoende, men fortfarande på männens villkor 

där har vi inte kommit så långt. Det är intressant att i manliga tidskrifter skall den manliga lusten 

väckas medan i damtidningar lär man sig om att väcka den manliga lusten.  

 

3.2.1 Genusperspektiv på medie-  och kommunikationsvetenskap 

Medier kritiseras ofta för sitt innehåll och försvarar sig med att de speglar verkligheten då man 

påpekar att det inte är jämställt i medierna. Men hur medierna framställer kvinnor och män bidrar 

till föreställningar om hur man bör vara och se ut för att bi en del av den verklighet vi lever i idag. 

Det som talas om och visas i medierna blir ju det vi talar om. Det finns genusforskare som 

undersöker hur vi skapar kön men även medierna bidrar till stor del i detta och hur makten 

mellan könen skapas ( Kleberg, M, 2006).   

 

Det finns en framväxande mediekritik av den svenska feministiska forskningen där man 

diskuterar hur man framställer kvinnor i medier som hemmafruar och ideal med utseendefixering. 

Detta sågs som ett sätt att hålla fast kvinnorna i beroendet av mannens pengar och makt, och den 

kvinnliga traditionella könsrollen glamoriserades av damtidningar. Man ifrågasätter kvinnans roll 

som offer som inte själva kan ta ställning och opponera sig mot patriarkala förtryck. Medierna 

använder sig ofta av stereotyper som kan kopplas till en föreställning om mediernas 

socialiseringsfunktion, och en så kallad överföringsmodell där kvinnan står för att hjälpa andra 

kvinnor att bli som de som är i tidningarna. I en analys av veckorevyn som är en tidning riktad till 

kvinnliga läsare och en annan som är riktad till män ser man stora skillnader i hur man 

presenterar sitt material. Veckorevyns kvinnovärld bygger på att kvinnlighet skall läras ut och att 

feminiteten kan förbättras och förändras. På ena sidan säger an att kvinnlighet är något bra som 

skall ge gemenskap till kvinnor samtidigt som den hela tiden kritiseras och att man skall vara 

bättre och bättre. 

I den manliga tidskriften handlar det om att bygga upp en lust och en vi känsla medan 

Veckorevyn handlar om att väcka lust genom sin femininitet (Kleberg, M, 2006). 
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Vad vill man då att kvinnor skall göra, man får inte glömma att damtidningar är en kommersiell 

handel och reklamen vill locka till köp. Reklamen och texterna i dessa tydningar har symboler 

som lockar till osäkerhet och njutning. 

 

4.Metod 

 

Här presenteras vad det har använts för metoder för att få fram resultatet i forskningen. 

Även kritik och tidsramar tas upp här. 

4.1 Diskursanalysen 

 

Jag har använt en kvalitativ diskursanalys där man tar ut det väsentliga ur texter som kan bestå av 

intervjuer eller tidningstexter och reportage. Man går noggrant igenom texten både helheten, 

delar och kontexten ur den. Man granskar kritisk innehållet i texterna då man är ute efter att tolka 

delar och få en djupare förståelse för fenomenet. Dessa kritiskt granskande undersökningar går 

ett steg längre än de systematiserade studierna och tar ställning till om en argumentation lever 

upp till bestämda normer, antingen rationella eller moraliska. Vill lyfta fram de samhälleliga 

konflikter som återspeglas i texten. Diskursanalysen granskar en viss diskurs inom ett fenomen 

som i det här fallet är damtidningar och hur kvinnor framställs. Man vill belysa 

maktförhållandena inom medievärlden(Esaiasson,P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wägnerud, L 

2009). 

Genusbegreppet som man studerar bilder och text med har i sin grund ett socialt och kulturellt 

betingade idéer om femininet och maskulinitet. Det berör hur man skapar dessa föreställningar 

och vilka konsekvenser det får i samhället. Makt utövas i alla diskurser omkring oss, som är våra 

etablerade tankesätt och mönster för hur man skall agera. En diskurs ger alltså tolkningsföreträde 

och är alltid kopplad till makten för att definiera det egna och det andra. Diskurser är dock inte 

eviga sanningar utan konstrueras om omkonstrueras hela tiden. Detta innebär att diskursen alltid 

bär med sig ett potentiellt motstånd, den är inte alltid homogen. Det finns avvikelser som kan 

leda till förändring och det är detta man vill upplysa om i diskursanalysen (Fagerström, L, Nilson, 

M 2008).  

 

4.2 Forskningsprojektet 

 

Innan man börjar med en undersökning får man räkna med att man har en viss förförståelse inför 

ämnet. Och i det här fallet så har jag en hel del egna uppfattningar om hur man är uppväxt med 

den rådande skönhetsindustrin och reklambildernas skeva verklighetsuppfattning och påverkan. 

Jag vet att kvinnor inte är helt jämställda med männen då vi fortfarande lever efter deras mallar 
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och normer. En trots detta är det svårt att vara helt objektiv då jag är en kvinna som gör 

undersökningen och inte man. 

Jag har haft många egna värderingar under forskningen eftersom jag är kvinna som både 

konsumerar damtidningar, och själv är på väg att skaffa familj. Jag hade en uppfattning om att jag 

visste ganska mycket om ämnet när jag började men min syn har ändrats under resans gång även 

om jag anser att mycket inom jämställdhetsfrågan bör tas upp och förändringar bör ske. 

 

4.3 Avgränsningar 

 

För att inte ämnet skall bli alltför stort har jag valt att titta på svenska damtidningar och hur det 

ser ut i Sverige idag. Jag kommer även att avgränsa till en gruppintervju.  I diskursanalysen av bild 

och text har jag använt mig av endast tre olika märken av damtidningar då jag skulle kunna tolka 

fler om det funnits tid till det för att få ett mer statistiskt mätbart resultat. Är ute efter det 

kvalitativa och hermenutistiska  i undersökningen och att försöka förstå bilderna och texten. 

 

4.4 Uppsatsens ansats 

 

Ansatsen med den här uppsatsen är att räta ut frågetecken som finns kring feminism och 

skillnader mellan kvinnor och män och varför vi fortfarande är underordnade mäns ramar inom 

medier. Vi blir dagligen påverkade av dessa sätt att se på kvinnan och följden är dålig självkänsla, 

självsvält och att vi som kvinnor får orealistiska krav på oss själva som kvinnor och individer i det 

västerländska samhället. Uppsatsen skall gå in djupare och tolka och hitta svar på vad man kan 

göra för att stimulera att det blir en social förändring i samhället. Det är intressant att titta på 

varför vi jämställda kvinnor i Sverige idag väljer att ta till oss av den smörjan som damtidningar 

säljer in i våra hem och tankar.  

 

4.4.1 Kvalitativ metod Gruppintervju 

 

Det finns olika metoder för att undersöka det här ämnet och jag har valt mig av två olika metoder 

som innebär både gruppintervju, samt text och bildtolkningar av damtidningar. Det är viktigt att 

vara kritisk till de metoder man använder sig av och vara öppen med vad som har gått bra och 

mindre bra. Kvalitativa metoder är bra när man vill få en djupare förståelse för ett ämne och 

förstå varför man påverkas av någonting. Intervjun är en form av gruppintervju där en mindre 

grupp människor möts för att diskutera ett givet ämne där forskaren kan analysera både 

interaktion och vad som sägs.  

Det intressanta med en gruppintervju  är att mycket kan hända inom den, när man väl genomför 

intervjun. Man kan som forskare inte ge en fullgod analys av allt som händer under tillfället, men 
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man kan få en bra grund att analysera sitt ämne på. Man måste även vara medveten om att många 

faktorer kan påverka hur svaren kan tolkas och hur deltagarna känner sig. Man tar hänsyn till den 

interpersonella interaktionen mellan deltagarna och hur man förväntar sig att de skall agera. 

Gruppmedlemmarna kan känna samhörighet av olika anledningar, även miljön man intervjuar i 

spelar roll för analysen och hur man som forskare kan utläsa och tolka den diskussion som förs 

mellan deltagarna. Gruppintervjuer är inte ett bra val för alla projekt men för den tänkta studien 

är den ett bra alternativ och att använda sig av intervjuteknik inom gruppintervjuen är i det här 

fallet ett bra upplägg för studien. Man behöver endast en grupp och medlemmarna kommer att 

avgränsas till tre stycken eftersom forskningsprocessen har en utsatt tidsram där man inte skulle 

hinna med en större undersökning och eftersom det finns andra alternativ som skall undersökas 

(Wibeck, 2000). 

Man får se upp med intervjuareffekten när man utför intervjuer, det vill säga att svaren kan bli 

olika beroende på vem som ställer frågorna. Man har även en del praktiska saker att tänka på som 

hur man tar kontakt med intervjupersonerna samt om man skall göra provintervjuer innan och 

vart intervjun skall ske samt hur man skall uppträda vid intervjun. (Esaiasson, P, Gilljam, M, 

Oscarsson, H, Wägnerud, L 2009). 

Gruppintervjuer kan bli svåra för forskaren att tyda och det blir svårt att hänga med i 

resonemangen ibland, jag har använt semistrukturerade frågor till mina intervjuer och har därmed 

kunnat hålla isär de som svarar. 

 

4.4.2 Diskursanalys av text och bild 

 

Även bild och texttolkning av damtidningar kommer att användas som metod och då får man en 

viktig bit av att verkligen kunna analysera det som man undersöker och studera hur det verkligen 

ser ut i dessa tidningar. Man systematiserar innehållet i texterna och bilderna och granskar kritiskt 

det man läser och ser. Detta är beskrivande analyser som används för att tolka och förstå texter 

och bilder och läsa koder ur dem. Man klargör tankestrukturen  hos de aktörer som bidragit till 

framförandet. Man kan även logiskt ordna innehållet i texterna för att forma dem till lätt 

överskådliga kategorier. Diskursanalys är använt för att belysa maktförhållandet ifrån mäns 

världsbild och  mannen i texten och är en kritisk granskande genren.  I en diskursanalys tar man 

upp saker i samhället som annars tas för givna (Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, 

Wägnerud, L 2009). 

Jag har valt att analysera tidningarna i sin helhet och inte efter olika texter eller reklambilder utan 

hela tidningen som en analysenhet för att få en större bild av hur de ser ut. Man tittar kritisk på 

en ideologi för att se om man kan analysera och tolka de delar som finns inom den, och om den 

kan vara missledande. Man kan göra en diskursanalys, eller en kritisk diskursanalys där man 

medvetet väljer att titta efter negativa effekter av en ideologi eller tankar kring ett ämne. Man kan 

välja att titta på olika saker och kriterier inom en diskursanalys som symboler och undanliggande 

budskap. Genom att analysera en ideologi analyserar man vilken mening en social eller etablerad 

relation mellan någonting har. Vilka intressen man bevakar och vilka historiska delar som finns 

med. Man måste läsa av symbolerna i deras eget symbolfenomen för att få fram den rätta 
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betydelsen av de aktuella tolkningarna och underliggande betydelserna. Man kan alltid länka ihop 

det man vill undersöka med andra ideologier i samhället som har med varandra att göra. Det här 

tänkandet är Marxistiskt och man kan använda sig av ideologier i olika sätt att arbeta på, varsom 

helst i olika tid och rum. Man kan reproducera dessa ideologier socialt och detta innebär både 

sociala relationer och det sociala livet samt det kollektiva och dominanta som gör att man kan 

hålla individer i ett samhälle till dessa sociala regler (Thompson, John B, 1990). 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

 

De tillvägagångssätt som används är en blandning av olika kvalitativa metoder som gruppintervju, 

samt diskursanalys av bilder och texter i olika damtidningar. Man kan säg att det är en 

triangulering av metoder då jag vill få ut så mycket som möjligt av undersökningarna som jag 

utfört 

  Jag har valt dessa metoder eftersom det är bra metoder då man vill få fram djupare kontexter i 

undersökningarna. Jag vill veta vad tjejer i verkligheten tycker om damtidningar, hur mycket 

påverkas vi och framförallt är vi medvetna om det. Kvalitativa metoder är användbara då man vill 

få fram ett djupare synsätt och analysera svaren man få i en intervju eller en tolkning av bild eller 

text. Man vill hitta undermedvetna budskap och förståelse för ett fenomen. 

 

4.6 Urval 

 

Urvalet har gjorts efter ett snöbollsurval och vid gruppintervjun var det viktigt att få med tre 

tjejer som inte känner varandra innan, som var mellan 20-40 år och som läser damtidningar. I text 

och bildtolkningen valde jag tre olika tidningar SOLO, Cosmopolitan och veckorevyn eftersom 

det här är tre tidningar som är populära och ledande på marknaden idag och som säger sig vända 

sig till kvinnor mellan 20-40 år. Det kan vara av stor vikt vilka intervjupersoner man väljer ut till 

undersökningen då en del kan vara bättre lämpade än andra. En del kan vara mer uppriktiga och 

konsekventa, och motsäger inte sig själva, samt håller sig till ämnet. Men den ideala 

intervjupersonen existerar inte utan alla är människor och de är inte alltid de som ger perfekta 

svar som är av värde för undersökningen. Därför har ett strategiskt urval gjorts för att få en så 

sann bild som man kan utav fenomenet. (Kvale, S 2007). 

Det som har använts i teorier och statistik kommer ifrån statistiska centralbyrån samt litteratur 

som har skrivits av forskare och författare. De kvalitativa underökningarna är gjorda av forskaren 

och det har använts olika urval i form av tidningar till text och bild analys och personer som har 

varit med i gruppintervjun. 

 

Jag har använt mig av undersökningar som analyserats och tolkats genom olika mallar av bild och 

text och hur man tittar på reklambilder och texter i damtidningar. Det har varit av intresse att 
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hitta gemensamma nämnare och se varför man skriver som man gör till den målgruppen som 

tidningen vänder sig till och om det är kulturellt och retoriskt betingat. 

 

4.7 Mediekritik 

 

Vi lever i ett samhälle där budskap strömmar mot oss. Vi lever och andas media varje dag och 

även om vi inte skulle gå ut genom dörren skulle vi ha en uppfattning om vad som händer runt 

omkring oss. Så var det inte för 50 år sedan, då hade skolan och kyrkan ett större inflytande och 

lärde ut vad som var bra och dåligt eller rätt och fel. Idag har medierna tagit den rollen och vi 

lyssnar mycket på vad de säger och låter dem påverka oss.  

Det finns nackdelar med medier då de nästan alltid gör stereotypa människoskildringar, och är ett 

sätt att diskriminera t.ex. Kvinnor. Vi har ett exempel på en kvinnlig stereotyp roll som 

förekommer som ”kärleksgudinnan” det kan förekomma som både horan eller madonnan i 

medier. (Alt är möjligt, 2004). 

Medier vinklar och dramatiserar, samt visar en osann bild på kvinnor och uppmanar till rådande 

manliga världsbilder.  Men medierna spelar också utifrån den spelplan som finns i samhället. Det 

har varit intressant att titta på de fyra tidningar som jag har gjort under den här undersökningen. 

Men man får inte glömma bort att det finns fler att undersöka och att ställa sig kritiskt till det 

man finner i den här diskursanalysen. 

Man kan alltid titta på fler tidningar eller andra medier för att få en bredare bild och få mer att 

fokusera på inför framtiden. Medier arbetar utifrån ett materiellt och kommersiellt syfte och vill 

att deras upplagor skall öka. På något sätt är hela ämnet motsägelsefullt och man måste börja i 

någon ända för att lösa upp vad det är som gått fel under historiens gång för att en sådan här 

diskurs skulle kunna uppstå. 

 

 

4.8 Metodkritik 

 

Det kunde ha varit intressant att ha fler grupintervjuer och jämföra dem med den jag har gjort 

och även få  intervjuer av förläggare och ansvariga utgivare av damtidningar, men med tanke på 

tiden som har funnits för uppsatsen kan det inte vara rimligt. Man kunde även ha valt urvalet av 

personerna mer ingående och inte slumpmässigt för att göra det mer intressant och få med mer 

olika syner på damtidningsfenomenet. Man får också ta hänsyn till de fällor som man kan hamna 

i då man utför en intervju som att forskaren är stressad och nervös, det kan färga av sig på det 

färdiga materialet. Intervjun skall inledas med en kort presentation av dig själv så att 

intervjupersonerna känner sig lugn och vågar öppna sig. Man skall se till att vara neutral men inte 

kylig mot den intervjuade, och vara välvillig mot respondenten. 



22 
 

Man får se upp med att standardisera sina intervjuer för mycket då de kan tappa sina fördelar och 

det man vill analysera i dem (Ejvegård, 2009). 

Som intervjuare har man vissa aspekter man kan ta hänsyn till då man vill ha ett så bra 

intervjumaterial som möjligt. Man skall vara kunnig inom sitt område, det skall vara strukturerat 

så att mindre missförstånd kan uppstå samt att man presenterar syftet med intervjun, man skall 

vara tydlig och vänlig i sitt möte med respondenterna. Det gäller att vara lyhörd och känslig inför 

svaren man får och höra underliggande åsikter samt vara öppen med vilka aspekter som är viktiga 

inom intervjun. Forskaren skall styra samtalet för att få svar på de frågor man forskar kring. Det 

är också viktigt att vara kritisk  för att kolla tillförlitligheten, och att vara minnesgod och komma 

ihåg saker under intervjun samt att inte vara rädd för att tolka vad respondenten säger för att 

sedan verfifiera sig om att man har uppfattat korrekt(Kvale, S 1997). 

I gruppintervjun hade det kunnat bli mer intressanta och givande svar om personerna öppnat sig 

mer än vad de gjorde under intervjun, med hänsyn till den tid som funnits till utförande samt  

transkribering av intervjuerna har jag inte haft tid att göra dem mer djupgående än vad de är.  

5.Analys 

Här presenteras resultatet av de kvalitativa undersökningarna. Jag kommer att presentera 

diskursanalyserna av text och bild i damtidningar.  Jag har använt mig av en mall då jag 

har analyserat text och bild. Jag kommer även att presentera intervjuerna.  

 

5.1 Mall över Diskursanalys av bild och text 

 

Här visas mitt analysarbete och hur jag har tolkat de olika tidningarnas helhet. Jag har tittat på 

hela tidningarna som analysenhet och tittat på både bilder och texterna ihop i dessa damtidningar. 

Bildanalysen har tolkats i olika delar samt sin helhet och jag har tittat efter symboler och 

varumärken och placering och bildsnitt. Texten har analyserats efter en mall och man tittar i den 

efter Logos som handlar om att styra och forma tanken och patos som spelar på våra känslor.  

Hela sammanhanget har analyserats som en enhet och det finns olika regler och koder som man 

kan titta närmare på vid en sån här analys (Carlsson, A, Koppfeldt, T, 2008). 

 

Bildanalys: 

Målgrupp 

Föremål och situationen 

Färger och symboler 

Tolkning 
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Textanalys: 

Att analysera hur en person eller produkt framställs i tidningen, och hur man tolkar den. 

Vem visar upp vad för vem?  Vad visar man på för värderingar och synsätt?  

Vad använder man för budskap till de kvinnor som läser dessa tidningar? 

 

Jag har använt dessa pelare att gå efter då jag har analyserat dessa olika tidningar i sin helhet och 

har inte gått in i minsta detalj på varken bild eller text. Alla tidningarna var till samma målgrupp 

men olika märken och upplagor.  

 

5.2 Resultat Diskursanalys 

 

          

 

Jag har använt mig av fem olika nummer av damtidningar för att analysera det som skrivs i dem. 

Tre var Cosmopolitan, en Veckorevyn och en Solo. Jag har gått igenom alla för att se om det 

finns någon röd tråd mellan de olika tidningarna samt att titta efter vad som skrivs mest om och 

hur man använder språket för att påverka. Jag kommer att redovisa vissa stycken och meningar 

som jag tycker är intressanta i undersökningen, samt titta på helheten av vad man tar upp för 

ämnen på sina reportage och bilder.  

På bilderna har jag tittat efter vad man använde för tjejer på omslaget och om de är retuscherade, 

hur kläderna ser ut och vad bilderna vill ge för utstrålning. Vilka värderingar ger de här 

damtidningarna de läsare som finns. 

Jag har delat upp tidningarna då jag har analyserat text och bild för att sedan jämföra dem och se 

vad de olika tar upp och om de är lika i sitt språk och bildmaterial. 
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Det är inte alltid så lätt att genomskåda medierna, det finns ofta underliggande budskap och det 

kan vara svårt att kritisera exakt det man vill komma åt. Man kan avkoda budskap genom att 

ställa frågor eller genom att tänka sig att det var en man i samma position och hur man hade 

reagerat på det? Hade det varit löjligt bara rent ut sagt? Man kan titta på hur rubrik, ingress och 

bild samt bildtexten integrerar med varandra. Det finns även vissa ord som kopplas ihop med 

stereotypa värderingar och saker några exempel är : 

 

 Olycka, problem – fläck, smutsigt hår 

 Självförtroende – rent hår, osynliga bindor, nya kläder, viktminskning, slät hy 

 Skönhet – bantning, smink, skönhetsoperationer 

 

När man tittar på texten i damtidningar bör man se vad texten har för ton, vilka ord som 

används, till vem texten vädjar samt om det förekommer mycket värdeladdade ord. Finns det 

klara kontexter i texten som god - ond? Hur beskrivs kvinnor respektive män, och vilka kommer 

till tals i texter? Vem är offer och vem är förövare?   

 

Då man kommer till bilderna är det viktigt att titta på vad som fångar betraktarens 

uppmärksamhet och hur rubriken kopplas till bilden, i vilken miljö bilden är tagen och vad 

personen på bilden gör. Hur står eller sitter kvinnor eller män? Ser man bestämd eller osäker ut, 

svag eller stark? Poserar personen och framställs personen som ett objekt eller subjekt?  Det vill 

säga är den till för betraktarens öga eller är den aktivt tänkande och handlande? Framställs 

personen som sexobjekt i syfte att attrahera betraktaren? (Jacobsson, M, 2004). 

Jag har börjat med den största damtidningen som är Cosmopolitan, den säger sig vara världens 

största magasin för kvinnor och chefsredaktören börjar med ett inledande brev om vad du kan 

råka ut för när det gäller en dejt. Samt viktiga fakta som att män i genomsnitt ägnar 43 min om 

dagen att spana på kvinnor. Det blir 4 minuter per kvinna, vad lyckliga vi skall vara för det. 

 5.2.1 Cosmopolitan 

Redan på framsidan möts man av en retuscherad och perfekt modell utan höfter och som 

framstår som väldigt smal, det känns som en perfekt kvinna. Det vi möts av är ett ouppnåeligt 

skönhetsideal eftersom ingen kvinna kan se ut så utan ett Photoshop program och duktiga 

stylister. Tjejen är blond med svallande hollywoodhår, och en tajt, kort klänning, det är en starkt 

obejktifierad bild som är till för betraktarens öga. Tidningen inleds med lockande reklam och ord 

som ”Be delicious” som vädjar till att man skall vara perfekt som kvinna.  

Reklamen om smink och shampoo håller på i flera sidor innan det inledande reportaget kommer 

och den första ut är ”Nya sätt att hitta kärleken” med uppdaterad forskning om hur man går 

tillväga. Man blir också så gott som utlovad att hitta en lämplig kille. Mer reklam för smink och 
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det utlovas silkeslen och perfekt hy bilden visar en retuscherad modell med textraden ”Maby she is 

born with it”. Man känner hur man vill köpa produkten för att bli lika snygg och perfekt. 

Sedan kommer en artikel om sann vänskap och det man tar upp i den här artikeln är 

gemensamma nämnare man har med sin tjejkompis som är att välja fel killar, att shoppa skor och 

att gå ut och dansa på borden. Man sterotypiserar och anser att detta är vad vänner gör, allt 

kretsar kring killar. Men sedan kommer problemet i vänskapen att din väns kille tar upp all 

hennes tid och att du vill berätta om ditt lördagsragg. Ingenting om andra saker som tjejer kan 

tänkas vilja ha sin bästa vän till, utan det är uppenbart att det handlar om killar. Mer och mer 

reklam för skönhetsprodukter, skulle vilja säga att nästan halva tidingen upptas av reklamplats för 

hur du dom tjej skall bli vackrare genom att köpa produkter. 

Ett av flera tester kommer nu och där kan du få reda på om din kille är en mammas pojke? Det är 

lite uppmaningar till jämställdhet om testet skulle visa att han var det. Men samtidigt skriver man 

att om han börjar hjälpa till behöver han och du bör ge din kille beröm för det är han värd då. 

Detta framstår som något paradoxalt, då du bör vara tacksam att han hjälper till i hemmet. 

Trådsmala modeller och skådespelare visar mode och hur du skall klä dig beroende på vilken 

hårfärg du har. Sedan kommer en intressant artikel om att du skall älska att vara singel vilket låter 

bra och på kvinnans villkor, men det visar sig ganska fort att det du skall göra på din fritid som 

singel är att hitta en pojkvän. 

” Hitta en mistel och bjud in ditt span för en eventuell kyss.” 

” Julfesten innehåller tillfällen till flört”. 

”Det ljuva singellivet är väldigt härligt” 

Bilden vid artikeln visar en tjej som är ljuvlig med blont hårsvall och skrattandes och äppelkindad. 

Det tredje reportaget handlar om sex och bilderna visar mer av den avklädda tjejen, killen syns 

bara i bakgrunden. Sedan ett till om hur du får din kille att prata med dig och om han inte gör det 

så är det ingenting konstigt utan självklart att han: 

- Har kvar tankarna på jobbet! 

- Tänker på World of warcraft! 

- Tuggar mat! 

“ Sedan trycker han på mute-knappen” för att han inte tror att du kan hantera 

sanningen”. 

Detta är ett normalt beteende och någonting som är helt självklart för en kille att göra så det 

behöver vi tjejer inte fundera över. Mer reklam med en blonderad tjej för shampoo. Sedan bjuds 

man på berättelser om hur man hittar en man, detta med rosa bakgrunder och romantiseringar. 

Så blir du mystisk, förförande och vacker lyder nästa textrad och skönhetsidealen vi matas med 

hela tiden i tidningen är att vi skall vara vackra och att allt skall vara rosa som vi vill ha. Nästa 

reportage handlar om rosa skidsaker och hur du blir en ”Snowbunny”. Tankarna för mig till 
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playboy bunnies och deras skönhetsideal som inbakas i en snöhistoria med blonda glada tjejer 

som använder rosa bikini i en skidbacke.  

Sedan kommer en artikel om kvinnor genom tiderna med stilikoner under, man tar upp 

värderingar genom tiderna och det som tas upp är följande: 

40-tal Den passionerade kvinnan 

50-tal Den insiktsfulla kvinnan 

60-tal Den optimistiska kvinnan 

70-tal Den ödmjuka kvinnan 

80-tal Den självtrogna kvinnan 

90-tal Den revolutoniära kvinnan 

Det tas upp hur man är som kvinna i dessa olika årtionden, och man kan ju börja undra vad de 

har tagit informationen ifrån. Nedanför de olika påståendena är bilder på återigen trådsmala 

modeller och skådespelare och ikoner. Här kan man se att rubrik och bild samspelar för en 

genomslagskraft. 

Eftersom det är ett julnummer kommer ett inslag om hur du skall få din man lycklig genom att 

köpa de julklappar han vill ha. Sedan fortsätter vad han vill i några sidor till med: 

” Fyra sätt att ragga på”. 

”Tjejfilmerna han vill se”. 

 

Sedan kommer ett intressant djupgående reportage om något så intressant om vad som händer i 

hans hjärna, och att han har makten syns överallt i texten från den första kyssen tills ni gör slut. 

Det som tjejen tänker på är att han kan vara mannen i mitt liv. 

Sedan kommer ett till inslag om ditt utseende som kan drabbas av stress, inte ditt inre och att du 

blir sjuk. Utan att du kan få torr hy, finnar och risigt hår och hur du skapar ett lugn för ditt yttre. 

Efter en sida med det här slungas man in i en till intressant artikel om vad män tycker är snyggast 

på en kvinna. Det finns statistik i procent och det är männen som bestämmer hur vi skall se ut 

för att vara snygga. Sedan uppmärksammas det i en rosa bubbla att 82 % av Cosmopolitans läsare 

bryr sig om vad deras killar tycker om deras make up. 

Hur får du en sexig rumpa är en viktig artikel med bilder på en blond tjej i jeans som visar 

rumpan och hur du skall få en sådan. Sedan kommer en lustig paradox du skall lära dig att baka 

goda bakverk, men samtidigt vara smal och size zero. Sedan kommer ett nytt test om vad han 

egentligen gör på nätet och hur kär är han i dig? Här kan man få svar på frågor om han vill bli 

ihop eller bara ha sex.  



27 
 

Det förekommer mycket underklädesannonser i tidningen, det är sexigt, retuscherat och du får 

lära sig hur man blir söt och sexig som en karamell. Även hur du blir rik, sexig och berömd. 

 

Sedan får du 40 steg till skönhet med diverse annonser på vad du behöver köpa i varje steg för att 

bli så lycklig och underskön. Jag reagerade på att ¾ delar av omslagen var blondiner i tidningen. 

Det var även artiklar som Hit and Run - svar på varför han bara drar  och hur du som kvinna 

hanterar det. Hur hans blick avslöjar honom, och hur du hanterar hans vänner. Sedan visas det 

hur du klär dig i sexappeal och hur du får en glödhet blick. 

 

 5.2.2 SOLO 

 

SOLO är en lite mindre tidning än Cosmopolitan, och är en svensk tidning men den ser på 

utsidan nästan exakt ut som sin storasyster och det gör nästan alla damtidningar. En blondin med 

urringning och hollywoodsvall och rosa stora bokstäver lockar dig att köpa tidningen. Den börjar 

också med reklam om allt möjligt ifrån hårproblem till naglar och kläder. Den här börjar lite 

annorlunda med ”Kända killar på bild innan kl 10 på morgonen”. 

Sedan fortsätter den i samma anda med snabb skönhet, och sedan helt oväntat ett reportage om 

skönhetsoperationer där man slipper narkos och hur vanligt och bra det är. ”Skaffa större bröst 

på lunchen!” Sedan uppmanas du att fejka så mycket du kan av ditt utseende och mer ytligheter. 

Det är c: a 10 sidor badmode mitt i tidningen som består av en smal modell som är retuscherad 

och ser overklig ut. Mycket fejk, man uppmanas att fejka sin solbränna och hur man lagar ett 

krossat hjärta. Det är mindre tester i den här tidningen men reklamen och bilderna visar samma 

sak och lite mer modeinriktad. 

 

 

5.2.3 Veckorevyn 

Veckorevyn vänder sig till yngre tjejer än de andra två damtidningarna och den är också svensk 

och mindre i världen, men väldigt stor i Sverige. Utseendet är ungdomligare och bilden på 

framsidan skiljer sig lite ifrån de andra två. Det man möts av först är en yngre tjej med kort 

glitterklänning och blonderad och stora bröst. Texten är chockrosa och det första man möts av är 

”Vad grabbar snackar om just nu”! Det märks att just den här tidningen riktar sig till yngre tjejer 

och har mer reportage om hur man skall vara som tjej än de andra som är mer modeinriktade i 

sina reklambilder. 

Man kan tänka sig att man medvetet har anvisningar vid den här fotograferingen att se ung och 

lite sexig ut. Personen poserar på ett sätt som inte är naturligt och starkt obejktifierat på ett sexigt 

sätt. 
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5.4 Presentation av intervjupersoner 

 

Jag har valt att använda tre stycken tjejer mellan 20-40 år i min gruppintervju som är anonyma. 

De tre har olika utbildning, familjesituation och arbete. För att få en så bra intervjukvalitet som 

möjligt har det varit korta frågor och funnits tid till långa svar istället. Intervjun har tolkats under 

tidens gång för ett bättre resultat och har varit självkommunicerande och behöver därför inte så 

mycket beskrivningar och förklaranden( Aspers, K 2008). 

Tjej 1. 27 år svensk ekonomiansvarig 

Tjej 2. 33 år svensk mammaledig/affärsbiträde 

Tjej 3. 30 år svensk studerande  

 

5.5 Gruppintervjuer resultat 

 

Det har varit intressant att utföra den här intervjun för att få fram vad kvinnor tycker om de 

påverkningar vi möts av dagligen i damtidningar, och hur idealet på verkar oss både 

undermedvetet och medvetet. De tre kvinnorna som deltog i intervjun har varit i lite olika åldrar 

och olika yrken.  

Det som har sagts under intervjun har styrt med semistrukturerade frågor men där man har 

kunnat ställa följdfrågor och utveckla sina svar mer ingående. Intervjuerna har sedan 

transkriberats och jag har använt mig av citat i resultatet och tagit med det som verkar vara mest 

relativt och viktigt för undersökningen.  

Vid första frågan om man läser mycket damtidningar var den första reaktionen ifrån alla tre att 

man inte läste dem så mycket. 

”Ibland, då och då, och inte så mycket!” var svaren jag fick men allt eftersom det kom mer 

frågor så verkade man vara insatt i tidningarna och läsa en hel del i dem ändå. Kanske att man 

undermedvetet ville säga att man inte läser dem så mycket eftersom man verkar veta att det är 

mycket skeva skönhetsideal och inte anses så bildande att läsa dem. 

 De tidningar som man läste var till stor del Damernas värld, Elle, Veckorevyn och Cosmopolitan 

och det man ville läsa om helst var nyheter om kändisar, horoskop, mode och en tjej sa att hon 

ville ha mer teknik i dem. 
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” Jag gillar illustrerad vetenskap” 

De var alla överens om att det var mycket skönhetsideal man möttes av i tidningarna och att det 

kan vara svårt att se sig själv i en size 32. Två av dem tyckte absolut att det var lätt att påverkas av 

idealen medan en tjej sa. 

”Nej! Det tycker jag inte alls att man blir, man vet ju att det inte är på riktigt. Alla är ju så 

retuscherade i tidningarna det vet ju alla.” 

Vi diskuterade om det var jämställt inom tidningsvärlden och jag fick känslan av att man inte 

riktigt visste men att man inte trodde att det var det. Men det kändes som om frågan var lite oklar 

för dem, förutom en tjej som sa. 

”Nej! Det är det verkligen inte!” 

Vi pratade vidare om det var viktigt att se ut som de gör i dessa tidningar, om det är något som 

man strävar efter. Eller om det finns andra saker som är viktigare och det verkade det ju göra. 

” Alltså innehållet är viktigare än personerna på fotot är. Men ofta så är ju hela 

innebörden ganska ointressant och då blir bilderna viktiga. Men vill man inte se det så 

kan man ju köpa en tidning som inte är en modetidning utan mer utvecklande.” 

Det fanns även en fråga om vad man skulle kunna ändra i dessa tidningar för att påverka kvinnor 

i en bättre riktning än vad man idag gör. Det verkade som om man tyckte att man hade ganska 

mycket ansvar själv, att man får det man köper och får skylla sig själv lite. Vilket jag tycker är 

intressant att kvinnor har den uppfattningen för vi är så vana vid att det är så samhället ser ut, att 

man inte anser att det är någonting som går att ändra. Utan att det är som det är och vill vi inte 

bli påverkade får vi göra egna val och blunda för tidningarna och medierna. 

” Jag tycker att man får ju det man köper, om du ska ändra tidningarna tror jag att det 

gäller att man skriver om mer viktiga saker. Vill man läsa om mode, eller kändisar så får 

man ju det man söker i damtidningar, så är det ju bara.” 

En tjej tyckte inte man behövde ändra så mycket, för det var så det var och en sa att man kanske 

kunde ta bort fotona på supersmala tjejer. 

Jag frågade även om man tycker att det märks att den manliga paradoxala bilden lyser igenom i 

tidningarna och om man märker att det är en manlig mall som styr om man lyckas eller inte som 

kvinna. De verkade som om de inte riktigt förstod frågan, och verkade osäkra på vilket svar de 

skulle ge mig men en tjej sa att hon inte hade en aning och en annan svarade att om man var 

yngre kanske. 

” Är man tonåring eller osäker på sig själv och lägger mycket tyngd på vad andra tycker 

så tror jag att man kan ta åt sig och känna att man måste passa in på ett sätt efter hur 

tidningarna visar att man skall vara, och att man tror att man blir lycklig då.” 

Hur man reagerade på tester som finns överallt i dessa tidningar var ganska solklart över alla tre 

tjejerna, man tyckte dom var töntiga. Men man gjorde dem ibland för att se vilket töntigt svar 

man kunde få. Alla höll men om att man var uppväxt med damtidningar sedan man blev tonåring 
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och att man faktiskt läste dem från och till. En sa att deras uppgift var att vara kul, och det var de 

ju. 

Alla höll med om att tjejer har mycket krav på sig själva att lyckas både med karriär och familjen, 

en av tjejerna hade barn och hon tyckte det var mycket mer pressande för henne att hinna med 

allt än för hennes man trots att de delar på det mesta men det blir ändå så att hon kände sig 

huvudansvarig inför barnet och att det var hennes jobb som fik lida om det var någonting med 

det som om hennes dotter var sjuk tex. Hon tyckte också att hon hade blivit diskriminerad som 

kvinnan när hon var gravid, både på jobbet samt annat. Även de andra två tyckte de hade blivit 

annorlunda behandlade just för att de var kvinnor.  

 

” Diskriminerad vet jag inte, kanske. Men behandlad annorlunda för att jag är kvinna ja. 

Men just ordet diskriminerad vet jag inte.” 

 

Alla tre hade skilda föräldrar och två hade växt upp så medan en tjejs föräldrar skilt sig på senare 

dagar och alla tre hade syskon. Den viktigaste frågan var ju hur man skall kunna förändra i 

samhället på ett positivt sätt så tyckte man att om man kunde ändra den skeva bilden på hur 

kvinnor skall och förväntas vara så hade det blivit bättre. En pratade om arbetsmarkanden och 

hur den påverkas. 

 

” Jag tycker att inkvotering är fel, man skall inte få ett jobb för att man är kvinna och att 

det borde finnas fler kvinnor på just detta företag. Dock så tycker jag att fler kvinnor 

borde finnas på viktiga poster i samhället. Men hur vi skall komma dit har jag ingen 

aning om.” 

Jag tycker att man märker på tjejerna när vi pratar att de är osäkra på vad man förväntas svara 

och många ser det nog som att det är som det är och att man inte kan förändra vissa saker. Samt 

att man uderminerar sig själv i en mansdominerad värld som man legaliserar och man tycker nog 

att det är lite obehagligt att ifrågasätta det som gäller. Man ser det som kvinnans egna fel om man 

läser och tar åt sig av den påverkan vi knappt kan missa idag. Jag tror att man ser sig mer 

medveten om farorna med det än vad man själv tror. 

Vi tjejer tror att vi gör saker av egen fri vilja och det anses fult att ifrågasätta den manliga 

världsbilden. Vi fortsätter att följa i fotspåren efter männen, vi fortsätter att ta smulorna av det vi 

kan få och fortsätter att tro att vi spökar ut oss i smink och så vidare för att tillgodose mina egna 

behov som kvinna. När vi i själva verket är en kvinna av vår tid som skulle kunna förändra så 

mycket mer än vad vi inser att vi kan. 

 

Det är läskigt att prata med tre stycken medvetna tjejer som är moderna och lever ganska 

jämställt i vårt samhälle och ändå inse att de har inte tänk tanken att det synsätt som råder går att 

förändra. Man vågar inte ifrågasätta synsättet för det räknas som det enda sanna och det enda sätt 
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vi kvinnor kan frigöra oss på är genom männens ramar och regler. Vi ställer upp på de patriarkala 

normerna fullt ut och beteendemönstren ändras ingenting. Vi är så rädda över att bli sedda som 

feminister att vi backar och finner oss i det fack vi har blivit satta i. Vill vi kvinnor ha detta, ja 

tydligen vill man det eller man vågar inte tro på att det finns någonting bättre för kvinnor. Det är 

vår lott i livet och vi skall bara finna oss. 

Intervjun tyder på att även vi kvinnor själva har svårt att se vilka normer som påverkar oss 

negativt eftersom vi är så invanda i dessa mönster. Vi har skolats sen barnsben att ha den här 

uppfattningen om hur vi skall vara som kvinnor. Vi vågar inte tro att man kan ifrågasätta den här 

diskursen, det är någonting som bara är så. 

 

Det skrämmer mig lite att tre intelligenta tjejer ifrån olika världar ända har samma uppfattningar, 

vill vi tjejer inte se sjuka ideal eller bli påverkade av dåliga värderingar är det upp till oss själv att 

undvika det. Det är nästan som om man säger att man får skylla sig själv att man är tjej. 

 

6.Sammanfattande analys 

En sammanfattande analys av vad jag har kommit fram till under undersökningarna, och 

diskursanalysen. 

6.1 Damtidningar  

 

”Män ägnar 43 min om dagen att spana på kvinnor, det blir 4 minuter per kvinna och vad glada vi skall vara 

för det.” 

Det man ser i dessa damtidningar är att kvinnor framställs som perfekta modeller och att man 

blir lycklig av att vara smal och snygg. Man ser ständigt upprepade ouppnåeliga skönhetsideal 

som påverka oss kvinnor. Det är lockande ord i reklamen och en massa reportage om att hitta 

kärleken.  

Man kan se genom alla tidningar att rosa är en dominerande färg och tema. Rubrik och bild 

samspelar ofta och man får mycket raggtips och mycket av tidningarna dominerar av vad killar 

tycker om oss kvinnor. Är man snygg, söt, sexig och framgångsrik eller har en snygg kille så är 

man lycklig. Skönhet är lika med ett lyckligt liv, det är ett budskap som är starkt i dessa 

damtidningar. 

Vid diskursanalysen av de damtidningar jag undersökt framgick det väldigt tydligt hur hårt hållna 

medier är av den sociala och kulturella mallen som idag finns och som upprätthålls till varje pris 

genom reklambilder och hur man skriver till kvinnor. Det är en maktfaktor som inte ifrågasätts 

tillräckligt. Kvinnor själva verkar vara så stöpta i rollen som underordnade männen att vi inte 

tycker att det är något att tänka två gånger över. De är en mansdominerad värld som kvinnor 

fogas in i, och det är inte bara feminism som behövs för att slå tillbaka.  Vi kvinnor måste kräva 

att vi vill läsa om annat och ha andra förebilder än de modeller som visas i tidningarna. 
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Som man ser teoriavsnittet så ser man dock att det är vi själva som skapar makten som medierna 

innehar, och vi som ger dem verktygen att manipulera med. 

Vi verkar tycka att det är så här det skall vara och diskursen är säker så länge ingen försöker att 

förändra den. Det finns potential att kunna förändra den mall som idag råder eftersom ingen 

diskurs är skriven i sten utan går att förändra, men det kanske kommer att ta tid innan vi kommer 

dit. Vi kvinnor själva måste först inse att vi har mer att begära av medierna och hur vi framställs i 

reklamer och hur vi blir tilltalade inom den här världen.  

Genusperspektivet som kritiserar medier och stereotypifieringen av kvinnan behövs för att lyfta 

fram problemet med att man talar nedlåtande till kvinnor genom damtidningar. Genusslentrianen 

är stor i damtidningsvärlden och jag tror inte att man ser hur stereotypa kvinnor är i dem längre 

man blundar inför fakta. 

Nästan alla vet att bilder retuscheras och kvinnor framställs som offer och objekt men ingen gör 

någonting åt det, och jag tror inte att man vet vad man skall göra. Eller att man inte tror att det 

går att göra någonting åt för att kvinnor ät kvinnor och män är män. Men det finns alltid plats för 

förändring i samhället och jag hoppas att nästa generation kommer att ändra vårt synsätt på hur 

man framställer kvinnor i medier.  

Problemen märks tydligt i och med att man glorifierar damtidningar och det sätt man framställer 

kvinnan på som någonting positivt och att könsrollerna är traditionella är det enda riktiga. 

Det är viktigt att diskutera inte bara skönhetsidealen utan även vad man kan göra för att stå upp 

mot kraven. Du kan läsa i damtidningar om den lyckliga horan, och att det skall vara förknippat 

med någonting positivt. Det är även positivt att vara en Powerslampa, men lika paradoxalt har vi 

inte kontrollen över vår egen sexualitet som det sägs och hur skall det då kunna vara någonting 

positivt. 

Power slampan skall vara stark och begåvad med pondus och samtidigt klä sig som en prostituerad. Då 

prostitution är kriminaliserat i större delen av världen uppfattas det ofta som negativt. De stigmatiseras och 

tidningen försöker kanske framställa power slampan som någonting positivt men frågan är om det fungerar när 

unga kvinnor skall avkoda de negativa föreställningarna kring prostitution (Jacobson, 1998). 

 

Det finns antifeminister som påpekar de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, och de 

syns inte minst när man skall bilda familj. Men i dagens tidningar blir det paradoxalt då man skall 

vara fri och singel och självständig samtidigt som man skall vara snygg och smal för att hitta en 

man. Bakåtrörelser visar på att man nu mer än efter frigörelsen är fast i gamla mönster fast i nya 

tider. 
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När man börjar agera för förändring inom det här ämnet i samhället så är det möjligt att även 

omvärlden börjar reagera. En del kanske tycker att det är bra och en del blir oerhört provocerade, 

man kan mötas av angripningar som är svåra att bemöta. Det finns olika sätt du kan bli bemött 

på och vanligt är att man inte får någon reaktion när man vill uttrycka sin åsikt, man blir 

osynliggjord eftersom man inte vill ta i ämnet.  

 

6.2 Intervjuer och feminismen 

 

I intervjuerna visade det sig att de kvinnor jag frågade läste damtidningar ibland och de flesta 

visste om att det var skeva kvinnoideal i dem men man orkade inte bry sig om det tillräckligt. De 

tidningar som var populärast var Cosmopolitan och Veckorevyn som är två av de tidningar jag 

analyserade i text och bild och kom fram till var mycket starkt påverkande i texter och bilder. Det 

man läste i dessa var ju just kändisar mode och horoskop samt tester och reportage. Man tyckte 

att det var lätt att påverkas av idealen i tidningarna.  

Man visste även om retuschering men man verkade inte bry sig om att agera mot det heller. Man 

viste inte riktigt men trodde inte at det var jämställt. Man tyckte att innehållet var i än fotona. Det 

verkar som om kvinnor själva vill läsa eftersom det visuella intrycket ger oss någonting positivt 

tillbaka.  

Vi kvinnor vill se vackra ut och vi vill se ut som dessa kvinnor i tidningarna. Vi anser att det är 

lycka och att vi får ett lyckligt liv av att vara som de kvinnor som finns i tidningarna. Men dessa 

kvinnor är inte verkliga. 

  

Det är fortfarande väldigt laddat att säga att man är feminist men det borde inte vara det. Det 

handlar ju om att konstatera att kvinnor och män behandlas olika på grund av kön och hävda att 

det måste ändras. Det som gäller är att inte ge upp utan att säga ifrån och stå för sina åsikter för 

bara för att en norm är satt så betyder det inte att det är rätt mot oss kvinnor att följa den. Vi 

säger allt sällan vad vi tycker och tänker och många medier och damtidningar hävdar att de ger 

oss vad vi vill ha. Vi måste göra rösten hörd och visa att den sidan som damtidningar framställer 

oss kvinnor och sättet det gör det på måste ändras till så att vi kan bli starkare kvinnor utan 

underläge till männens värld. 

Det finns chanser till att förändra mallen och det sociala värderingar som vi bär rumt på och som 

skönhetsindustrin tjänar oändligt mycket pengar på. Men som med alla miljardindustrier vill man 

inte gärna ändra på ett vinnande koncept och vad skulle hända om alla kvinnor plötsligt insåg att 

det duger utan smink, skönhetsoperationer och bantningspiller? En hel lögn och myt skulle 

raseras och en industri dö ut. Men det skulle antagligen födas en ny tid och nya mallar ur askan av 

förändringen. En tid där män och kvinnor är jämlikar även i den här världen, där kvinnor 

behandlas med respekt och inte blir obejktifierade. Hur skall då den här rådande världsbilden 

ändras? Det verkar inte vara någonting som damtidningsfenomenet eller skönhetsindustrin 

gynnas av eller vill ändra. Kvinnor verkar inte heller besitta redskapen och vetskapen att kunna 
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förändra, men det går och det som behövs är att vi öppnar upp ögonen och börjar ifrågasätta och 

ändra de ideal som idag visas i tidningar och reklamer. 

Feminismen är ett tecken på att det finns en motståndskraft till det manssamhälle som idag råder. 

Vissa kritiserar den, och vissa hyllar den. Det finns också många inriktningar och diskurser inom 

feminism och många teorier att läsa om och ta ställning till. Det måste finnas en motpol för att 

kunna få en förändring i samhället men jag tror att det enda sättet att få till en social förändring är 

att titta större på bilden om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ta fasta på det man är lika på 

och hylla det man är olika på, för hur roligt hade det vart om världen hade varit unisex och inga 

olikheter hade funnits. Men maktkampen måste raderas vi måste alla känna att vi är lika värderade 

och detta bör ske redan som barn inom den egna familjen. Vi kvinnor måste börja se oss själva 

som kompetenta och likvärdiga mannen på många plan. Vi måste börja ifrågasätta varför vi 

särbehandlas och diskrimineras inom många områden och inte låta det passera utan ta kampen så 

att våra barn och kommande generationer kan få en jämställdare bild i medier och i hela 

samhället.  

Man menar att man idag studerar genus, där man inte motsätter sig att det finns biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Man kan konstruera kön efter socialt konstruerande. Men 

feministiska teorier har även påpekat att olikheter även konstrueras utifrån sociala och kulturella 

ting. Man kan kalla den teori som radikalfeminism som handlar om den könsmaktsordning som 

tas upp i den här uppsatsen där man visar på att det finns ett universellt mönster av kvinnlig 

underordning och att detta beror på den patriarkala maktstrukturen som genomsyrar hela 

samhället. 

Vem bestämmer då vad feminism är och vad det innebär? Ingen men man kan utgå ifrån att om 

det finns en könsmaktsordning och att kvinnor i den är underordnade män, då är detta fel och 

bör förändras. Så varför ignorerar man även som kvinna att det finns en könsmaktsordning som 

vi dagligen lever under? Är det så illa att vi kvinnor vill vara underlägsna männen och finna oss i 

att vara en del i deras små ramar Så illa att vi måste motsätta oss feminister i vissa fall och 

kritisera forskningen om hur det är si eller så ? 

Jämställdhet borde inte baseras på det manliga företrädet som råder, och hur har den bakåtrörelse 

som visar på vad som faktiskt har hänt sedan man brände bhn och skaffade p-piller. NU ser vi en 

tendens att gå tillbaka till de gamla traditionerna men med en massa nya i bagaget som försvårar 

att vara hemmafru och leva i en standardfamilj som man gjorde på 50- talet. 

 

 

7. Diskussion 

Nu presenteras egna reflektioner och funderingar kring frågeställningen. Här vill jag 

försöka svara på varför kvinnor köper och läser damtidningar, och vad det finns att göra 

för att belysa den skeva kvinnobilden som man visar i medier. Genom mina 

diskursanalyser kommer jag även att diskutera innehållet i damtidningarna och hur man 

framställer dessa tidningar lockande för kvinnor. 
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Varför köper vi dessa tidningar som gång på gång upprepar ett mönster och en salig blandning av 

paradoxala värderingar, starkt kvinnoförnedrande texter och bilder. Genom intervjuerna har jag 

förstått att kvinnor vill vara vackra och drömma sig bort, men vet om att det är så men man är 

oförmögen att vilja ändra på det. Det verkar som om det är en norm som sitter inne hos vår 

självkänsla och bor som en liten röst i vårt huvud. Trots att man blir upplyst och vet vad den här 

tidningen kommer att försöka påvisa och påverka om så väljer man att blunda för det och tänka 

att så är världen. Vi är kvinnor och så är det, det finns ju inga alternativ. 

Vi borde göra våra röster hörda och berätta att vi vill läsa om andra saker än skönhet och 

bantning. Vi borde få se kvinnor med normala vackra kroppar och som inte är ouppnåeliga 

restuscherade ikoner i våra moderepotage. Vill inte bli bekräftade genom att finna en lämplig man 

att skaffa familj med. Vi vill säga ifrån och lära oss någonting ifrån de starka kvinnor i historien 

som inte lät sig kuvas utan som stod upp för att vi kvinnor skulle bli självständiga och inte 

behandlas som underordnade i samhället. 

Genom att göra den här undersökningen har jag försökt att gå till botten med ett problem som 

har funnits hur länge som helst. Jag har utför kvalitativa underökningar för att förstå varför det 

kan bli sådär och hur man upprätthåller ett beteende och en kultur med ramar som gynnar 

mannen och underminerar kvinnan. Tydligen så har vi kvinnor ett inmatat sätt att se på världen 

just utifrån samma ögon som en man. Vi köper att man skall vara power - slampa för att lyckas i 

världen., det är normalt att använda sig av allt man har för att lura hormonstinna män då tror 

man att man har makten fastän det är så oerhört paradoxalt. Man tror att man kommer fram till 

makten genom sin sexualitet för det är det enda sättet för oss kvinnor att göra oss hörda på.  

Detta är ett nytt fenomen som har funnits sedan 80-talet. Innan dess var det förlagt med skam att 

komma någonstans med kroppen som lockbete men idag anses det som kvinnor med makt måste 

komma dit genom erotiska kläder eller andra förespeglingar om erotik. Vi måste vara girlpower 

och lura männen fast på ett paradoxalt sätt med kroppen som det främsta vapnet. Vi är på väg åt 

fel håll i våra föreställningar och detta visar sig inte minst på kommersiella damtidningar och tv.  

Vi har kört fast i ett dilemma där vi kvinnor tror att vi måste spela efter männens normer och 

satta ramar och regler för att ta oss fram till makten. Det är det som krävs av oss för att lyckas att 

hävda oss som kvinnor i en mansdominerad värld, vi är oerhört jämställda men på mannens 

villkor. Det är dumt att tro att man som kvinna kan klä sig som man vill eller inte haka på 

skönhetsidealen och drömmen om en äkta make och två perfekta barn. Samt en lyckad karriär 

och att vara hemmafru och att vara sexig men inte för sexig. För som det ser ut idag så fogar vi 

oss efter det system och normer som finns, det verkar inte som om den moderna kvinnan tittar 

efter på vad det egentligen är vi ger upp.  

Man stannar inte och tänker efter och även de som gör det möts av ett starkt motstånd då mode 

och skönhetsvärlden är en sån miljonindustri som inte hade klarat av sanningen. Det är ledsamt 

att vi kvinnor endast kan göra oss hörda genom våra kroppar och vår yttre skönhet och inte få 

samma chanser som en kille som föds. 
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Det man måste försöka att sträva efter är en förändring i beteendet inte bara hos 

tidningsmogulerna utan även hos både kvinnor och män. Vi är alla bovar i kvinnoframställningen 

i medier och det är därför vi antagligen påverkas av det så starkt. Vi kvinnor idag verkar ha 

hamnat i kläm mellan 50-talet och 2000- talet. Man vill förändra men man vill så gärna behaga 

mannen med precis som förr. Eller så vill man behaga bilden av att vara perfekt och det är just 

den bilden som damtidningarna lever på i sina texter och bilder. Bilden av lycka är att vara en 

perfekt fru i en perfekt kropp och med perfekta barn och även lett perfekt arbetsliv. Det är helt 

galet och jag hoppas att det finns sätt att presentera nya kvinnoideal i framtiden. 

 

7.1 Avslut och vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att ta undersökningen ett steg vidare och gå in djupare på hur man skall 

förändra den rådande diskursen. Jag tror att man skall börja med tonåringar och unga kvinnor 

som har energin och viljan att förändra samhället. Mer forskning om kvinnor och medier behövs 

och inte bara ur ett feministiskt perspektiv utan ifrån ett mänskligt perspektiv där man upplyser 

kvinnor om att vara stolta och inte finna sig i det som vi matas med varje dag. 

 

Man skulle kunna forska vidare i kvinnor och mäns olika uppväxter och vilka normer man växer 

in ifrån födseln och vilka som kommer med tiden. Varför ser det ut som det gör och varför är det 

så svårt att ändra på uppfattningen om hur en kvinna skall vara?  Med tanke på att det bara är 

kvinnor som kan föda barn hur kan vi någonsin bli helt jämställda? Det är intressanta tankar som 

väcks av det här ämnet. Även hur man som förälder delar ansvaret för sina barn i dagens familjer 

skulle vara intressant att undersöka i framtiden. 
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