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Abstract

The purpose of this study has been to describe and analyse how gender is represented and passed
on in 12 Swedish child- and youth magazines. We put focus on three different arias; how gender
roles were passed on, which kind of problems girls and boys were ascribed and how sexuality
was represented. We chose to do a qualitative study of the magazines using 11 theme questions.
Our study showed that gender roles in theese magazines were mostly represented in a stereotypic
way. Girls were described as focused on their appearance, relation oriented and often taking a
passive role. Boys were ascribed attributes as activity, rationality, violence and criminality. Girls
were ascribed problems with appearance in relation to their body and relationship problems.
Boys problems were related to competitions and a fear of being looked upon as physically and
mentally week by the surrounding environment. Women were objectified in a high degree and
their bodies shown undressed and exploited in a commercial use as were their sexuality, often
with a hint to pornography. When men were portrayed as objects in relation to their sexuality
the hint was instead directed towards fitness.
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Förord

Denna uppsats är resultatet av en kombination av två för oss viktiga ämnen, barn & ungdomar

och genusfrågor. Långt innan tanken formades till att göra en undersökning av detta slag hade vi

diskussioner om hur media förmedlar könsroller samt hur ungdomar därmed påverkas. När tiden

kom för att välja uppsatsämne var en genusstudie av barn- och ungdomstidningar därför ett

självklart val för oss.

Ett stort tack till alla som hjälpt oss i arbetet med denna uppsats. Vi vill tacka vår handledare

Maria Bangura Arvidsson för bra handledning under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till

de tidningar och bildbyråer som tillåtit publicering av bilder samt till Martin Olofsson som

genom bildbearbetning gjort det möjligt för oss att använda bilderna i vår uppsats.

Tack!
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1.INLEDNING

1.1 Problemformulering

Frågor angående kön och genus har under de senaste åren lyfts fram och diskuterats intensivt i

samhällsdebatten. Dessa frågor har sedan länge även intresserat oss och vi har ofta ställt oss

frågan hur och varför olikheter mellan könen reproduceras och vad detta innebär för den

enskilda individen. De flesta könsteoretiker menar att ingen människa nyfödd kommer till

världen kvinnlig eller manlig. Individen förses med en kropp och vissa yttre karaktärsdrag som

gör att omgivningen tolkar den som en flicka eller pojke och bemöter den därefter (Nowak,

2003). Redan som nyfödd insorteras människan i någon utav de två kategorierna man eller

kvinna och individen måste därefter förhålla sig till den rådande bilden av kvinnan respektive

mannen (Björk, 1996). Det kvinnliga och manliga biologiska könet är således intimt förknippat

med stereotypa förställningar och förväntningar på vad som anses manligt och kvinnligt. Barn

och unga görs tidigt medvetna om dessa föreställningar och internaliserar normer och attityder

som det etablerade samhället och därmed även den närmaste omgivningen anser vara

representativt för respektive kön.

Under uppväxten riktar barn och unga sin uppmärksamhet utåt i allt vidare cirklar och är under

denna utvecklingsperiod mycket påverkbara (Repstad, 1997). Vi anser att det ökade intresset för

media, och dess inflytande idag, gör att massmedia har en betydelsefull roll när det gäller att

förmedla och reproducera värderingar till unga människor. TV, reklam och press speglar vårt

samhälle och därmed även synen på vad som anses kvinnligt respektive manligt. Repstad

beskriver den amerikanske sociologen David Reismans teorier. Reisman menar att det har skett

en försvagning av den traditionella barnuppfostran där föräldrar är viktiga för barnets

socialisering och där barnet relativt stabilt bevarar värderingar och uppfattningar som föräldrar

förmedlar. Successivt har betydelse av denna socialiseringsprocess avtagit, menar Reisman, och

ersatts av en inner-directed socialisering där individen själv medvetet utformar sitt liv. Reisman

menar dock att inner-directed socialisering har fått ge vika till förmån för, other-directed

socialisering där människor anpassar sitt beteende och åsikter efter jämnåriga och trender

skapade av media. Media besitter följaktligen makt att forma och sätta regler och är därför en

stor influens vad det gäller ungdomars identitetsformande. Vi menar således att media kan

beskrivas som något av en tredje statsmakt. Vi finner det därför inspirerande och angeläget att

studera om och i så fall i vilken omfattning denna tredje stadsmakt vidmakthåller och förstärker

normer och attityder som samhället önskar att kvinnor respektive män skall ha för att den

rådande sociala ordningen skall bestå. Vi har valt att studera barn- och ungdomstidningar då vi

tror att de representerar en lättillgänglig underhållning för många barn och ungdomar samt något
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de flesta kommer i kontakt med under sin uppväxt. Vi menar att tidningar och dess budskap inte

enbart kan ses som flyktig och banal underhållning, utan att information därifrån integreras och

påverkar oss som människor.  Vi menar därför att barn och ungdomstidningar har ett stort

ansvar genom möjligheten till påverkan. Hur hanterar tidningarna detta ansvar?

1.2 Syfte

Vårt syfte är att beskriva och analysera hur genus förmedlas i ett antal ungdomstidningar.

1.3 Frågeställningar

Våra centrala frågeställningar är:

• Hur förmedlar tidningarna könsroller?

• Hur speglas sexualitet i tidningarna?

• Vilka problem tillskriver tidningarna flickor respektive pojkar?

2. METOD

2.1 Metod & Urval

Vårt syfte är inte att ge en övergripande bild av ett stort antal ungdomstidningar. Vår intention

är istället att utifrån ett litet urval göra observationer och undersöka fenomen med hjälp av

temafrågor. Vårt val av en kvalitativ metod föll sig därför naturligt. Vi ämnar utifrån ett

genusperspektiv och med hjälp av feministisk analys genomföra en dokumentanalys av några

utvalda barn och ungdomstidskrifter riktade till flickor respektive pojkar. Vi tänker oss ett

åldersperspektiv som börjar när barnen lär sig läsa (skolstarten) och slutar vid barndomens slut

(18 år). Urvalet av tidningar till vår studie har vi valt att göra genom Tidningsstatistik AB (TS).

TS etablerades 1942 och är en oberoende och objektiv aktör som förser mediebranschen och

dess intressenter med reviderad statistik och information om tidningsbranschen. TS har idag ca

1000 kunder i form av olika tidningar och digitala medier. Tidningar som vill ansluta sig måste

uppfylla vissa krav för att få en opartisk kvalitetsstämpel – TS-upplaga. För tidskrifter gäller att

de skall ha en offentliggjord utgivningsplan, innehålla minst 25% redaktionell text samt uppfylla

Postens villkor för posttidningar, vilket bland annat innebär att de skall utkomma med minst 4

utgåvor per år. Upplagan fastställs sedan genom att en TS revisor besöker tidskriften och

reviderar nödvändiga underlag. Alla TS anslutna tidskrifter redovisar kalenderårsupplagan vilken

offentliggörs 1/3 påföljande år (www.tsrs.se).
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”Med tidskrift förstås dels populärtidskrift vars innehåll karakteriseras av underhållning och
förströelse med inriktning på ett flertal ämnen, dels facktidskrift vars innehåll dels behandlar ett
bestämt avgränsat yrkes-, bransch- eller ämnesområde eller vänder sig till en på motsvarande sätt
bestämd och definierbar intressegrupp/mottagargrupp, dels tidskrift som utges av förening eller
annan organisation och vars innehåll till övervägande del behandlar ämnen inom organisationens
eller föreningens intresseområde (medlemstidskrift)” (www.tsrs.se).

I vår studie har vi valt att inkludera de tio tidskrifter som finns bland konsumenttidskrifterna i

TS statistik under kategorin Ungdomstidskrifter, samt de två som återfinns under kategorin

Serietidskrifter, då vi anser att även dessa till stor del läses av barn och ungdomar. Anledningen

till att vi valt dessa tolv tidskrifter är, förutom att de är klassificerade som tidskrifter och läses

av barn och ungdomar, även att de läses av såväl tjejer som killar. Detta var viktigt för oss när vi

gjorde vårt urval då vi ville undersöka tidningar som riktade sig till såväl flickor som pojkar för

att, utifrån våra frågeställningar, kunna lyfta fram eventuella skillnader och likheter.

2.2 Presentation av tidningar

Nedan följer en kort presentation av de tidskrifter som ingår i vår undersökning. Presentationen

har vi gjort med hjälp av tidningarnas egna beskrivningar. Detta för att förmedla hur tidningarna

önskar profilera sig själva.

Frida är Sveriges största tidning för unga tjejer. Tidningen är döpt efter Frida i Abba, som var

väldigt populär när tidningen startades. I Frida kan vi bland annat läsa om mode, trender och

kändisar. Tidningen utkommer med 26 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till

50.000 exemplar (www.frida.se; www.tsrs.se).

Hänt Bild är en tidning för kvinnor mellan ca 15-35 år. Tidningen behandlar ämnen som mode,

kosmetik, skönhet, trender, inredning, hälsorelaterade ämnen och fångar samtidigt hela världens

kändiselit i såväl vardag som på fest. Hänt Bild återfinns även i kategorin Mode & Nöjesliv.

Hänt Bild utkommer med 12 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till 65.600

exemplar (www.annons.allersforlag.se; www.tsrs.se).

Hänt Extra är Sveriges mest lästa kändistidning framför allt bland yngre kvinnor. Tidningen

skriver om kändisar, nya produkter, skönhetsvård och familjeliv. Hänt Extra återfinns även i

kategorin Mode & Nöjesliv. Hänt Extra utkommer med 52 utgåvor per år och TS-upplagan

uppgick år 2003 till 138.500 exemplar (www.annons.allersforlag.se; www.tsrs.se).
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Illustrerad Vetenskap är Nordens största magasin om vetenskap, natur och teknik. Tidningen

skriver om världsledande forskning och redaktionen har ett nära samarbete med experter inom

de olika vetenskapliga områdena. Illustrerad Vetenskap återfinns även i kategorierna

Herrtidskrifter samt Ekonomi/Teknik/Hobby. Illustrerad Vetenskap utkommer med 17 utgåvor

per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till 145.800 exemplar (www.illustreradvetenskap.com;

www.tsrs.se).

Julia är en tidning som vänder sig till flickor mellan 9 och 14 år. Tidningen bygger på ett nära

samarbete med läsarna som på olika vis bidrar med material till tidningen. Tidningen skall spegla

en vanlig 11-12 årings liv med allt de är intresserade av. Julias budskap är: du duger som du är!

och det är en tidning som tjejernas föräldrar skall kunna känna sig helt trygga med. Julia

utkommer med 24 utgåvor per år och TS upplagan uppgick år 2003 till 30.400 exemplar

(www.julia.egmont.se; www.tsrs.se).

OKEJ är Sveriges enda riktiga poptidning. Tidningen riktar sig till ungdomar och innehåller

intervjuer och bilder på de senaste idolerna från musik- film- och TV-världen. OKEJ utkommer

med 12 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till 41.200 exemplar (www.listo.se;

www.tsrs.se).

Pro Hockey är Europas största NHL-magasin. Tidningen skriver om spelare, tävlingar och

nyheter inom Hockeyn. Pro Hockey återfinns även i kategorin Idrott/Motion/Friluftsliv. Pro

Hockey utkommer med 10 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till 13.400 exemplar

(www.listo.se; www.tsrs.se).

Redo för Scouting är en medlemstidning för medlemmar i Scouterna. Innehållet fokuserar på allt

som har med scouting att göra. Det är friluftsliv, kamratskap, tro, gemenskap,

personlighetsutveckling, samhällsengagemang och ledarskap. Redo för Scouting återfinns även i

kategorierna Idrott/Motion/Friluftsliv samt Familj. Redo för Scouting utkommer med 6

utgåvor per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till 59.000 exemplar (www.redo.scout.se;

www.tsrs.se).

Super PLAY är Sveriges enda heltäckande speltidning och riktar sig till läsare som är

storkonsumenter av all form av underhållning så som dator- och tv-spel, musik och filmer.

Tidningen bevakar alla former av tv-spel, PC-spel, bärbara spelkonsoler, arkadspel och

spelrelaterade livsstilsföreteelser. Drygt 80 % av läsarna är pojkar/män mellan 11-24 år.  Super

PLAY återfinns även i kategorierna Ekonomi/Teknik/Hobby samt Data/IT. Super PLAY

utkommer med 12 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till 25.000 exemplar

(www.info.mdf.se; www.tsrs.se).
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Vecko-Revyn är Sveriges största tjejtidning och riktar sig till unga kvinnor mellan 20-25 år.

Tidningen skriver om skvaller, kändisar, skönhet, mode, spännande levnadsöden och guider till

utbildning och resor. Vecko-Revyn utkommer med 26 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick

år 2003 till 63.400 exemplar (www.bonnier.se; www.tsrs.se).

Fantomen är en serietidning baserad på historien om Christopher som år 1536 flyter i land på

Bengalis kust efter att hans skepp sänkts av pirater. Han svär på sin faders mördares dödskalle att

bekämpa sjöröveri och orättvisor. 21 generationer senare hålls eden fortfarande vid liv av hans

ättling. Fantomen utkommer med 26 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick år 2003 till

30.100 exemplar (www.egmont.se; www.tsrs.se).

Kalle Anka & C:o är en serietidning som handlar om Kalle Anka och hans vänner i Ankeborg

och deras äventyr. Kalle Anka & C:o utkommer med 49 utgåvor per år och TS-upplagan uppgick

år 2003 till 134.700 exemplar (www.ankeborg.egmont.se; www.tsrs.se).

2.3 Kategorisering

I uppsatsarbetets inledningsskede ämnade vi kategorisera tidningarna baserat på uppgifter vilka

vi hoppats kunna inhämta från respektive tidnings ansvarige utgivare. Detta visade sig dock ej

vara möjligt varför vi själv skapat fyra olika kategorier, vilka är; tjejtidningar, killtidningar,

serietidningar samt blandkategori (tidningar som läses av såväl killar som tjejer).  Denna

indelning är således vår egen och baseras på det faktum att vi tror att vissa tidningar läses

övervägande av tjejer respektive killar. Blandkategorin innefattar de tidningar vi tror läses av

ungefär lika många tjejer som killar. Serietidningskategorin innefattar endast serietidningar.

Tjejtidningar: Frida (2004) Nr 6

Julia (2004) Nr 6/7

Hänt Bild (2004) April  

Hänt Extra (2004) Nr 15

Vecko-Revyn (2004) Nr 7

Killtidningar: Super PLAY (2004) Nr 097  

Pro Hockey (2004) Nr 3

Serietidningar: Kalle Anka & C:o (2004) Nr 14

Fantomen (2004) Nr 7
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Blandkategori: Illustrerad Vetenskap (2004) Nr 5

Redo för Scouting (2004) Nr 2

OKEJ (2004) Nr 3

2.4 Tillvägagångssätt

Vi valde att införskaffa tidskrifterna till vår studie vid ett och samma tillfälle. Samtliga exemplar

av tidskrifterna fanns alltså i butik vid samma tidpunkt. Undantag var Redo för Scouting då

detta är en medlemstidning som beställdes från Scoutförbundet. Således bestod vårt empiriska

material av de utvalda tidningarnas texter och bilder. För att materialet inte skulle bli alltför

omfattande valde vi att bortse från tidningarnas recensioner, korsord och noveller samt bilagor

som bifogats vissa tidningar. För att få svar på våra frågeställningar på ett tillfredställande sätt

hade vi på förhand utformat en mall med temafrågor vilka vi utgick från vid bearbetning av vår

empiri (se bilaga). Detta underlättade materialbearbetningen då vi på så sätt lyfte fram vad vi

skulle fokusera på vid läsning av tidningarna. I första skedet att materialbearbetningen delade vi

upp de tolv tidningarna mellan oss och bearbetade således sex tidningar var. Efter att ha läst

varje tidning i sin helhet gick vi tillbaka sida för sida med utgångspunkt från våra temafrågor. De

olika tidningarna gav i varierande grad användbara svar på våra frågor och vi noterade var

lämplig och relevant information stod att finna. Vi letade även efter bilder som kunde ge svar

utifrån temafrågorna och sammanställde därefter ett dokument för varje tidning. Efter denna

bearbetning återstod en stor mängd empiriskt data. För att kunna hantera denna gjorde vi en

grov utgallring tillsammans. Vi strävade i detta skede efter att se samband och lyfta fram

återkommande tendenser. Utifrån kvarstående material sammanställde vi tillsammans en

resultatredovisning och övergick därefter till att analysera vår empiri. Vår strävan har varit att

undersöka bild och text i lika stor utsträckning. Vid bedömning av vilka bilder vi valt att

använda oss av har vi medvetet inriktat oss på lyfta fram den genomsnittliga framställningen av

genus.  Således finns det bilder som på ett antingen mer eller mindre extremt sätt lyfter fram

genus men dessa har vi valt att bortse ifrån. Vi är medvetna om den ojämna fördelningen av

bilder från respektive tidning, anledningen till detta är att vi valt att fokusera på de bilder som

på ett tydligt sätt representerar genus då vi haft ett begränsat utrymme i vår uppsats. Vi har

kontaktat samtliga tidningar och fått godkännande för publicering av bilderna i denna uppsats.

Vi erhöll dock ej tillstånd från tidningen Kalle Anka & C:o då Disney inte godkände publicering

på Internet. Vi presenterar ej heller bilder från Fantomen då förlaget krävde ersättning för detta.

Vår tanke med att använda bilder i uppsatsen är att ge läsaren exempel på hur genus förmedlas i

bild. Många av bilderna är fristående från texten och finns där för att förstärka läsupplevelsen

samt visa tidningarnas generella framställning av genus.
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2.5 Metodreflektion

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi har granskat vår empiri utifrån ett

genusperspektiv. Vid analys av det insamlade materialet tillämpar vi feministisk teori och

genomför vår tolkning med hjälp av feministiskt forskning och litteratur. Vår intention har inte

varit att presentera en vetenskaplig sanning, och då vi som studenter varit en del av den

verklighet som studerats bygger vår uppsats inte på att vara metodiskt reproducerbar. Vi är

medvetna om att materialet kan påvisa andra resultat om det analyseras med hjälp av andra

teorier och perspektiv. Trots det menar vi att tendenser angående genus och könsroller vilka vi i

föreliggande uppsats presenterar med stor sannolikhet skulle framträda även i andra studier av

liknade slag. Då vi i vår studie enbart använt oss av ett exemplar av vardera tidskrift vill vi

särskilt betona att vi genom undersökningens genomförande gör ett nedslag i barn- och

ungdomstidningarnas värld. Vi är således medvetna om att andra utgåvor av de tidskrifter vilka

ingår i vårt urvalsmaterial skulle kunna belysa vårt ämnesområde på ett annat sätt. Vi vill även

betona att vi som personer till viss del kan ha påverkat vilken empirisk data som lyfts fram ur de

olika tidningarna i det första skedet av materialbearbetningen, då vi med hänsyn till

tidsbegränsning inte haft någon möjlighet att göra detta arbete tillsammans. Vi tror dock inte att

resultatet som framkommit i vår undersökning påverkats nämnvärt av detta och vi anser att vi

har återgivit en rättvis bild av hur genus beskrivs och förmedlas i de tidningar som ingått i vårt

empiriska material.

Då flera av tidskrifterna inte är renodlade barn- och ungdomstidskrifter anser vi att en intressant

aspekt hade varit att studera om flickor och pojkar gestaltas olika beroende på om de framställs i

en renodlad ungdomstidskrift, serietidskrift eller tidskrift som läses av såväl ungdomar som

vuxna. Då vi haft begränsad tid att arbeta med denna uppsats har vi inte haft möjlighet att ägna

oss åt denna aspekt, utan valt att enbart fokusera på skillnader mellan pojkar och flickor. Vi har

ej heller haft tillgång till siffror som på ett tillförlitligt och heltäckande sätt kunnat redovisa

ålders- och könsfördelning varför vi har bortsett även från denna aspekt i vårt uppsatsarbete. Vi

menar dock att frånvaron av ovan nämnda statistik inte gör vårt studieresultat mindre

tillförlitligt eller angeläget. Denna uppsats är skriven inom ramen för socialt arbete med barn och

unga inom Socionomutbildningen, varför vi ville undersöka i vilken utsträckning

ungdomstidningarna gestaltar ungdomsproblematik såsom tankar kring identitet, sexualitet samt

om och hur denna framställning skiljer sig åt p.g.a. könstillhörighet. Vi har gjort bedömningen att

vår undersökning innebär att vi inte har några övriga etiska överväganden att ta ställning till,

bortsett från det tillstånd vi har inhämtat gällande publicering av bilder.
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2.6 Text & Bildanalys

Skrifter produceras numera i oändlig mängd och är resultat av att en eller flera personer vill

förmedla något. Då de läses får de konsekvenser för vad människor tänker och gör och är därför

oerhört viktiga i moderna samhällen. Genom att massmedier i text och bild beskriver vissa

samhällsfenomen på ett specifikt vinklat sätt, medan alternativa betraktelsesätt trängs undan

bedrivs en form av maktutövning. Eftersom makt bygger på kommunikation måste

massmedierna ses som viktiga för makt. Det blir då en angelägen uppgift att analysera vad

massmedierna faktiskt innehåller (Bergström, 2000). Texten och bildens betydelse skapas ofta i

ett samspel, varför bildanalysen sker dialektiskt med textanalysen. Det finns en utbredd

föreställning att bildanalyser till sin natur är mer godtyckliga än textanalyser. Det som ligger i

bildanalytikerns intresse är dock vilket budskap bilden kan tänkas bära på, och förutsättningen

är, liksom när det gäller textanalys, att tydliggöra de redogörelser på vilka grunder tolkningarna

görs (Hirdman, 2001). I en tolkningssituation kan fem väsentliga element urskiljas; texten,

kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren (Bergström, 2000). De teorier och den

tidigare forskning vi hänvisar till i uppsatsen bildar kontexten i vår tolkningssituation.

Avsändarna är de ungdomstidningar vi ämnar analysera och mottagarna den tilltänkta läskretsen

d.v.s. barn och ungdomar. Vi som genomför denna studie är förstås också mottagare men är

speciella i sammanhanget då vi inte tolkar tidningarnas budskap så som det skulle gjorts av de

läsare tidningarna i första hand riktar sig till, d.v.s. de primära läsarna. Vi kan också sägas ha ett

speciellt intresse, nämligen att tolka de primära läsarnas tolkning. En väl genomförd text och

bildanalys hjälper till att belysa ett bestämt samhällsvetenskapligt problem (ibid.). Då vi anser att

det är ett samhällsvetenskapligt dilemma när kvinnor och män begränsas p.g.a. sin

könstillhörighet önskar vi att föreliggande studie ytterligare kan hjälpa till att lyfta fram

problematiken.

3. TIDIGARE FORSKNING & TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Då vi genomförde vår analys lät vi oss inspireras av ett antal forskare och författare. Vi skall

nedan redogöra för dessa.

3.1 Tidigare forskning

Inger Berggren (2001), verksam vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Universitet, skriver i sin avhandling att kön och könsidentitet kan ses som ett resultat av

överenskommelser om hur skillnader och likheter mellan kvinnor och män beskrivs. Skillnader
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kan förklaras ur ett samhällsperspektiv där relationer mellan man och kvinna betraktas som ett

strukturellt förhållande och där män generellt dominerar över kvinnor. Berggren har intervjuat

unga flickor utifrån ett köns och klassperspektiv. Hon menar att flickor investerar i traditionell

kvinnlighet för att känna sig som flickor och kvinnor i förhållandet till pojkar och att de, för att

skaffa sig en identitet som ordentliga flickor, strävar efter att hålla ordning på sig själva och hur

de uppför sig. Förebilder till sina konkreta konstruktioner hämtar flickorna från massmedier och

det är även här flickorna hittar förebilder vilka de strävar efter att efterlikna. Att kontrollera och

förbättra kroppen tycks vara ett sätt för flickorna att ge sig själv ett socialt värde menar Berggren

och de har inte så många andra alternativ än att investera i sitt utseende. De unga flickorna i

Berggrens avhandling vill kontrollera sina kroppar genom att vara hårda emot sig själva genom

självbehärskning och självdisciplin. Berggren upptäckte i sin avhandling att flickorna i allmänhet

inte orkar göra allt som krävs för att de ska kunna hålla ordning på sin kropp som de enligt

media borde och att de därför ofta är skuldmedvetna. De försöker framställa sig som idealet,

men hur de än anstränger sig så känns det inte riktigt rätt, självkritiken tar överhanden, Berggren

skriver: ”De mår inte bra trots att de känner sig friska” (ibid., s 182).

Mediaforskaren Anja Hirdman (2001) beskriver och analyserar hur kvinnor och män

representeras i Vecko-Revyn och Fib aktuellt.  Hon menar att det är via män som kvinnor

erhåller självkänsla och får sina positioner bekräftade. Gemenskap och relationer kvinnor

emellan är således av underordnad betydelse, och vidare definieras ofta kvinnors gemenskap i

förhållande till maskulinitet.  Hirdman menar vidare att mäns inbördes gemenskaper är starkare

än kvinnors och skriver: ”Manlig homosocialitet anses ta sig i uttryck i att män premierar sina

relationer med andra män över relationen med kvinnor” (ibid., s 19). Hirdman skriver även att

Vecko-Revyn ger sig själva rollen som vägvisare och förtroendeingivande väninna som utrustar

läsarna med oumbärlig kunskap och nödvändiga instrument i kampen kvinnor emellan och på så

vis framställs andra kvinnor som potentiella hot inför varandra menar hon. Hirdman anser vidare

att tjejtidningarnas läsare i stor utsträckning framställs som en kropp. Hon skriver: ”…och det är

till stor del via den som läsarna differentieras: stora eller små bröst, torrt eller fett hår, breda eller

smala lår och höfter” (ibid., s 211). Läsaren uppmanas att reflektera över sig själv och sin kropp

och Hirdman menar att den kommersiella skönhetskultur som ofta florerar på tjejtidningarnas

sidor baseras på inhandlandet av produkter och vilar på en förbättrings och förändringsretorik

som dessa tidningar så ofta är fyllda med. Hirdman diskuterar även betraktelsepositioner och

genus och presenterar en teori om den manliga blicken. Denna teori säger att det är den

maskulina blicken som dominerar i mötet mellan man och kvinna. För den manliga blicken
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framställs kvinnan som ett objekt, ofta ett erotiserat sådant. Därmed besitter män, till skillnad

från kvinnor det aktiva och kontrollerande seendet. Hirdman skriver vidare att avbildade män

sällan riktar sina blickar mot betraktaren i syfte att skapa en individuell relation vilket är vanligt

då kvinnor avbildas. Då män gestaltas på bild är inte syftet i första hand att publiken ska

betrakta och bedöma den manliga kroppen utan det är istället det manliga handlandet som står i

fokus menar hon. Hirdmans avhandling visar även att sexualitet inte längre framställs som något

privat. Hon beskriver hur sexualitet, oftast kvinnlig sådan, används och utnyttjas kommersiellt i

syfte att locka till konsumtion.  

Lektorn i psykologi, Sarah Grogan (1999) undersöker bland annat vad media har för effekt på

vår kroppsuppfattning. Hon anser att det generellt sett är mer vanligt att kvinnor förväntas vara

en viss kroppsstorlek och se ut på ett speciellt sätt. Denna förväntning är inte lika uttalad för

män. Vid studier angående hur män och kvinnor avbildas har man funnit att de avbildas på olika

sätt i förhållande till kroppsvikt: ”Content Analysis (where the frequence of portrayal of

particular images are coded) has reliably revealed that women are portrayed as abnormally slim in

the media, whereas men tend to be portrayed as of standard weight” (ibid., s 94). Grogan skriver

dessutom att: ”Some authors have suggested that these images have powerful effects on their

readers, serving to foster and maintain a ’cult of femininity’ and supplying definitions of what it

means to be a woman” (ibid., s 95). Grogan pekar vidare på problemen med att jämföra sig med

objekt i media. Hon hänvisar till Furnham & Greaves (1994) som menar att media kan påverka

män och kvinnors kroppsuppfattning genom att de jämför sig med de orealistiska ideal som finns

representerade där. De menar att:

”The core of body image dissatisfaction is a discrepancy between a person’s perceived body and
their ideal (typically slender for women and muscular for men). They argue that a failure to
match the ideal leads to selfcriticism, guilt and lowered self-worth. This effect is stronger for
women than for men, probably because cultural pressures on women to conform to an idealised
body shape are more powerful and more widespread than those on men” (ibid., s 100).

Grogan hänvisar till Kathryn Morgan (1991) som hävdar att fast kvinnor anser att de opererar

sig av egen fri vilja är denna form av frihet ej möjlig i en kultur där kvinnors kroppar blir

objektifierade och där det kulturella idealet bestäms av män. Grogan hänvisar även till

Tiggemann & Pennington (1990) som hävdar att fenomenet att vara missnöjd med sin kropp är

normalt för flickor i västvärlden från ca 9 års ålder. Det som skildras i media om vikt har en

stark påverkan när det gäller att forma barns tro om vad som är rätt och fel när det gäller

kroppsstorlek, menar de.
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Fil. dr. i sociologi, Carita Bengs (2000) har studerat hur sociala och kulturella normer knutna till

kropp och utseende uppfattas och tolkas av unga människor. Bengs hänvisar till Connell (1983)

som menar att det finns fyra olika sätt för män att uttrycka maskulinitet genom sin kropp. Dessa

är sport, arbete (speciellt fysiskt arbete), sexuell aktivitet och faderskap. Bland dessa har sport

visat sig vara av speciell vikt. Connell menar vidare att maskulinitet har en upphöjd kulturell

status och för att behålla denna status krävs att vissa individer hyllas som hjältar. Inom sporten

kan idrottsmän fungera som sådana menar han. Vidare hänvisar Bengs till Hargreave (1994) som

undersökt serietidningar och andra ungdomstidningar i vilka sport och andra fysiska aktiviteter

har visat sig vara centrala för pojkar men däremot inte för flickor.

Sociologen Philip Lalander & socialpsykologen Thomas Johansson (2002) menar att ungdomars

kroppar och sexualitet är utsatta för ett dubbelt förtryck. Dels av de maktmönster som

reproduceras i det sociala samspelet mellan olika ungdomar – mönster som påverkar hur

relationer och kärleksförhållanden utformas. Dels av den övergripande koloniseringen av

ungdomars sexualitet vilket skapar en ökad press på ungdomar att anpassa sig till skönhetsideal

och andra kulturella föreställningar. De skriver:

”Klyftan mellan de reella kroppar som de flesta människor är bärare av och de kroppar som
utvecklas i kölvattnet av den moderna medie- och skönhetsindustrin ökar allt mer. Den perfekta
kroppen och den romantiska illusionen om den perfekta älskaren/älskarinnan är visioner eller
illusioner som påverkar sexualiteten. Det har idag skapats en ökad klyfta mellan fantasi och
verklighet; den skönhet, den lust och de erotiska fantasmer som härskar i mediekulturen retar
fantasin och befolkar den inre världen, men de är och förblir oåtkomliga i realiteten. Och ju mer
fantasin retas och illusionerna invaderar den inre världen, desto svårare blir det att leva i en
faktisk social och kroppslig verklighet. Det är denna klyfta mellan fantasi och verklighet som
porrvärlden och skönhetsindustrin utnyttjar och koloniserar” (ibid., s 155-156).

3.2 Teorier

3.2.1 Mediaforskning utifrån feministisk litteratur

En stor del av diskussion och forskning om medier har handlat om dess påverkan på mottagarna.

Många idéer och förklaringsmodeller har presenterats. Vi skall här kort redogöra för den idé som

kommit att kallas ideologikritik och som återfinns inom humanvetenskapliga inriktningens

ramar. Professorn i medievetenskap Jostein Gripsrud (1999) beskriver ideologikritik som en

teori vilken inte arbetar utifrån någon enkel idé om det enskilda mediets mekaniska förändrade

påverkan på människors beteende. Ideologikritik visar istället hur medier bidrar till reproduktion

av grundläggande föreställningsmönster och bekräftelse av redan existerande
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samhällsförhållanden. Vidare bygger ideologikritiken på en teori där mediet samverkar med och

förmedlar likartade föreställningar som övriga medier och institutioner i samhället. Vi anser att

det inte är möjligt att peka ut ett eller flera medier som ensam orsak till samhälleliga fenomen.

Istället menar vi att det råder en ständig växelverkan mellan massmedia och andra samhälleliga

institutioner och att ideologikritiken därför ger en god förklaring och förståelse angående

mediers inverkan på de enskilda medborgarna och samhället. Gripsrud skriver vidare att den

påverkan media har på individen i kombination med övriga samhällsforum betecknas som den

sekundära socialisationen. I dessa sammanhang får individen reda på vem hon är och vad som

förväntas av henne. Information av sådant slag förmedlas i hög grad av massmedia, som kommit

att bli allt viktigare för den sekundära socialisationen. Som mottagare av det massmedia

förmedlar tvingas människan bilda sig en uppfattning om var hon själv står, vem hon är, vem

hon vill vara eller bli. En sådan sammansatt självuppfattning brukar kallas identitet. En

människas könsidentitet påverkas då media tillsammans med övriga samhällsinstitutioner

förmedlar vad det betyder att vara flicka respektive pojke i det samhälle hon verkar. Media

reproducerar och förstärker därmed ideologiska dispositioner hos mottagarna, våra redan

befintliga föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt menar Gripsrud.

Journalisten Karin Ekman (1998) anser att media idag har makt att konstruera och etablera

regler.  Ekman skriver att dessa regler, samt det som för övrigt förmedlas i media normaliseras

och framställs som allmängiltigt. Media har således makt att skapa behov och detta underminerar

unga kvinnors möjlighet att ta makten över sig själva och sina liv menar hon. Ekman lyfter här

fram tjejtidningarna och menar att de förmedlar dubbla budskap. Hon skriver: ”Kraven på hur

en kvinna ska vara är många. Å ena sidan självständig, å andra sidan beredd att visa sig svag. Tuff

men ändå mjuk. Vacker, men inte för killarnas skull! Naturlig men fullt kapabel att förföra

drömprinsen” (ibid., s 43). Ekman skriver även att tidningar vilka företrädesvis riktar sig till män

generellt enbart har ett specifikt ämne som förenad nämnare, detta gäller däremot inte för

tidningar med främst kvinnliga läsare. Här står istället hud, hår och kroppsvård som

oföränderliga beståndsdelar och inte något särpräglat fritidsintressen.

Litteraturvetaren och journalisten Nina Björk (1996) beskriver kvinnlighet som något

inlärningsbart genom att kvinnor lär sig uppföra sig, klä sig och sminka sig på ett specifikt sätt.

Hon menar att kvinnlighet innebär ett ständigt och upprepande stylande av kroppen och menar

att kvinnor upplever att det är just denna ständiga upprepning som gör kvinnor till just kvinnor.
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Att vara kvinna betyder, enligt Björk, att bära en mask av attribut och att kvinnligheten

återfinns i just alla dessa.

Lena Gemzöe (2003), verksam vid Stockholms Universitet och forskare vid Centrum för

kvinnoforskning, definierar begreppet feminism som ett betraktelsesätt där kvinnor är

underordnade män och att detta förhållande bör ändras. Hon menar även att definitionen

innehåller ett aktivt ställningstagande för förändring. Gemzöe skriver att det finns struktur av

olikhet mellan könen och att den är synlig inom alla samhällsområden. Hon beskriver en

kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenheter som kommer till uttryck i den bild

unga flickor och pojkar får i skolan av kultur och historia där kvinnor och kvinnors insatser

osynliggörs. Hon nämner vidare medie-, reklam- och modeindustrin, som hon anser, bygger på en

objektifiering av kvinnor och kvinnors kroppar och förmedlar en syn på kvinnor som innebär att

kropp och utseende är det väsentligaste för dem. Gemzöe menar även att bilder av kvinnor i

medierna är mycket långt ifrån alla jämställdhetsideal. Vidare hävdar hon att vi lever i en

patriarkalisk kultur vilket tydligast kommer till yttryck i pornografin. I denna kultur är sexualitet

förknippat med manlig dominans och kvinnlig underkastelse. Mäns behov sätts därmed i fokus

och sexuellt våld mot kvinnor accepteras.

Fil. dr. i Litteraturvetenskap, Naomi Wolf (1991) skriver att kvinnan är fången i myten om den

kvinnliga skönheten. Hon anser att populärkulturen och reklamen har mycket stor makt över

kvinnor, deras kroppar och sexuella självbild. Skönhetsmyten undergräver den säkerhet,

självständighet och styrka som kvinnan uppnått under det senaste århundradet menar Wolf och

skriver: ”Ju fler juridiska och materiella barriärer som vi kvinnor har rivit ned, desto tyngre och

hårdare har vi belastats med bilder av hur vi skall se ut” (ibid., s 7). Wolf menar, liksom

Hirdman (2001), att kvinnor isoleras från varandra p.g.a. tjejtidningarnas budskap, som lockar

kvinnor att uppmärksamma och snegla på varandras utseende och tidigt uppfostras att tävla med

varandra när det gäller skönhet och utseende. Wolf beskriver kvinnor som offer för bilden hur

en riktig kvinna ska se ut och menar att kvinnor reagerar på skönhetsmyten genom att göra våld

på sig själva och sina kroppar. Hon anser att bilder av kvinnor har kommit att bli alltmer

sexualiserade och att dessa sexualiserade bilder i hög utsträckning även går att finna i tidningar

riktade till tjejer. Hon menar att sexualiserade bilder hämmar kvinnors sexualitet och reducerar

deras självaktning då kvinnor blir föremål önskade av män. Hon skriver: ”Att leva i en kultur där

kvinnor rutinmässigt är nakna medan männen är påklädda är detsamma som att lära sig

ojämlikhet i små, till synes obetydliga portioner hela dagen” (ibid., 136).
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Professorn Stephen Kline (2004), kommenterar jämställdheten inom dataspelskulturen. Han

anser det frustrerande att jämställdheten gjort så många framsteg på andra plan, samtidigt som

dataspelskulturen som är relativt ny och modern, ändå bygger på och underhåller gamla

könsstereotyper. Kline menar att detta beror på att marknadsföringens mekanismer understödjer

en militariserad maskulinitet. Om dataspelsfiguren Lara Croft säger han så här:

”Hon skapades ursprungligen som ett försök att få flickor att spela dataspel. Man hade kommit
fram till att flickor ville ha en stark kvinnlig hjälte och designade Lara Croft, men personen som
skulle utforma figuren slant uppenbarligen på knapparna och gjorde brösten enormt stora. För
att han var en kille och för att dataspelsindustrin i grunden är grabbig. Resultatet blev alltså en
stark kvinnlig hjälte för flickorna som samtidigt var ytterst sexualiserad för pojkarna. Och Lara
Croft blev följaktligen aldrig någon framgång hos flickorna, medan pojkarna älskade henne”
(ibid., 2004).

3.2.2 Social inlärning

Vad är det som gör att de flesta människor lever upp och anpassar sig till rådande könsroller?

Harriet Bjerrum Nielsen & Monica Rudberg (1991), verksamma vid pedagogiska

forskningsinstitutet i Oslo, tar utgångspunkt i objektrelationsteori och anlägger ett

individperspektiv i sin förklaringsmodell medan Gemzöe (2003) försöker besvara frågan på

strukturell nivå utifrån ett genusperspektiv där maktaspekter mellan könen är det centrala. Vi

ska nedan kort presentera deras tankegångar samt ytterligare författare som diskuterat ämnet.

Gemzöe skriver att begreppet genus används för att göra en distinktion mellan vårt biologiska

kön och det sociala kön vilket vi socialiseras in i.  Hon anser vidare att genus och dess system

verkar i den svenska samhällsordningen. Hierarki mellan könen, menar Gemzöe, underbyggs av

våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och hon talar om att genus är en

relationell kategori där manligt alltid förstås i relation till kvinnligt och vice versa. Gemzöe

beskriver bland andra följande motsatspar för att förklara hur vår tankevärld ordnas i

förhållande till kön och hur människor därmed anpassar sig till dessa rådande roller.

Man/kvinna

Förnuft/känsla

Aktiv/passiv

Subjekt/objekt

Oberoende/beroende

Intellekt/kropp
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Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) skriver att individen strävar efter social gemenskap och

därför försöker uppfylla omgivningens rollförväntningar. Könssocialisation innebär, menar

författarna, att flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga p.g.a. att de internaliserar de

förväntningar omgivningen har på dem. Barnet upptäcker tidigt vilket beteende som genererar

uppmärksamhet och uppskattning och vilket som inte gör det och handlar därefter.  Efterhand

som barnen växer ”generaliseras omgivningens förväntningar till mer sammansatta

handlingsmönster: flickan förstår att allt som har med husliga sysslor och det egna utseendet att

göra passar henne, medan pojken lär sig att allt som handlar om konkurrens och prestation är

viktigt för honom” (ibid., s 11).  De skriver vidare att pojkar inte i lika hög grad och på samma

sätt som flickorna bryr sig om det egna utseendet. För pojkar står istället styrka, längd och

muskler i fokus, och intresset för den egna kroppens styrkor är kopplat till deras benägenhet för

spänningssökande menar författarna.

Docenten i samhällsvetenskap, Pål Repstad (1997) menar att en människas personlighet i hög

utsträckning formas av de sociala erfarenheter hon gör, särskilt i unga år. Individen tillägnar sig

under uppväxten regler som är knutna till hur människor i en bestämd position uppför sig och

handlar, där könsrollen är en bestämd position. Roller, menar Repstad, är en uppsättning normer

och förväntningar på vad individen ska och bör göra då hon befinner sig i en bestämd social

position. Dessa normer och förväntningar kan uttryckas öppet: ”Du ska inte gråta, du som är en

stor pojke!” (ibid., s 49). Repstad skriver även att individen tidigt internaliserar den närmsta

omgivningen och samhällets normer och förväntningar och tar dem till sig som en del av sin

personlighet och verklighet.

Angående den sexuella socialisationen skriver Fil. dr. Ylva Elwin-Nowak & Fil. dr. Heléne

Thomsson (2003) att det anses normalt och självskrivet bland majoriteten i vårt samhälle idag

att vara heterosexuell. De menar att människor föds in i ett heterosexuellt samhälle och en

heterosexuellt dominerande norm, på samma sätt som alla människor föds in i ett normsystem av

kön, klass eller etnicitet.  Författarna menar även att heterosexualitet är en strukturell postering,

vilket betyder att heterosexualitet inte är något samhällsmedborgaren aktivt väljer. De anser att

heterosexualitet är en sexuell läggning som de flesta per automatik tillskriver sig och att

automatiken i sin tur grundar sig på maktstrukturer. Författarna skriver vidare att de som inte är

heterosexuella betraktas som annorlunda och att de homosexuella skiljs ut från de normsättande

heterosexuella. Heterosexualitet fungerar genom att det definierar vad det inte är, t ex genom att

säga att heterosexuella inte är perversa, avvikande, fjolliga män eller manhaftiga kvinnor.
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3.3 Begreppsdefinition

Innan vi övergår till redovisning av vår studie vill vi göra en kort definition av begrepp vilka kan

beskrivas som väsentliga för vår fortsatta framställning. Dessa är genus, könsroller samt

feminism. Vi anser liksom Gemzöe (2003) att begreppet genus beskriver det sociala kön vilket vi

människor socialiseras in i. Vi menar vidare att genusbegreppet tydligt förklarar hur och varför

könsroller uppkommer och befästs. För att förstå och förklara barn och ungas

identitetsutveckling menar vi att begreppet könsroller är centralt samt att dessa främst

uppkommer då flickor och pojkar på grund av heterogena sociala villkor utvecklar olika

personligheter samt skilda förhållningssätt gentemot sin omgivning. Att vara flicka eller pojke är

till stor del något som barn lär sig. Denna inlärning tror vi sker genom att barn och unga tidigt

stimuleras och belönas att bli som omgivningen förväntar sig att flickor och pojkar ska vara. De

roller som därmed internaliseras skiljer sig följaktligen åt beroende på det biologiska könet och

skilda könroller konstrueras. Vi menar även att en individs könsroll efterhand blir starkt knuten

till dennes personlighet och grundläggande för dennes mänskliga identitet. Vi vill slutligen nämna

att vår analys tar sin utgångspunkts i en feministisk förklaringsmodell och vi ansluter oss till

Gemzöes (2003) definition av feminism. Vår definition innebär således att vi beskriver feminism

som ett betraktelsesätt där kvinnor är underordnande män samt att detta förhållande bör ändras.

4. KÖNSROLLER

Vi har strävat efter att lyfta fram alla tidningar i vårt urvalsmaterial i kommande

resultatredovisning. Vissa tidningar kommer dock att vara mer frekvent presenterade än andra då

dessa tidningar framställer könsroller, sexualitet och problemområden på ett mer markant sätt.

Här följer resultatredovisning av det första temat – könsroller. Med hjälp av citat och exempel

ur tidningarna skall vi ge en bild av hur flickor respektive pojkar framställs, vilka sammanhang

de avbildas i samt i vilken utsträckning könsrollerna problematiseras.

4.1 Framställning av flickor i text och bild – Resultatredovisning

4.1.1 Utseende & Intellekt

Flertalet tidningar framställer flickor som intresserade och måna om sitt utseende och sin

framtoning och ger ofta direkta råd om hur de bör gå tillväga för att bli så attraktiva som

möjligt. I Julia återfinns ett reportage som kallas Julias mode där läsarna tas med på en resa för

att ”kolla in trender”. Här får unga flickor råd hur de skall agera de dagar de inte orkar göra sig

fina i håret: ”En schysst Dior-sjal knuten om huvudet. En perfekt lösning de dagar man inte
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orkar fixa håret” (Julia, 2004, nr 6/7, s 22). I Vecko-Revyn ges tips

om hur läsaren kan fuska till sig hår som ser ut som stjärnornas och

här presenteras olika metoder för detta (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s

57-61). I samma tidning har läsaren även möjlighet att vinna en

chans att bli omgjord. ”Kanske har du drömt om att bli fixad, stylad,

makad och ompysslad? Eller funderat på att göra något åt den där

gamla vanliga frisyren du haft det senaste fem åren, men inte riktigt

vetat hur?” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 3). I flera tjejtidningar

publiceras inslag där mode, accessoarer, hygienartiklar, smink och

parfym presenteras på ett tilltalande sätt. Läsaren informeras även

om pris och inköpsställen (Julia, 2004, nr 6/7, s 26-27, Frida, 2004,

nr 6, s 24, Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 48-54). Det är även vanligt att kvinnor i tidningarna

beskrivs i relation till sitt utseende som t ex ”Söta Heidi från dokusåpan Bachelor…” (Frida,

2004, nr 6, s 6). Hänt Bild publicerar ett bildreportage om BAFTA-galan (Storbritanniens svar

på Oscarsgalan) och tidningen skriver om: ”skönheterna som kom trippande på skyhöga klackar

på den röda mattan” (Hänt Bild, 2004, April, s. 22). I samma tidning kan vi läsa om en

skådespelerska som fick ”fick lufta rasbenet i hög slits” (Hänt

Bild, 2004, April, s. 22). Julia erbjuder läsaren påskrecept à la

Hollywood, där kända kvinnliga skådespelare och fotomodeller

lämnar recept på olika påskrätter. Vi kan läsa: ”Här presenterar

fyra kändisar sina favoritrecept. Men kanske bör de tas med en

nypa salt…” (Julia, 2004, nr 6/7, s 12-13). Kvinnorna bidrar

med till synes smakfulla recept men tidningen framställer det som

att läsarna inte skall ta dessa på allvar. Detta illustreras med

”skämtsamma” pratbubblor i anslutning till recepten (Julia, 2004,

nr 6/7 s 12-13).

4.1.2 Mat & Kropp

Tjejtidningarna omnämner och framställer i stor utsträckning kvinnor i anslutning till mat

samtidigt som paralleller ofta dras till deras kroppar. Vidare sammankopplar tjejtidningarna ofta

slankhet med förmågan att kunna klä sig på ett idealiskt sätt. I Hänt Bild avbildas en

skådespelerska på tre bilder. Kvinnan är fotograferad då hon sitter i sin bil och äter. I inslaget

benämner tidningen henne som gottegris. Texten i anslutning till bilden lyder: ”Man riktigt ser

Julia, 2004, nr 6/7, s 13

Julia
2004
nr 6/7
s 27
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hur hon njuter med hela kroppen när hon svullar i sig en hamburgare lite i

smyg inne i bilen” (Hänt Bild, 2004, April, s 14). En annan sida i samma

tidning har ett liknande reportage, den här gången avbildas en fotomodell.

På texten bredvid bildserien kan vi läsa: ”Oftast ser man bara de radmagra

supermodellerna avmätt peta i en kalorisnål sallad. Därför är det extra

härligt att skåda danska Helena Christensen glupskt sätta i sig en rejäl

portion pasta i solskenet på en uteservering i West Village i New York

tillsammans med familjen” (Hänt Bild, 2004, April, s 75). I ett reportage i

Julia avbildas två aktiva flickor där de utövar bollsporten squash. I inslaget

står att läsa: ”Squash brukar räknas som en av de fem mest krävande

sporterna. Den är hårdast när det gäller att bli av med kalorier och ger bra

träning för hela kroppen, speciellt benen och baken” (Julia, 2004, nr 6/7, s

4). Ett bildreportage i Hänt Bild visar nio bilder på olika kvinnliga kändisar

som alla klätt sig i randiga kläder. Texten i anslutning till reportaget lyder:

”Det 80-talsinspirerade modet som kom smygande i somras ser ut att hålla i sig. Men se upp, eller
håll in, för ränderna behöver inte bara få din kropp att se smalare ut. Tvärtom. Bredrandigt kan
nämligen få vem som helst att se några ton tyngre ut liksom långrandigt både förlänger och
förtunnar kroppen” (Hänt Bild, 2004, April, s 36).

Vidare lyder bildtexten till en av bilderna: ”Få personer skulle bära upp den här klänningen lika

bra som slanka Mandy Moore” (Hänt Bild, 2004, April, s 37). I Vecko-Revyn uttalar sig en känd

sångerska om sin vikt efter graviditeten: ”…Men jag ammar ju så jag kan inte banta och hålla på

att svälta mig. Det får ta den tid det tar” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 16). Tidningen har även

ett reportage om kända kvinnor som avbildas när de väger olika mycket och tidningen påpekar i

anslutning till detta även hur farligt det är med jojobantning. (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 32-

33) Vidare beskriver Hänt Bild en kvinnlig kändis som den ”välväxta jojobantaren” (Hänt Bild,

2004, April, s 15).

4.1.3 Betrakta & Betraktas

I många av tidningarna framställs kvinnor i allmänhet och

kvinnokroppen i synnerhet som objekt för omgivningens

bedömande och kvinnor figurerar ofta i text och bild i egenskap

av sitt kön. Kvinnor och kvinnokroppar placeras också i stor

utsträckning in i sammanhangen som ett smyckande och/eller

säljande inslag. I Frida avbildas en ung sångerska i närbild och i

Hänt Bild, 2004
April, s 3

Illustrerad Vetenskap,
2004, nr 5, s 24
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anslutning till texten står följande skrivet: ”A-teens Maries nya frilla. Vi känner oss inte speciellt

säkra på den här luggen Marie… och du som var så söt” (Frida, 2004, nr 6, s 9). I en artikel i

Illustrerad Vetenskap presenteras en specialanpassad stol för funktionshindrade. I texten

informeras läsaren om att forskare i Japan har konstruerat världens första gående robot, som kan

transportera människor. I anslutning till texten finns en bild på denna specialdesignade stol och

på stolen sitter en leende, ung kvinna som är klädd i svart och bär svarta finskor med hög smal

klack. I artikeln framkommer inte vem kvinnan är och hon omnämns för övrigt inte i något

annat sammanhang i texten (Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 5, s 24). Tetsuya Nomura arbetar

som designer och har skapat karaktärerna i ett dataspel som heter Final Fantasy. I ett reportage i

Super PLAY får vi reda på att han framför allt fördjupade sig i spelets hjältinna. ”Hon skulle

vara så vacker att spelarna inte tröttande på att titta på henne spelet igenom” (Super PLAY,

2004, 097, s 44). Vidare rapporterar speljournalist i Super PLAY följande:

”Sedan, en modell som Microsoft har satt ihop i samarbete med
Tecmo inför releasen av Dead or Alive Online (eller Dead or Alive
Complete, som det också kallas) Tecmo-varianten är ”Kasumi-blå”,
och de allra första lyckliga kunderna får nöjet att ta med sig en 160
centimeter lång kudde hem med tryckt motiv av just Kasumi.
Framsidan på framsidan och baksidan på baksidan, så att säga”
(Super PLAY, 2004, 097, s 20).

4.1.4 Hjältar & Förebilder

I tjejtidningarna är flertalet av de avbildade personerna verksamma inom media-, musik-,

skådespelar- och modellsammanhang. Läsaren uppmuntras i stor utsträckning att bli en av dessa

eller försöka likna dem. I en notis i OKEJ får läsaren veta: ”Numera kan du sminka dig som

Shania. Nästan. Hon har lanserat sitt eget läppstift med namnet Shania Red” (OKEJ, 2004, nr 3,

s 18). I ett reportage i Vecko-Revyn om vårens mode kan vi läsa: ”Artisten och konstnären Paola

Åhlund visar hur den eleganta trendens plagg skall bäras” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 42). Ett

annat inslag i tidningen kallas skön i grön och här avbildas tolv kända kvinnor som alla är klädda

i grönt. Uppmaningen lyder: ”Gör som kändisarna och känn dig trendig i sköna, gröna färger”

(Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 24). Vidare visas bilder på kändisar och deras solglasögon och

läsaren anmodas att köpa liknande till sig själva (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 38).

Super Play, 2004, nr 097, s 20
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4.1.5 Aktivitet & Passivitet

Flickor framställs ofta som passiva och beroende i

förhållande till sin omgivning i allmänhet och till det andra

könet i synnerhet. När flickor framställs som aktiva sker

detta oftast inom ramen för hemmet. I Vecko-Revyn

publiceras ett reportage om en känd sångerska som anser att

det inte är några problem att kombinera karriär med att

samtidigt klara av att sköta både hem och barn. Vi kan läsa:

”Annars sköter jag allting själv – tvättar, städar och lagar

mat. Jag sitter och betalar räkningarna samtidigt som jag

gungar vaggan med fötterna!” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 14). Samma sångerska valde att börja

arbeta sju dagar efter förlossningen och har fått en del kritik för detta. Hennes respons lyder:

”Men jag kritiserar ingen för att de väljer att vara hemma och ’lata’ sig i ett och ett halvt år”

(Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 14). I Fantomen avbildas två flickor varav den ena sitter i en solstol

och den andra ligger på en filt i gräset. Under serierutan får vi reda på att Greta och Lana

Marshall har tråkigt. I pratbubblorna kan vi läsa: ”Vi har varit så dystra sedan vi kom hem.

Varför Greta? Det vet du lika väl som jag, Lana, att vi aldrig skulle ha lämnat Fantomen!”

(Fantomen, 2004, nr 7, s 59). I Kalle Anka & C:o skall Kajsa ut på paddeltur. Hon ringer Kalle

och frågar om han kan paddla hennes kanot. I en serieruta avbildas Kalle då han paddlar kanoten

över höga vågor och där Kajsa sitter passiv och tittar på Kalle. I pratbubblorna kan vi läsa:

”Kalle du är underbar! Det har jag ju sagt hela tiden, lilla turturduva!” (Kalle Anka & C:o, 2004,

nr 14, s 31). I Julia gestaltas i en tecknad serie en olyckligt kär ung

flicka. Här kan vi läsa: ”Jag tänker stå här och tänka på honom

tills tiden tar slut och mitt hjärta slutar slå, fast nu känns det mest

som om det ska brista” (Julia, 2004, nr 6/7, s 65). I Redo kan vi

läsa ett reportage om en ung kvinna som nyligen har blivit

scoutledare. Tidningen skriver: ”Under en hajk fick hon prova på

att vara ansvarig när den ordinarie ledaren var sjuk. Och nu har

hon och en scoutkompis startat en ny avdelning för de minsta

scouterna” (Redo, 2004, nr 2, s 27).

4.2 Sammanhang i vilka flickor avbildas – Resultatredovisning

4.2.1 Säljande sammanhang

Flickor gestaltas i kontexter där de poserar i egenskap av sitt kön, sin kropp och sitt utseende.

De avbildas i stor utsträckning inom reklamsammanhang där deras kropp och utseende skall

Redo, 2004, nr 2, s 14

      Julia, 2004, nr 6/7, s 65
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verka som ett säljande inslag. Oftast sker denna posering då flickorna är mer

eller mindre avklädda och/eller smyckade med kvinnliga attribut såsom t ex

högklackade skor och smink. Hänt Extra publicerar i ett reklamsammanhang

en bild på en ung kvinna. Kvinnan avbildas i närbild, hon är sminkad och har

långt blont hår. I blickfånget är hennes röda halvöppna mun. Hennes ögon är

till hälften slutna (Hänt Extra, 2004, nr 15, s 41). I Pro Hockey finns endast

en kvinna avbildad. Kvinnan agerar i detta sammanhang modell för en

matchtröja som läsaren kan vinna (Pro Hockey, 2004, nr 3, s 52).

4.2.2 Hemmiljö

Tjejtidningarna har ofta inslag där kvinnor gestaltas i anslutning till hem och föräldraskap. En

artikel i Frida handlar om en ensam ung mamma. Hon avbildas då hon klär och leker med sin

dotter (Frida, 2004, nr 6, s 42-43). Även i Julia avbildas kvinnor i anknytning till hem och kök. I

en artikel får läsaren tips om påskpyssel. Här varvas information om varför påsken firas med

recept på äggtoddy och hur man färgar ägg med vackra mönster. I anslutning till denna artikel

publiceras en annons för Panduro Hobby, där en ung flicka avbildas i färd med att genomföra ett

pyssel av något slag (Julia, 2004, nr 6/7, s 12-13). I OKEJ görs en intervju med en känd

sångerska. Hon får frågan hur hon behåller fotfästet när karriären börjar ta fart: ”Lätt, fnissar

hon. När jag kommer hem till mamma pekar hon på smutstvätten och säger åt mig att gå till

tvättstugan!” (OKEJ, 2004, nr 3, s 21). I ett inslag i Frida står att läsa: ”Sex and the city–gänget

spelade nyligen in det sista tårfyllda avsnittet så Sarah Jessica Parker och de andra får tid att

pyssla om sina familjer istället” (Frida, 2004, nr 6, s 20).

4.2.3 Yrkessammanhang

De yrkessammanhang i vilka kvinnor avbildas är nästan uteslutande media-, musik-, skådespelar-

och modellsammanhang eller andra yrken som medför kändisstatus. Det finns dock undantag. I

Kalle Anka & C:o avbildas en kvinna en gång i egenskap av sitt yrke vilket i detta fall är

sekreteraryrket (Kalle Anka & C:o, 2004, nr 14, s 20). I Redo avbildas kvinnor i sammanhang

där de har en ledande och drivande roll. I en artikel intervjuas en kvinna som är ordförande för

en grupp som planerar svenska scouters resa till England (Redo, 2004, nr 2, s 9). I Illustrerad

Vetenskap avbildas kvinnor i sammanhang där de har en omhändertagande roll. En artikel

handlar om veterinärers arbete i Australien. På bilden kan vi se att kvinnan har en vårdande roll

genom behandlande arbete med djuren (Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 5, s 45).

Hänt Extra 2004
nr 15, s 49
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4.2.4 Våldsamma & Farliga sammanhang

Kvinnor avbildas till viss del i våldsamma och farliga samanhang, men inte i

samma utsträckning som män. I Super PLAY kan vi läsa om spelet Final

Fantasy där en av de kvinnliga karaktärerna har ett specialvapen (Super

PLAY, 2004, nr 097, s 82). I Fantomen kan vi se att en av kvinnorna blir

skjuten med en pilbåge (Fantomen, 2004, nr 7, s 24).

4.3 Framställning av pojkar i text och bild – Resultatredovisning

4.3.1 Utseende & Intellekt

Männen i vår empiri framställs till stor del som förnuftiga och logiska och det är även de som

finner lösningar på komplexa problem. Ibland framställs de dock även som lite klantiga. I

Fantomen är det manliga och modiga hjältar som tar initiativ och löser problem. Tidningen

publicerar en serie där mannen uttalar följande: ”Då jag insåg att den mördade Stark var en bluff,

anade jag att den riktige Stark låg bakom allt…men jag hade inga bevis förrän nu!” (Fantomen,

2004, nr 7, s 28). I samma serie uttalar samme man: ”Om ni alla sitter ner ska jag berätta vem

mördaren är!” (Fantomen, 2004, nr 7, s 26). I Kalle Anka & C:o framställs män som kunniga

uppfinnare. I en serieruta avbildas Uppfinnar-Jocke då han arbetar på en uppfinning. Han säger:

”Jag monterar in ett mikrochips som gör att du kan tala! Det du Hjalmar!” (Kalle Anka & C:o,

2004, nr 14, s 38). I samma tidning avbildas de manliga karaktärerna i sammanhang där de gör

bort sig, gör missbedömningar, förlöjligas och känner sig odugliga. I en serie har Kalle Anka just

bytt ut en glödlampa varpå han lyckats orsaka en explosion inne i huset. När han kommer ut ur

huset möter han sina brorsöner som skrattar och säger: ”Ha-ha! Vår farbror Kalle… kan inte ens

skruva i en vanlig glödlampa… utan att spränga huset! Hi-hi!” (Kalle Anka & C:o, 2004, nr 14, s

42).

4.3.2 Mat & Kropp

Mäns kroppar framställs inte som viktiga på samma sätt som kvinnors. I de sammanhang det

ändå förekommer är normen att deras kroppar skall vara stora och starka samtidigt som de skall

Super PLAY
2004, nr 097, s 16
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vara okänsliga för fysisk smärta. I Super PLAY avbildas killar påklädda, ansiktena är ofta

otydliga eller övertäckta, blicken bortvänd och ibland visas karaktärerna endast bakifrån (Super

PLAY, 2004, nr 097). I Pro Hockey, 2004, nr 4 kan vi läsa följande: ”Nill säger att Datsyuk är

överraskande stark för att se så spaghetti-tunn ut” (s 14). ”De mest effektiva spelarna är de som

spelar sig igenom tacklingar och struntar i smärtan” (s 18). ”Mesar är svaga spelare, killar som

inte klarar att spela med smärta och som inte kan producera när pengarna står på spel i

slutspelet” (s 18). I ledaren kan vi läsa: ”Har ni funderat över vilka spelare som är NHL:s största

mesar?” (s 5). Vidare kan vi läsa:

”Om ni slår upp ordet ’mes’ i en ordlista så kan ni läsa

att det är en person som är svag eller ineffektiv, en

person som är timid eller feg. Tittar ni i en

synonymordbok så blir det ännu färgstarkare. Under

ordet ’mes’ står ord som harig, ömklig, modlös, darrig,

viljelös, omanlig och vek. Man behöver väl knappast

säga att det där är ord som aldrig dyker upp på ett

visitkort. Och en NHL-spelare hatar att bli kallad

mes” (Pro Hockey, 2004, nr 4, s 18).

4.3.3 Betrakta & betraktas

Pojkar framställs i stor utsträckning som betraktare och bedömare av flickors utseende och

kroppar. I Frida intervjuas en dokusåpakändis som får frågan: ”Och vem är din drömtjej

utseendemässigt?” Han svarar: ”Oj, Kim Basinger var länge min favorittjej, så det är nog hon som

är idealet. Utseendet är jätteviktigt, jag är jättekräsen” (Frida, 2004, nr 6, s 55). På frågan om

han tyckte det fanns snygga tjejer i dokusåpan Miljonären svarar han: ”Ha, ha, jo men de hade

lyckats hitta jättebra tjejer faktiskt! Och tjejerna i Miljonären är mycket snyggare än var de var i

Bachelor” (Frida, 2004, nr 6, s 55). I Vecko-Revyn blir femton killar tillfrågade om vilken

klädsel de föredrar att tjejen skall bära på första dejten. Åtta tjejer står modeller för olika

klädstilar och blir betygsatta (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 90) Även i Fantomen gestaltas män

som observerande och granskande i sitt förhållande till det andra könet. Här uttalar en man

följande till en annan man då denne presenterar honom för en kvinna: ”Diana Walker från FN,

va? Ni har tur Mr. Walker! En fru med skönhet och förstånd i samma förpackning!”  (Fantomen,

2004, nr 7, s 13).

Pro Hockey, 2004, nr 3, s 44



25

4.3.4 Hjältar & Förebilder

Pojkar framställs ofta som beskyddande hjältar i förhållande till sin omgivning i allmänhet och

det andra könet i synnerhet. På Julias insändarsida är följande dikt publicerad:

”Känner du att livet är tråkigt och trist?
Vill du ha äventyr, vill du ta en risk?
Vill du komma bort från denna tragiska värld?
Se lite spänning med pilar och svärd?
Är du som jag att dina tankar för dig bort?
Bort till din prins in i hans slott?” (Julia, 2004, nr 6/7 s 49).

I Pro Hockey framställs män både som hjältar och änglar. En rubrik lyder: ”Ängeln från Sibirien

– Datsyuk räddar Detroit” (Pro Hockey, 2004, nr 3, omslag). I Hänt bild beskrivs en

skådespelare …”likt en romantisk prins”… ridit in på den röda mattan på El Capital Theatre i

Los Angeles (Hänt Bild, 2004, April, s 16). Även Kalle Anka & C:o framställer män som hjältar i

stor utsträckning. En serie slutar med att Musse ger Mimmi ett halsband varpå hon utbrister:

”Ti-hi! Du har fått min dröm att gå i uppfyllelse, Musse!” (Kalle Anka & C:o, 2004, nr 14, s 60).

4.3.5 Aktivitet & Passivitet

Flertalet tidningar gestaltar pojkar som aktiva, självständiga och driftiga initiativtagare. I bild

framställs de ofta på väg att göra något avgörande i samma sekund som bilden tas. Det är även

vanligt att killar avbildas som aggressiva och kriminella. I Pro Hockey kan vi läsa: ”Ett

fruktansvärt brutalt och snudd på kriminellt spel från de kanadensiska slagskämparna som gång

efter annan högg ner ryssarna” (Pro Hockey, 2004, nr 3, s 7). I en annan artikel i samma tidning

kan vi läsa: ”Wilson coachade USA till en överraskande seger i turneringen 1996 och var inte

delaktig i skandalen i Nagano då besvikna amerikanska spelare slog sönder ett hotell under en

natts festande” (Pro Hockey, 2004, nr 3, s 7).

I Hänt Extra publiceras en artikel om en kvinna som blivit bestulen. Tidningen skriver att

hennes man blev rejält ilsken och agerade direkt, när han fick höra vad som hänt. Han ringde

omedelbart polisen för att anmäla stölden av de 3000 kronor samt kreditkort och andra viktiga

papper som funnits i hennes väska (Hänt Extra, 2004, nr 15, s 21). I Fantomen gestaltas

Fantomen och hans flickvän Diana då de är inbegripna i ett vådligt äventyr. Här uttalar

Fantomen följande: ”Stanna här Diana, medan jag undersöker vårt rum…!  Hmm ingenting

misstänkt…Du kan komma in.. ” (Fantomen, 2004, nr 7, s 23) OKEJ skriver att en känd

rapartist hotat skjuta med pistol på stan (OKEJ, 2004, nr 3, s 10). I samma tidning kan vi läsa

om en känd skådespelare vilken uppges ha varit en av Hollywoods tuffaste killar. Tidningen

skriver: ”Han festade hårt och det hände mer än en gång att han arresterades för våldsamt



26

beteende. Han har varit i handgemäng med paparazzifotografer och slagit sönder en hotellsvit i

New York” (OKEJ, 2004, nr 3, s 46). I Kalle Anka & C:o avbildas Kalle Anka och Joakim von

Anka inbegripna i konflikter med varandra med inslag av

våld. I en serieruta utspelar sig följande: Joakim von Anka

står böjd över relingen på en båt. Kalle Anka befinner sig på

en mindre båt bredvid.  Joakim von Anka lutar sig fram och

slår käppen våldsamt i huvudet på Kalle. I anslutning till

detta kan vi bl. a. se stjärnor som markerar kraften i slaget.

Joakim von Anka skriker: ”Träskalle! Den planen är

topphemlig! (Kalle Anka & C:o, 2004, nr 14, s 11).

4.4 Sammanhang i vilka pojkar avbildas – Resultatredovisning

4.4.1 Säljande sammanhang

Pojkar avbildas inte i lika stor utsträckning som kvinnor i säljande sammanhang. Det finns dock

undantag. I Illustrerad Vetenskap publiceras en annons för sportskor. På bilden i annonsen kan

vi se en kille som hoppar över ett staket (Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 5, s 9).

4.4.2 Hemmiljö

Män avbildas i liten utsträckning i sammanhang relaterade till hemmet. I Frida intervjuas en

känd sångare som säger: ”Jag jobbade och kom hem först på eftermiddagen, så det minsta jag

kunde göra var att laga mat” (Frida, 2004, nr 6, s 9).

4.4.3 Yrkesmässiga sammanhang

De yrkessammanhang pojkar avbildas i är nästan uteslutande inom media-, musik-, skådespelar-

och modellsammanhang eller andra yrken som medför kändisstatus. Det finns dock undantag. I

Kalle Anka & C:o figurerar män i sammanhang där de ofta har ledande positioner såsom

direktörer, företagsledare, polisinspektörer, upptäcktsresande och professorer (Kalle Anka &

C:o, 2004, nr 14 s 7, 20, 53). I Illustrerad Vetenskap avbildas män i yrkessammanhang

tillsammans med djur men till skillnad från kvinnor arbetar de aktivt tillsammans med djuren

och använder dem som redskap i sitt arbete (Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 5, s 72, 75).

Super PLAY, 2004, nr 097, s 33
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4.4.4 Våldsamma & Farliga sammanhang

Män avbildas ofta i vårt material i sammanhang med inslag av våld och kriminalitet. I Fantomen

kan vi se Fantomen kasta en lampa med våldsam kraft mot en skurk varpå skurken skjuter med

en pistol mot Fantomen (Fantomen, 2004, nr 7, s 29).  I samma tidning avbildas en man bakom

fängelsegaller. I anslutning till bilden kan vi läsa: ”Fick 6 månaders fängelse för ärekränkning av

Mr Stark!” (Fantomen, 2004, nr 7, s 13). I Kalle Anka & C:o avbildas polisinspektör Kurtander

då han funderar: ”Killen är supersmart! Rånet var perfekt genomfört! Han visste allt om

vaktschemat och tiderna för valvöppning! Så varför planerade han inte flykten bättre! Nåja,

ingen är fullkomlig!” (Kalle Anka & C:o, 2004, nr 14, s 46). I Super PLAY beskrivs en funktion

i ett dataspel av en manlig skribent på följande sätt: ”Thrill Cam är en funktion som du kan

aktivera när du vill, vilket gör att du får se ditt fordon utifrån, i slow motion och med

rörelseoskärpa. Roligt att ta till om man plöjer igenom ett

kafé så att stolar och bord ryker åt alla håll” (Super PLAY,

2004, nr 097, s 35). Han fortsätter: ”Bara bilkörning skulle

räcka gott för mig, men i en post- Vercettisk värld måste

man såklart även kunna hoppa ut ur bilen och sprida död

och förintelse med en lång räcka vapen” (Super PLAY,

2004, nr 097, s 35). I samma tidning skriver en manlig

redaktör om ett dataspel:

”Gnistor sprutar som konfetti på nyår, plåt skrynklas likt pappersark i händerna på en kinkig
författare och bildelarna studsar runt som små gummibollar i ett flipperspel. Om Criterion
Games har skött sig kan vi se fram emot ytterligare ett rejält race, med slalomåkning mellan
personbilar och tunga bussar (Super PLAY, 2004, nr 097, s 30).

4.5. Könsroller – Analys

I analysdelen över det första temat, könsroller, fokuserar vi på de mest framträdande resultaten.

Vi presenterar härmed analys över utseendefixering, kroppsuppfattning samt stereotypa

könsroller.

4.5.1 Utseendefixering & Kroppsuppfattning

På samma sätt som Grogan (1999) skriver har vi i vår empiri funnit att mäns vikt eller

kroppsform inte alls diskuteras i anslutning till deras utseende. Det är istället flickor som i stor

utsträckning ställs i relation till sin kropp och kroppsvikt. Som exempel vill vi lyfta fram inslaget

Super PLAY, 2004, nr 097, s 7
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i Hänt Bild där tidningen förmedlar läsaren att det krävs en slank kropp för att kunna bära upp

en klänning på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Grogan menar vidare att ungdomstidningar

förmedlar traditionellt smala kvinnoideal något som tydligt kom till uttryck även i vårt

urvalsmaterial. Vi anser att inslaget i Julia med de aktiva flickorna tydligt exemplifierar detta då

tidningen i samband med reportaget påpekar att sporten är utmärkt när det gäller att bränna

kalorier och ge god träning för baken och benen.

Björk (1996) skriver att kvinnlighet innebär ett ständigt och upprepande

stylande av kroppen och att tidningar riktade till kvinnor överlever p.g.a.

detta fenomen. Tjejtidningarna i vårt urvalsmaterial presenterar i mycket

stor utsträckning reportage där kvinnliga attribut i form av smink, kläder

och accessoarer presenteras på ett tilltalande sätt. Vidare ligger det som

ett grundläggande antagande i många av dessa tidningsreportage att

flickorna skall vara intresserad av just detta.  Det ses följaktligen, i en stor

del av materialet, som en självklarhet att flickor skall vara vaksamma på

hur de ser ut och tidningar ger ofta direkta råd om hur de bör gå tillväga

för att bli så attraktiva som möjligt. Genom att skönhetsartiklar och

modereportage ges ett stort utrymme i tjejtidningarna förmedlas läsaren

att skönhet och mode är något angeläget och att det kan innebära

konsekvenser om dessa råd inte följs. Detta gestaltas uttryckligen i Hänt

Bild där läsarna uppmanas att vara på sin vakt när de klär sig i randigt

eftersom detta kan göra att de ser några ton tyngre ut.

Hirdman (2001) skriver att veckopress strävar efter att etablera en nära och personlig kontakt

med läsaren och menar att denna intima kontakt anses bygga på skapandet av ett vi mellan

tidningen och den tilltänkta läsaren. Detta fenomen anser även vi oss kunna se i t ex Julia där

tidningen intar rollen som förtroendeingivande väninna som förmedlar läsaren råd hur de skall

agera de dagar de inte orkar göra sig fina i håret. Hirdman menar att den kommersiella

skönhetskultur som ofta florerar på tjejtidningarnas sidor baseras på inhandlandet av produkter.

Hon skriver vidare att tjejtidningar ofta uppmanar läsaren att göra kritiska granskningar vad det

gäller sig själva och söka upp de skavanker som tidningen därefter erbjuder sig att förändra och

förbättra. Detta framkommer även i vår studie där tjejtidningarna i stor utsträckning ger råd, gör

bedömningar och har synpunkter på kvinnors och i vissa undantag även mäns utseende, klädsel

och kropp samt uppmanar läsarna till konsumtion av skönhetsprodukter och andra attribut.

Läsarna skall på så sätt uppnå samma status och utseendeideal som de förebilder tidningen

presenterar. Dessa förebilder visas ofta i form av fotomodeller och andra kända personligheter.

Super PLAY, 2004
nr 097, s 16
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Vi menar att t ex Vecko-Revyn med sina tips om hur läsaren skall kunna fuska till sig hår som

liknar stjärnornas illustrerar detta på ett tydligt sätt.

Grogan (1999) menar att män genom media inte i lika stor utsträckning som kvinnor är utsatta

för samma press när det gäller utseende och skönhetsideal. Vår undersökning tyder på liknande

resultat då utseende och kropp står i fokus på ett helt annat sätt i kategorin killtidningar.  Det

viktiga här är inte att killarna ska smycka eller klä sig på det rätta viset, utseende är det

sekundära, tuffhet och hårdhet det primära. Detta framkommer tydligt i Pro Hockey där män

framställs som mesar då de visar känslor i form av reaktion på fysisk smärta.

Bengs (2000) hänvisar till Connell (1983) som menar att det

finns fyra olika sätt för män att uttrycka maskulinitet genom sin

kropp. Dessa är sport, arbete (speciellt fysiskt arbete), sexuell

aktivitet och faderskap. Bland dessa har sport visat sig vara av

speciell vikt. Connell menar vidare att maskulinitet har en

upphöjd kulturell status och för att behålla denna status krävs

att vissa individer hyllas som hjältar. Inom sporten kan

idrottsmän fungera som sådana menar han. Ett exempel som

gestaltar detta i vår empiri är rubriken i Pro Hockey som lyder:

”Ängeln från Sibirien – Datsyuk räddar Detroit” (Pro Hockey,

2004, nr 3, omslag). Vidare har vi funnit att män i vår empiri i stor utsträckning framställs som

upphöjda och beskyddande hjältar, vilket stämmer överens med Connells teori. Mimmi Piggs

uttalande: ”Ti-hi! Du har fått min dröm att gå i uppfyllelse, Musse!” (Kalle Anka & C:o, 2004, nr

14, s 60) anser vi speglar detta på ett tydligt sätt. Vidare hänvisar Bengs till Hargreave (1994)

som undersökt serietidningar och andra ungdomstidningar i vilka sport och andra fysiska

aktiviteter har visat sig vara centrala för pojkar men däremot inte för flickor. Även detta

stämmer bra överens med vårt resultat som till största delen visar pojkar som aktiva och flickor

som passiva.

4.5.2 Stereotyper

Liksom Hirdman (2001) har vi funnit att män, till skillnad från kvinnor besitter det aktiva och

kontrollerande seendet. Tjejtidningarna och till viss mån även serie- och killtidningarna speglar

detta, på så sätt att killar i dessa tidningar lyfts fram som betraktare och bedömare av kvinnor i

allmänhet och kvinnors kroppar i synnerhet. I Fridas intervju med en dokusåpakändis kommer

detta tydligt till uttryck, då han upprepade gånger gör uttalande angående flickors utseende och

Hänt Bild, 2004, April, s 12
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gör bedömningar därefter utifrån flickornas yttre. Även i Super PLAY ges männen rollen som

betraktare. Detta framkommer tydligt då en kvinnlig spelkaraktär beskrivs i termer som att:

”Hon skulle vara så vacker att spelarna inte tröttnade på att titta på henne spelet igenom” (Super

PLAY, 2004, nr 097, s 44). Samma resonemang för Kline (2004) när han uttalar sig om

dataspelsfiguren Lara Croft och menar att dataspelskulturen bygger på och underhåller gamla

könsstereotyper.

Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) menar att pojkar karakteriseras som våldsamma i lek,

försvarsberedda, fysiskt aktiva, konkurerande, mekaniskt intresserade och benägna att trotsa

föräldrars påbud. Flickorna däremot uppfattas som hjälpsamma i hemmet, snygga och rena,

stillsamma och reserverade, lyhörda för andras känslor, väluppfostrade, benägna att gråta och

skvallra. Vi fann tydliga exempel ur vår empiri där tidningarna befäster dessa traditionella

könsroller. Vi upptäckte att kvinnor överlag tilldelas traditionellt kvinnliga egenskaper och att

män främst attribueras traditionellt manliga. Generellt framställs mannen som aktiv och stark

och kvinnan som dekorativ och passiv, motsatsen förekom dock om än i liten utsträckning. I

både kategorin killtidningar och serietidningar har pojkar och män typiska manliga karaktärsdrag

och de figurerar ofta i utmärkande manliga sammanhang. Män avbildas i större utsträckning i

ledande, aktiva, konkurerande och styrande positioner, vilket kommer till uttryck bl. a. i Kalle

Anka & C:o där de flesta manliga gestalterna innehar högstatuspositioner såsom företagsledare

och professorer. Även i Pro-hockey märks detta då alla aktiva, konkurrerande och tävlande

spelare som där avbildas är män. Vidare framställs och avbildas män oftare än kvinnor inbegripna

i våld och kriminalitet. Här vill vi peka på det våld som sker mellan karaktärerna i Kalle Anka &

C:o och Fantomen samt den aggressivitet som förekommer och förhärligas i Super PLAY, då en

manlig skribent glorifierar och uppmuntrar till riskfylld bilkörning. Detta kan ses som en

förlängning av yngre pojkars benägenhet till våldsamhet i lek enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg

(1991). Män avbildas vidare i stor utsträckning inbegripna i äventyrliga och vådliga situationer

där de har en drivande och aktiv roll. Då kvinnor placeras i dessa sammanhang tilldelas de oftast

roller som passiv informant eller enbart som utsmyckande inslag. Ett exempel som vi anser

tydligt framhäver detta är när Kalle Anka paddlar kanot nedför en fors med Kajsa som passiv

och ängslig medresenär. Kvinnor spelar följaktligen i kategorin kill- och serietidningar ofta en

biroll och tilldelas här i stor utsträckning en sekundär funktion. Tjejtidningarna har ofta inslag

som avbildar kvinnor i sammanhang där hem och föräldraskap står i förgrunden. Julia och

Vecko-Revyn publicerar mat och inredningsreportage och i anslutning till dessa är det

genomgående kvinnor som avbildas.
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Bjerrum Nielsen & Rudbergs beskrivning av flickor som hjälpsamma i hemmet, snygga och rena,

anser vi tar sig i uttryck i tjejtidningarnas återkommande beskrivningar av kvinnor i relation till

sina kroppar och utseende. I Hänt Bilds bildreportage beskrivs kvinnor som docksöta och

skönheter som kommer trippade på skyhöga klackar. Undantag förekommer dock i vårt

urvalsmaterial och vi vill särskilt lyfta fram Redo som gestaltar kvinnor i aktiva och driftiga

sammanhang ofta i ledande positioner. Här står kvinnors agerande och produktion i fokus och

inte deras konsumtion och yttre. Med några få undantag framställs kvinnor i vårt material som

mjuka, känsliga och omsorgsbenägna, medan dessa egenskaper knappt tillskrivs männen alls.

Detta kom tydligt till uttryck i Illustrerad vetenskap där både män och kvinnor avbildades i

situationer av olika slag tillsammans med djur. Skillnaden var dock att där kvinnor och djur

figurerade tillsammans fanns inslag av omsorg genom att kvinnan tog hand om skadade och sjuka

djur. Då män och djur avbildas tillsammans använder männen aktivt djuren som redskap i sitt

arbete.

4.6 Problematisering av könsroller - Resultatredovisning

I de fall könsroller problematiseras i vårt material sker detta på ett icke problematiserande sätt.

En djup och mer nyanserad diskussion förs ej. Illustrerad Vetenskap publicerar en artikel om

dyslexi, i vilken myt och fakta om handikappet diskuteras. Flickor och pojkars beteende ställs

mot varandra och det framkommer att kön inte spelar roll vad det gäller utveckling av dyslexi

(Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 5, s 36). I Redo kan vi skönja att tidningen vill förmedla vikten

av att låta kvinnorna ta plats. I ett reportage med en ledande kvinna inom scouterna står att läsa:

”Hon fick veta att hon blev tillfrågad för att Sveriges scouter vill visa världen att ’svenska unga

tjejer kan’.” (Redo, 2004, nr 2, s 9). En artikel i Frida gör ett försök att tillskriva flickor en mer

initiativtagande roll genom att uppmana dem att agera ekonomiskt självständigt i förhållande till

killar: ”Att dela lika är ett bevis på att du är en Independent Woman” (Frida, 2004, nr 6, s 45). I

OKEJ kommenterar en känd sångerska könsroller då hon får frågan om hon tycker att hon själv

är en bra förebild för unga tjejer. Hennes svar lyder:

… ”I stället för att tävla om killars gunst och vara sotis på snygga kompisar så borde tjejer ta
tillbaka makten. Vem har sagt att det måste vara killen som väljer vem han går ut med? Och
efter att ha varit på turné med ett gäng killar så länge nu så vet jag bestämt att alla har olika
smak – tjejen som den ena tycker är jättesöt tycker någon annan är fulast på stället. Och
tvärtom” (OKEJ, 2004, nr 3, s 6-7).



32

I Hänt Extra diskuteras en kvinnlig sångerskas relation med en sju år yngre man. Hennes egen

kommentar lyder: ”Det är ett himla liv! Alla har åsikter om åldersskillnaden. Om Jimmy istället

var den äldre hade ingen sagt ett pip. Här har vi ett tydligt exempel på hur jämnställt Sverige är:

inte ett skit!” (Hänt Extra, 2004, nr 15, s 3). I en intervju med en känd skådespelerska i Julia

tillfrågas hon vad hennes nya film har för budskap till unga tjejer. Hon svarar:

”Det är mer en påminnelse till oss alla om att för inte så länge sedan så hade vi det helt
annorlunda. Mamma och mormor var mycket mer begränsade och hade mycket mindre
valmöjligheter och allt var mycket svårare. Tjejer fick inte ta plats så det är väldigt intressant att
se hur långt vi har kommit” (Julia, 2004, nr 6/7, s 19).

4.7 Problematisering av könsroller – Analys

Repstad (1997) skriver att individen tidigt internaliserar de regler som är knutna till hur

människor i en specifik position handlar. Könsrollen är en sådan position, menar Repstad, och

skriver vidare att könsrollen är förknippad med en uppsättning normer vilka individen efterhand

tar till sig och på så vis bygger upp sin personlighet och tankevärld. En liknande beskrivning gör

Hirdman (2001) då hon skriver att individen tidigt lär sig bygga upp sin självbild utifrån

samhällets rådande könsnormer. Hon menar vidare att media tydligt lyfter fram dessa normer

men även hjälper till att skapa det vi ofta definierar som manligt respektive kvinnligt. Vårt

urvalsmaterial bekräftar Hirdmans påstående, då diskussioner angående könsroller och

könsrollsproblematik inte förekommer i någon större utsträckning; de flesta tidningar befäster

istället redan rådande könsroller. Ekman (1998) menar att tidningar med i huvudsak manliga

läsare ofta har ett specifikt fritidsintresse som gemensam nämnare. Detta gäller däremot inte för

tidningar riktade till kvinnor, där istället utseende och kroppsvård verkar som stående inslag.

Detta framkom med tydlighet även i vår undersökning då de tidningar vi kategoriserat som

killtidningar behandlade ämnen som hockey och dataspel medan underhåll av den kvinnliga

kroppen stod i fokus i de tidningar vi kategoriserat som tjejtidningar. Tidningarna i vårt

urvalsmaterial problematiserar eller ifrågasätter inte dessa rådande könsroller. Däremot försöker

tjejtidningarna och i viss mån de tidningar som ingår i blandkategorin, uppmuntra och tillskriva

de kvinnliga läsarna en mer aktiv roll gentemot det andra könet och på så vis lyfta fram

könsrollernas karakteristika. Som exempel vill vi peka på Frida och OKEJ som uppmanar flickor

att inta en mer aktiv roll gentemot pojkarna i förhållandet dem emellan.
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5. SEXUALITET

Här följer resultatredovisning från det andra temat - sexualitet. Även här presenterar vi citat och

exempel ur tidningarna för att lyfta fram hur tidningarna gestaltar flickors och pojkars sexualitet

samt om den heterosexuella normen tas för given.

5.1 Flickors sexualitet – Resultatredovisning

Kvinnor framställs sexualiserade i högre utsträckning än pojkar. Kvinnors sexualitet framhävs

som något med vilket hon skall locka mäns, men även kvinnors, blickar till sig.  Vidare används

kvinnlig sexualitet i stor utsträckning i säljande sammanhang och kvinnors framställning i text

och bild anspelar ofta på pornografi.

5.1.1 Sexobjekt

I Fantomen är kvinnorna i stor utsträckning iklädda åtsittande, urringade korta klänningar och

högklackade skor. Denna klädsel bärs även i snö och djungel (Fantomen, 2004, nr 7, s 12, 13,

59, 61). Många av kvinnorna i tjejtidningarna visar mycket hud, bär korta urringade tröjor och

korta snäva kjolar eller klänningar (Hänt Extra, 2004, nr 15, s 46, Hänt Bild, 2004, April, s 23,

Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 33). I Frida görs reklam för annan tjejtidning vilken lockar läsare

med att de på köpet får en exklusiv push-up tejp för alla urringningar. Löftet som ges är att

läsaren skall få den ”snyggaste klyftan” (Frida, 2004, nr 6, s 58). I Illustrerad Vetenskap

publiceras en annons för mobiltjänster. En av bilderna föreställer en naken kvinna som står på

knä, lutar sig framåt och svankar samtidigt som hon skjuter upp stjärten i en sexuell position

(Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 7, s 85). Även i Vecko-Revyn publiceras annonser för

mobiltjänster. Kvinnorna avbildas här avklädda och poserande och det är hela kroppen eller

delar av hela kroppen som är i fokus (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 82-83). I Hänt Bild avbildas

en kvinnlig sångerska. Bildtexten lyder: ”Jessica visar att hon minsann har sug i blicken.” (Hänt

Bild, 2004, April, s 11). I Hänt Extra intervjuas en manlig artist då han talar om sin fru i

följande termer: ”Lotta är ju så förbaskat snygg och sexig. Jag kan inte låta bli att tända på

henne. Sedan ser hon ju så ung ut om man kollar på siffrorna. Hon har inte en enda rynka” (Hänt

Extra, 2004, 15, s 26) I en reklamannons införd i Hänt Extra avbildas en ung kvinna i närbild,

hon är mycket sminkad och har plutande röda läppar och blont hår. Hennes ögon är halvt slutna

(Hänt Extra, 2004, nr 15, s 41).
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5.1.2 Pornografi

Illustrerad Vetenskap publicerar annonser för mobiltjänster i vilka kvinnor avbildas poserande i

sexuellt utmanande ställningar. En bild föreställer två halvnakna kvinnor varav den ena ligger

ovanpå den andra. De ägnar sig med blicken ej åt varandra utan vänder den istället emot

betraktaren (Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 7, s 85). Även i OKEJ publiceras annonser för olika

mobiltjänster. En av tjänsterna innebär att läsaren kan beställa roliga historier till sin

mobiltelefon genom att skicka ett sms med texten OKPORR och därefter få ett ”porrigt skämt

att använda” (OKEJ, 2004, nr 3, s 9). En annan tjänst kallas Adult name finder. Genom att

skicka ett sms med texten EMOPORN, sitt kön och sitt namn får man reda på sitt sensuella

namn (OKEJ, 2004, nr 3, s 49). Samma tjänst finns i Vecko-Revyn men kallas här istället

Pornalizer (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 96). Vi skickade ett sms med VEPORN, kön och namn.

Resultatet blev för vår del att vi fick namnen Deborah D-cup och Sandy Sugarlips.

5.1.3 Dubbla budskap

Hänt Extra publicerar en artikel om en känd amerikansk fotomodell. Kvinnan framstår i texten

som sexuellt frigjord och oberoende mannen. Hon säger: ”En modern kvinna kan tillfredställa sig

själv!” (Hänt Extra, 2004, nr 15, s 46). Kvinnan är avbildad i anslutning till texten och bär här

en kort klänning som framhäver hennes ben. Klänningen har även en djup urringning som

framhäver hennes bröst. Kvinnan är sminkad, smyckad och tittar leende in i kameran. Vidare

avbildas i samma tidning en känd sångerska. Även hon är sminkad och smyckad och har kort

urringad klänning, hon bär högklackade stövlar och grenslar stående ett mikrofonstativ. Hon

tittar in kameran och ovanför bilden står följande text: ”Jag saknar en man – ibland” (Hänt

Extra, 2004, nr 15, s 4).

5.1.4 Initiativ & Ansvar

I Frida diskuterar tre kändisar, en tjej och två killar, sex och kärlek. Tjejen vill inte avslöja några

sexminnen och tycker att killarna skall ”få kämpa lite” hon vill inte verka ”alltför intresserad”

när hon blir kär i en kille.  Då hon berättar vad hon tänder på är det en bra, mjuk kyss och pussar

i nacken (Frida, 2004, nr 6, s 22-23). I Okej intervjuas en sångerska som får frågan om det är

vanligt att killar försöker flirta in sig för att få en snabbis. Hon avslutar sitt svar med: ”Han får

ändå bara av dig trosorna om du tillåter det!” (OKEJ, 2004, nr 3, s 12). I en frågespalt i samma

tidning undrar en flicka hur hon ska gå tillväga med sin pojkvän: Hon skriver: ”Vi är båda oskuld

och jag är beredd att bli av med den men jag vet inte om han är beredd. Jag vill fråga honom om

han vill, men jag vågar inte – han kanske blir arg. Hur ska jag göra?” (OKEJ, 2004, nr 3, s 48). I



35

Vecko-Revyn kan vi läsa om en flicka som oroar sig huruvida hon har fått en könssjukdom eller

ej då hon har haft oskyddat sex med en kille. Svaret hon får lyder: ”Aj, att det blev så fel!

Kondom, kondom, kondom..! Du hade tur som inte blev gravid, men dessvärre kan du visst ha

fått någon könsjukdom utan att du märkt något. Jag tycker att du ska kolla dig på

ungdomsmottagningen” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 88).

5.2 Pojkars sexualitet – Resultatredovisning

Pojkarna är inte sexualiserade i samma omfattning som flickorna och manlig sexualitet framställs

inte, till skillnad från kvinnlig, som något vilket skall locka omgivningens blickar till sig. Den

finns istället där naturligt för honom. Pojkars sexualitet används heller inte i reklamsammanhang

på samma sätt som flickornas.

5.2.1 Sexobjekt

När män i Vecko-Revyn avbildas i mobiltjänstannonser framställs de liksom flickorna som

objekt men anspelningen ligger oftast på fitness istället för sex. De avbildas sällan i sexuella poser

och det är oftast överkroppen eller delar av denna som är i fokus (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s

103).

5.2.2 Pornografi

OKEJ skriver om en musiker som kommenterar sitt besök i Hollywood på följande sätt: ”Det

bästa som hände var att jag blev uppraggad av en strippa” (OKEJ, 2004, nr 3, s 23). I en artikel i

Hänt Extra berättas om en manlig kändis i följande termer: ”Hans förtjusning i porr och

striptease har vållat äktenskapliga konflikter redan tidigare och nu är det dags igen” (Hänt Extra,

2004, nr 15, s 42).  I Hänt Extra kan vi vidare läsa om en annan mans besök på porrklubb: ”En

natt på en strippklubb kan vara otroligt ansträngande…Man kan förmoda att Slaters fru inte blir

vidare glad” (Hänt Extra, 2004, nr 15, s 25).

5.2.3 Dubbla budskap

I Vecko-Revyn intervjuas en TV-kändis som får frågan hur många gånger han dejtar en tjej innan

de har sex. Han svarar: ”Jag har en regel att aldrig ’sätta på’ på första dejten, haha. Men sedan

beror det på hur det artar sig, man får ha lite timing. Det är en dödssynd att göra det på första

dejten!” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 105).
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5.2.4 Initiativ & Ansvar

I Hänt Bild beskrivs en manlig kändis som en ”riktig sexmaskin” som älskar unga sexiga tjejer

och aldrig har kunnat sluta ha affärer vid sidan av sitt äktenskap (Hänt Bild, 2004, April, s 55). I

Vecko-Revyn kan vi läsa om hur en rapartist raggade upp en tjej och tog med sig henne till sitt

hotell (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 28). I Frida diskuterar tre kändisar, en tjej och två killar, sex

och kärlek. En kille använder ordet kåt under intervjun och avslöjar samtidigt sina sexminnen.

Den andre killen anser att killen alltid skall ta första steget, han berättar även att han tänder på

kyssar på halsen, men det får inte vara för gulligt. ”Man ska tänka på sex på en gång” (Frida,

2004, nr 6, s 22-23).

5.3 Den sexuella normen – Resultatredovisning

Den heterosexuella normen tas till största delen för given, parrelationer förknippas oftast med

det motsatta könet vad det gäller framställning i både text och bild.  Normen är pojke - flicka,

man - kvinna och det är denna konstellation som tidningarna oftast utgår ifrån och framställer

som en naturlig utgångspunkt i artiklar och diskussioner. Det finns dock undantag. I OKEJ kan

vi läsa om en tjej som misstänker att hon är lesbisk eller bisexuell och undrar om hon ska berätta

det (OKEJ, 2004, nr 3, s 48). Även Frida gör undantag från den heterosexuella normen då de i

en artikel intervjuar en homosexuell kille (Frida, 2004, nr 6, s 22). Ett annat inslag i samma

tidning avslutas med: ”Ifall du gillar tjejer framför killar så kan du självklart ta del av tipsen men

byta ut han mot hon i texten och honom mot henne” (Frida, 2004, nr 6, s 45). På ett annat

ställe i tidningen förlöjligas dock homosexuella parrelationer då tidningen avbildar två kända

skådespelare sittande med bar överkropp i en säng. En pratbubbla i anslutning till bilden säger:

”Undrar om det var lika skönt för honom som för mig…Det var ett redigt vapen han hade i

brallan” (Frida, 2004, nr 6, s 7). I tidningarnas annonser för mobiltjänster kan vi på flera ställen

se bilder av två tjejer sexuellt poserande tillsammans (Illustrerad Vetenskap, 2004, nr 5, s 85,

OKEJ, 2004, nr 3, s 9). I OKEJ kommenteras i en insändare samma fenomen av en tjej som

skriver: ”Hur kan det vara så att vi tjejer kan kramas och pussas på kinden utan att vara lesbiska,

men killar dom kan inte ens krama varande utan att dom blir kallade bögar!?” (OKEJ, 2004, nr

3, s 51).



37

5.4 Sexualitet – Analys

I analysdelen över det andra temat – sexualitet, redogör vi för de mest dominerande resultaten,

vilka är hur kvinnlig respektive manlig sexualitet uttrycks, hur utseende och sexualitet

sammankopplas samt hur tidningarna gestaltar den sexuella normen.

5.4.1 Hur uttrycks sexualitet?

Hirdman (2001) skriver att det är den kvinnliga kroppen som

symboliserar sexualitet. Den erotiska bilden är kopplad till

uppvisandet av den feminina kroppen menar hon och skriver:

”Kvinnor är sex och deras kroppar betyder sex” (ibid., s 266).

Hirdman menar vidare att sexualitet har kommit att tränga in i våra

liv på ett mycket markant sätt och att sex numera återfinnas överallt

i det offentliga rummet. Sexualiteten är inte längre något privat

menar hon, och skriver att kvinnlig sexualitet numer även är kopplat

till försäljning. Med kvinnlig sexualitet säljs allt från idéer och

värderingar till hemförsäkringar skriver Hirdman. Många kvinnor i

vår empiri avbildas i samband med annonser och försäljning av olika slag och kvinnokroppen

gestaltas som ett sexualiserat och utsmyckat föremål i syfte att locka till konsumtion. Hirdman

anser att män sällan avbildas på samma sätt, vilket vår undersökning också kom att visa då få

bilder och texter i vår empiri framställer män och mäns kroppar på ett erotiserat sätt. Hirdman

skriver vidare att då män avbildas är deras blickar sällan riktade mot betraktaren, de ägnar sig åt

andra saker än att vända sin uppmärksamhet mot publiken menar hon. Män etablerar således inte

en personlig relation till åskådaren på samma vis som kvinnor gör. Då män avbildas skall

betraktarens blick inte dröja sig kvar vid deras kropp och ansikte utan istället fokusera på deras

handlande menar Hirdman. Vi anser att detta fenomen framkommer tydligt även i vårt material

och vill här peka på mobiltjänstannonserna där män inte avbildas i sexuella poser i samma

utsträckning som flickorna och där anspelningen oftast ligger på fitness och muskelstyrka istället

för på sexuell tillgänglighet och pornografi.

Wolf (1991) menar att vi lever i en kultur där kvinnor är rutinmässigt nakna medan män är

påklädda och att detta påvisar en ojämlikhet som genererar ett upprätthållande av mäns sexuella

och därmed sociala självförtroende medan kvinnors undergrävs. Vad som framkommit i vår

undersökning är att i flertalet tidningars framställning av pojkar och flickor är det flickorna som

visar mest hud. Vi menar vidare att många tidningar i vår empiri framställer flickor som mindre

Super
PLAY
2004
nr 097
s 43
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självsäkra vad det gäller sin sexualitet, vilket tydligt

framkommer i tjejtidningarnas frågespalter. Däremot

framställs männens sexualitet till stor del som självklar och

oproblematisk då tidningarna i vår empiri skildrar män

som sexmaskiner och framställer dem som konsumenter av

sex genom beskrivningar av deras besök på porrklubbar.

Gemzöe (2003) skriver att vår kulturs manlighet är

förknippat med aktivitet och handlande. Vi fann att detta

i allra högsta grad även innefattar den manliga

sexualiteten. Fenomenet kom till uttryck i vårt material, då pojkars sexualitet omnämns och

beskrivs i termer som at ”sätta på” och ”sexmaskin”. Gemzöe skriver att vi lever i en

patriarkalisk kultur, vilket tydligast kommer till yttryck i pornografin. I denna kultur är

sexualitet förknippat med manlig dominans och kvinnlig underkastelse. Mäns behov sätts

därmed i fokus och sexuellt våld mot kvinnor är accepterat, menar hon. Vi kan i vår

undersökning tydligt se hur pornografi i ord och bild integreras i allt från reportage till

frågespalter. I annonser för mobiltjänster ser vi exempel på detta. Här används uttryck som

porrigt skämt, pornalizer och Adult name finder och bilder som exempelvis föreställer en naken

kvinna som står på knä, lutar sig framåt och svankar samtidigt som hon skjuter upp stjärten i en

sexuell position.

5.4.2 Utseende & Sexualitet

Wolf (1991) skriver att pornografiska bilder från Playboy började synas i reklam riktad till

kvinnor på 1980-talet. Wolf menar att skönhetstänkande därmed fick en framskjutande plats i

samhället och att denna skönhetspornografi har lett till en föreställning om att kvinnors skönhet

är deras sexualitet och vice versa. I uttalandet av den manliga sångaren som berättade att han

inte kunde låta bli att tända på sin rynkfria fru för att hon var förbaskat snygg och sexig tycker vi

oss kunna se de samband Wolf beskriver. Mjukpornografi har blivit socialt accepterad skriver

Wolf och påpekar liksom Hirdman (2001) att män sällan sexualiseras på samma sätt som kvinnor

inom reklam, musikvideor, kvälls- och veckopress. Vi fann i vår undersökning många fall där

kvinnor avbildades och omtalades på ett sätt som kan beskrivas tangera pornografi. Sångerskan

med kort urringad klänning och högklackade, högskaftade stövlar som står med ett ben på

vardera sida om ett mikrofonstativ menar vi på ett påtagligt sätt skildrar att inslag av

pornografisk framställning numera även står att finna inom veckopress riktad till ungdomar. Män

erotiserades däremot inte på liknande sätt i de tidningar som ingick i vår studie.

Super PLAY, 2004, nr 097, s 10
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Vi har i vår undersökning även kunnat se exempel på det Lalander & Johansson (2002) beskriver

som vittnar om ungdomars ökade press var det gäller skönhet och sexualitet. Det sätt på vilket

tidningarna i vår empiri framställer kvinnor kan ha ett samband med hur de uppfattar skönhet

och sexualitet. Det reklaminslag i Frida där läsaren lockas att prenumerera på en annan

tjejtidning och samtidigt få en exklusiv push-up tejp för alla urringningar som skall ge den

snyggaste klyftan, kan gestalta uppfattningen att sex och tilltalande bröst är något som går hand i

hand. Även i reklamannonser framkommer samband mellan kvinnlig sexualitet och skönhet. Då

unga kvinnor avbildas med plutande, röda läppar och halvslutna ögon kan detta bidra till ökad

påfrestning på flickor då de upptäcker och uppfattar sambandet mellan sexualitet och en vacker

och välsminkad kvinna. Även uttalandet ”Jessica visar att hon minsann har sug i blicken” (Hänt

Bild, 2004, April, s 11) kan påvisa detta sammanhang. Wolf (1991) skriver att detta samband

har starka effekter på kvinnorna och gör dem våldsamma mot sig själva. Wolf nämner här

skönhetskirurgi och ätstörningar som två exempel på hur flickor reagerar på den press som de

utsätts för då skönhet och sexualitet så intimt kopplas samman.  Hon skriver vidare att män inte

behöver göra sig förtjänta av sexualiteten via sitt utseende och menar att den finns naturligt och

sanktionerad av vår tids kultur. Detta visar också vår undersökning då pojkars sexualitet inte

sammankopplas med manliga attribut och utseende i samma utsträckning som flickornas.

5.4.3 Den sexuella normen

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) skriver att heterosexualitet är normgivande i samhället idag

och att det anses normalt och självskrivet att vara heterosexuell. De menar vidare att de som

inte är heterosexuella betraktas som annorlunda och att homosexuella skiljs ut från de

normsättande heterosexuella. I synnerhet homosexuella män kämpar mot fördomar menar de

och skriver att homosexuella män ofta betraktas som en sämre sorts män än de heterosexuella.

Vår undersökning pekar på att tidningar i stor utsträckning framställer heterosexualitet som det

givna och naturliga sättet att leva. Vår empiri gestaltar i mycket stor utsträckning

heterosexualitet som normalt medan homosexualitet beskrivs som avvikande och något som kan

liknas vid ett undantag. Detta gestaltas i en artikel i en tjejtidning där normen och

utgångspunkten i inslaget är heterosexualitet medan en text i anslutning till artikeln förklarar att

informationen i inslaget även kan läsas och användas utifrån en homosexuell relation.
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6. PROBLEMOMRÅDEN

6.1 Flickors fysiska respektive psykiska problem – Resultatredovisning

Här följer resultatredovisning från det tredje och sista temat – problemområden. Även här

redovisar vi citat och exempel ur tidningarna för att på så sätt lyfta fram vilka psykiska och

fysiska problem som flickor respektive pojkar tillskrivs. Vi redovisar även om, och i så fall hur,

lösningar på dessa problem ser ut.

6.1.1 Konkurrens

En stor del av vårt empiriska material tillskriver flickor relationsproblem av olika slag. De är

ofta inbegripna i problematiska, känslomässiga situationer och relationer med väninnor och

pojkvänner. Till stor del handlar deras relationsproblem om konkurrens tjejer emellan. I Julia kan

vi läsa en insändare från en orolig flicka: ”Rör inte min kille! Hej alla Juliaälskare! Jag behöver

hjälp. Jag har en kille och en tjej som heter Caroline vill sno honom från mig! Snälla hjälp mig!”

(Julia, 2004, nr 6/7, s 48). I Fantomen tillskrivs flickor liknande problem. I en bildserie utspelar

sig följande då tre rivaliserande kvinnor konkurrerar om hjälten. Här avbildas två kvinnor då de

sparkar och slår efter varandra: ”Din lilla råtta! Du tjuvlyssnade! Ni försöker alltså medvetet ta

honom ifrån mig…” I nästa bildsekvens kommer den manliga hjälten springande och ropar:

”Stopp – sluta med det där! Vad är det som pågår egentligen?” Varpå en av flickorna svarar:

”Hon flög på mig som en vildkatt! Utan anledning!” (Fantomen, 2004, nr 7, s 63). Vidare

förmedlar Fantomen flickors utseendebekymmer och flickors konkurrens sinsemellan på detta

sätt då en flicka uttrycker följande:  ”De är så söta båda två…mycket sötare än jag…”

(Fantomen, 2004, nr 7, s 63). Även i Frida framkommer liknande problem då tidningen ställer

en känd sångerska frågan: ”Du blev känd ganska ung, har du haft problem med att kompisar och

människor i din omgivning är avundsjuka på dig? Ja, och det svåraste är att förlora vänner på

grund av det. Jag vill inte låta elak men de flesta av mina vänner är killar eftersom jag tycker att

många tjejer i min ålder kan vara så taskiga när de blir avundsjuka. De kan bli sura om jag har

snygga kläder eller om jag har fått en roll i en film till exempel” (Frida 2004, nr 6, s 56).

6.1.2 Utseende- & andra kroppsliga problem

Många tidningar hänför flickor utseendeproblem av olika slag, flickorna tillskrivs bekymmer över

att inte ha de rätta kläderna, den rätta kroppsformen, looken eller vikten. I Frida publiceras en

artikel med följande innehåll: ”Det finns ingen tjej som inte känner igen sig i det ständiga

dilemmat om längden på vårt hår. Kort eller långt? Framhäver jag hakan bättre i långt hår, eller
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vill jag kanske ha kort hår på sommaren?” (Frida, 2004, nr 6, s 36). I Frida presenteras även nya

skönhetsprodukter. Här finns följande artikel publicerad: ”Visste du att ditt ansikte kan ha upp

till tre olika färgnyanser? Inte så konstigt att det är lite trubbel att hitta rätt nyans på

underlagskrämen. Biotherm kommer också med en skön underlagskräm. Skin loving colors är en

lätt foundation som knappast känns i ansiktet. Den ger fukt och döljer ojämnheter i huden utan

att lägga sig som en kaka i ansiktet” (Frida, 2004, nr 6, s 24). Vidare ställer en flicka i samma

tidning följande fråga i tidningens frågespalt om skönhet och mode:

”Hej Wictoria! Jag har en fuktighetskräm som jag använder på natten och dagen. Den funkar
perfekt och jag är varken torr eller fet. Jag har alltid haft den ansiktskrämen och jag gillar den för
att den är billig också. Men min kompis säger att man måste ha en speciell ansiktskräm på natten.
Är det så? I så fall har jag alltså gjort fel i alla år. Snälla säg vad du tycker hur jag ska göra. Tack
på förhand!” (Frida, 2004, nr 6, s 52).

En annan flicka undrar i samma frågespalt:  

”Hej Wictoria! Jag och min kompis undrar en sak. Vi vill veta vad som är trendigast just nu: En
gylf med dragkedja eller knappar i jeansen? Kanske du tycker det är en töntig fråga men på vår
skola säger de att det är knappar. Är det så eller spelar det ingen roll? Vi vore tacksamma om du
kunde säga vad du tycker. Tack på förhand. (Frida, 2004, nr 6, s 52).

.
I Frida ger en barnmorska svar på läsarnas frågor om sex och kärlek. Här kan vi bl.a. läsa

följande rubrik: ”Måste man raka underlivet?” (Frida, 2004, nr 6, s 50). I Vecko-Revyn återfinns

en frågespalt i vilken vi kan läsa om en tjej som är missnöjd med sina bröst. Hon skriver: ”Jag är

missnöjd med mina bröst. När min pojkvän och jag har sex vågar jag inte ta av mig behån. Vad

ska jag göra? Kan man operera brösten i Skåne? Mina bröst är så små, jag känner mig okvinnlig.

Hur mycket kan det kosta?” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 89).

6.1.3 Självkontroll

Ett problemområde som vår empiri tillskriver flickor är en oro över att de ska mista

självkontrollen. Flickor förväntas ha uppsikt över att andra, i synnerhet det motsatta könet, inte

ser eller hör dem i situationer då de inte har kontroll över kroppen. Detta gäller även naturliga

och ytterst mänskliga fenomen. Vecko-Revyn publicerar ett reportage med rubriken: ”Fispanik!

– De okända pruttorsakerna” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 76). Här ges läsaren tips om: ”8 sätt

att minska fispaniken” (Vecko-Revyn, 2004, nr 7, s 76). I Julia kan vi läsa: ”En gång när vi var

på klassresa delade jag rum med två killar och en tjej. Jag somnade ju såklart först och gissa vem

som snarkade? Jo - jag! Sedan dess har jag inte pratat med killen som jag delade säng med!

Jättepinsamt!” (Julia, 2004, nr 6/7, s 56).
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6.1.4 Omgivningens förväntningar

Ytterligare ett problem som attribueras flickor är oron över vad omgivningen

skall tänka och tycka. I många tidningar framstår flickor som mycket vaksamma

på vad omvärlden förväntar sig av dem. I OKEJ uttrycker flera flickor oro över

att behöva efterlikna idealbilder såsom Britney Spears och Barbie för att

accepteras och passa in (OKEJ, 2004, nr 3, s 50-51). I Redo intervjuas en flicka

angående scoutmöten, där hon berättar: ”Man kan komma på möten i

mjukisbyxor, det känns inte som man behöver göra sig fin. Alla vet ändå hur

man ser ut utan smink. I skolan måste man tänka på vad man har på sig” (Redo,

2004, nr 2, s 28).

6.1.5 Missbruk & Kriminalitet

Flickor tillskrivs inte i lika hög grad som pojkar kriminalitet- och

missbruksproblem men det förekommer dock. I OKEJ kan vi läsa om en känd

rapartists exfru som riskerar fängelse för kokaininnehav (OKEJ, 2004, nr 3, s

10).

6.2 Pojkars fysiska respektive psykiska problem – Resultatredovisning

6.2.1 Konkurrens

I vår empiri tillskrivs män psykiska och fysiska problem relaterade till konkurens och tävlan och

uppmanas i dessa situationer ofta till aggressivitet. I Kalle Anka & C:o samt i Fantomen är män i

stor utsträckning inbegripna i problematiska situationer där deras fysiska styrka står i fokus.

Tidningarna framställer även att manliga problem innefattar män som konkurerar med varandra

om ära och berömmelse. I Kalle Anka & C:o uttrycker en manlig seriefigur följande: ”V-vad

hände? Är jag fortfarande Ankeborgs främste uppfinnare?” (Kalle Anka & C:o, 2004, nr 14, s

40).

6.2.2 Utseende- & andra kroppsliga problem

Killar hänförs inte utseendeproblem i någon stor omfattning, de tillskrivs istället kroppsliga

problem av annan karaktär. I Pro Hockey beskrivs pojkars problem i form av skador såsom

Vecko-
Revyn
2004
nr 7
s 81
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handledsfrakturer och knäskador som resulterar i att de inte kan spela matcher (Pro Hockey,

2004, nr 3, s 57).

6.2.3 Självkontroll

I vår empiri tillskrivs pojkar ingen oro över att mista självkontrollen. Detta gäller gentemot det

egna könet såväl som det motsatta.

6.2.4 Omgivningens förväntningar

Pojkar attribueras inte problem relaterade till omgivningens förväntningar i lika hög grad som

flickor. Då det sker handlar det återigen ofta om att pojkarna inte anses vara traditionellt

manliga, d.v.s. inte tillräckligt offensivt företagsamma. I Pro Hockey kan vi läsa följande:

”NHL:s mest veke spelare genom tiderna. Han tacklar inte och han gillar inte att bli tacklad. När
det blir lite småkurr efter en domarsignal så tar han tag i närmaste motståndare och kramar om
honom som om han träffat en nära släkting. Han kan passa och åka skridkor men han klarar inte
av fysiskt spel” (Pro Hockey, 2004, nr 3, s 20).

6.2.5 Missbruksproblem & Kriminalitet

Delar av vår empiri attribuerar män kriminalitet- och missbruksproblem. I Fantomen tillskrivs

de manliga karaktärerna ofta kriminella profiler (Fantomen, 2004, nr 7). Även i Kalle Anka &

C:o framställs män i klammeri med rättvisan och avbildas i fängelsemiljöer (Kalle Anka & C:o,

2004, nr 14, s 46, 50). I flera tidningar avbildas män i samband med drogproblem (Frida, 2004,

nr 6, s 8, Hänt Bild, 2004, april s 46-47, OKEJ, 2004, nr 3, s 14-15).

6.3 Lösningar på problem – Resultatredovisning

6.3.1 Kvinnliga lösningar

Vi har funnit att tidningarna i hög utsträckning presenterar lösningar angående de bekymmer

flickor attribueras i form av utseendeproblem. Vad det gäller övriga problemområden redogör

tidningarna däremot inte för lösningar i samma utsträckning. Lösningar på flickors

utseendeproblem presenterar tjejtidningarna genom att förmedla bl. a. smink och klädtips.

Flickorna ges uppmaningar angående hur de skall gå tillväga för att på ett så snabbt och effektivt

sätt som möjligt ta fram det bästa i sitt utseende. De får även råd av experter i tidningarnas

frågespalter angående fysiska och psykiska problem såsom tankar och funderingar över sex och

samlevnad. I Frida uppmanas flickorna att öka sitt självförtroende och sin självständighet för att

komma till rätta med oron över sitt utseende (Frida, 2004, nr 6, s 48). Även i Julia får i en flicka
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rådet att: ”Om man försöker börja jobba på att gilla sig själv så får man bättre självförtroende.

Det brukar kunna leda till att man slutar bry sig så mycket vad andra tycker” (Julia, 2004, nr

6/7, s 46). Flickan som oroade sig över dragkejda eller gylf i jeansen gavs följande svar:

 ”Jag kan inte säga att något av alternativen är trendigare. Det är nog mer en smaksak om vad
man tycker är bekvämt och snyggt. Det är väl mer att jeansen kommer att bli smalare till vårens
mode. Och även högre i midjan. Och då är det ju snyggare och bekvämare att ha jeans med
dragkedja i gylfen. De håller ju tillbaka lite mer. Så det skulle vara dragkedja då. Om man tänker
i helhet” (Frida, 2004, nr 6, s 52).

Flickan som oroade sig över sina små bröst fick detta svar:

”Åh, försök ta av dig behån! Hud mot hud som är så skönt! Och en man som kan ha sex med dig
i behå kommer inte att störas av att du har små tuttar! Han lär ju ha sett, känt och förstått att de
inte är enorma redan, och han är kvar! Gör ett ärligt försök att tycka om dem och låt honom få
hjälpa dig att njuta av dem. Att operera sig är dyrt, även i Skåne!” (Veckorevyn, 2004, nr 7, s.
89).

Flickan som undrade om hon behövde raka underlivet fick följande råd:

”Hej! Nej, Man måste inte raka sig, det är något man bestämmer själv. Det är också bra att ha
lite könshår kvar – det skyddar nämligen slidan mot svamp och infektioner och fungerar som en
luftkudde där ner. Att raka sig handlar också om vad man tycker är snyggt, det har inget med
hygien eller att vara fräsch att göra. Tvärtom får många problem efter att de har rakat sig. Det
kan bli irritation och plitor som kliar” (Frida, 2004, nr 6, s 52).

6.3.2 Manliga lösningar

Män ges överlag inte råd och tips i samma utsträckning som kvinnorna. De problem män ställs

inför kommer de ofta till rätta med genom egen handlingskraftighet. I serietidningarna löser män

dramatiska uppgifter genom aktivt agerarande, ofta med inslag av våld eller aggressivitet. Män

löser ofta problem män emellan vilket skildras genomgående i Fantomen. (Fantomen, 2004, nr

7). I Kalle Anka & C:o utspelar sig följande dialog mellan två män som står inför ett problem:

”Jag hjälper gärna till om jag kan!” Varpå den andre svarar: ”Dej kan man lita på kompis. Så här

ska vi göra” (Kalle Anka & C:o, 2004, nr 14, s 55). I Pro Hockey beskriver en spelare hur han

har löst sina svårigheter att göra mål på följande sätt: ”Jag är mer aggressiv och ger mig nu mer in

i det täta spelet” (Pro Hockey, 2004, nr 3, s 46).
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6.4 Problemområden – Analys

I analysdelen över det tredje och sista temat – problemområden, fokuserar vi på de mest

framträdande resultaten, vilka är konkurrens samt utseende- och andra kroppsliga problem.

6.4.1 Konkurrens

Hirdman (2001) skriver att det är via män som kvinnor erhåller självkänsla. Hon menar att

kvinnors relationer sinsemellan är av sekundär betydelse och att kvinnor, gentemot varandra,

framställs som potentiella hot i kampen om honom. Tidningarna i vår studie beskriver i stor

utsträckning kvinnor vilka upplever personer av samma kön som presumtiva rivaler. Vad vi

funnit är således att tjejtidningarna och i viss mån även serietidningarna framställer kvinnor som

komplicerade och avundsjuka på varandra. De beskrivs som rivaliserande om mäns gunst vilket

leder till främlingskap dem emellan. Detta kommer extra tydligt till uttryck i Frida och Julia, där

flickor i insändare beskriver rädsla och oro över att andra flickor skall ”komma och ta” deras

pojkvänner. Även Grogan (1999) fann i sin undersökning att flickor och kvinnor jämför sig

själva med andra kvinnor såsom fotomodeller, vänner och familjemedlemmar och att detta ofta

leder till en otillfredsställelse med den egna kroppen. Hirdman (2001) skriver vidare att mäns

inbördes gemenskap är starkare än kvinnors. Vi menar att detta kan vara en förklaring till att

män i vår empiri till stor del löser sina konflikter tillsammans med andra män, vilket tydligt

kommer till uttryck i serietidningarna där de ofta vänder sig till varandra för få till stånd en

problemlösning.

6.4.2 Utseende- & andra kroppsliga problem

Wolf (1991) skriver att kvinnor tidigt uppfostras att tävla med varandra när det gäller skönhet.

Denna tävlan syns tydligt i tjejtidningarnas insändare, där flickor beskriver oro över att inte duga

kroppsligt och/eller uttrycker bekymmer huruvida de använder sig av de rätta produkterna eller

ej. Flickan som i en tjejtidnings frågespalt gav uttryck åt sin förtvivlan, då hon misstänkte sig ha

använt fel sorts ansiktskräm tycker vi lyfter fram problematiken på ett tydligt sätt. Björk (1996)

menar att kvinnlighet är detsamma som att bära en mask av attribut. Vi menar att flickor i sin

strävan efter att bli bekräftade i sin identitet som kvinnor känner oro över att inte kunna leva

upp till omgivningens förväntningar på vad som anses kvinnligt. Därmed kan användandet av

rätt eller fel ansiktskräm orsaka stora bekymmer, då flickor tidigt lär sig att detta definierar

kvinnlighet och något viktigt för dem.
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Hirdman (2001) skriver att tjejtidningars läsare ofta uppmanas att reflektera över sig själv och

sin kropp och att det feminina sätts i samband med kroppsmedvetenhet och skötsel. Även

tjejtidningarna i vår empiri presenterar ett upplägg där läsaren anmodas till kritisk granskning.

Inslaget i Frida där läsaren anmodas att köpa en viss produkt för att dölja sin ojämna hy tycker vi

explicit visar på detta. Ekman (1998) menar att tidningar riktade till kvinnor ofta innehåller

motsägelser som väcker starka reaktioner hos de kvinnliga läsarna. Vi fann tydliga paradoxer i

tidningar riktade till flickor, då inslag med budskapet ”gör vad du har lust med, du duger som du

är” varvas med artiklar där läsaren kritiskt uppmanas granska sin kropp och sin klädsel. Som

exempel vill vi peka på Fridas uppmaning till läsaren att uppmärksamma vilken hårlängd som på

bästa sätt lyfter fram hakan kontra det råd flickan i Julia fick, som innebar att hon skulle börja

jobba med att gilla sig själv, för att på så sätt få bättre självförtroende. Tidningen Julia som

vänder sig till flickor i 9–14års åldern har en struktur som till viss del är riktad mot kroppslig

förändringsretorik, där flickor ges uppmaningar till granskning av det egna jaget. Grogan (1999)

skriver att det i västvärlden är vanligt att flickor är missnöjda med sin kropp från nio års ålder.

Tjejtidningarna i vår empiri kan därmed vara en bidragande orsak till att unga flickor upplever

sin kropp och utseende på ett för dem negativt sätt.

Berggren (2001) skriver att flickors strävan att kontrollera och förbättra kroppen ger dem ett

socialt värde men att de samtidigt inte orkar leva upp till de krav som det innebär att ständigt ha

uppmärksamheten riktad mot den egna kroppen och utseendet. Vi anser att detta kommer till

uttryck i vår empiri där många flickor skriver in till tjejtidningarnas frågespalter med frågor

angående sitt utseende och sin kropp. Flickan som undrade om hon måste raka underlivet visar

på att alla delar av en flickas kropp står i fokus för förbättring och förändring, även de allra

intimaste. En annan flicka kände sig okvinnlig och ville operera sina bröst. Vi kan samtidigt se

att de kvinnoideal som framhävts i vår empiri oftast är smala och storbröstade. Grogan (1999)

skriver att den bantning som gör kvinnan slank samtidigt gör hennes bröst mindre vilket innebär

att för de allra flesta kvinnor kan medias kvinnoideal endast uppnås genom en kombination av

bantning, träning och kosmetisk operation. Grogan hänvisar till Kathryn Morgan (1991) som

hävdar att vi lever i en kultur där kvinnors kroppar blir objektifierade och där det kulturella

idealet bestäms av män och därför menar hon att kvinnor inte kan anses operera sig av egen fri

vilja.

Tidningarna i vårt urvalsmaterial uppmanar inte pojkar till vare sig förändring eller förbättring av

sitt utseende. Istället är det andra egenskaper än utseende som lyfts fram. Grogan (1999) har i sin

undersökning funnit liknande resultat och skriver:

”…men receive, and perceive, pressure from women to look slender and muscular, but that this
is not sufficiently important to them to result in body dissatisfaction, probably because the
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pressure is to some extent counterbalanced by a general cultural attitude that values attributes
other than physical attractiveness in men” (ibid., s 159).

Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) skriver att pojkar inte i lika stor utsträckning som flickor

bryr sig om sitt utseende, däremot bryr de sig desto mer om längd, styrka och muskler vilket har

framkommit även i vår undersökning. I killtidningarna, och i viss mån även serietidningarna,

framstår manlig fysisk styrka och kraft som eftersträvansvärt. I Pro Hockey framkommer detta

tydligt då rätt mentalitet innebär fysisk styrka och aggressivitet. Bjerrum Nielsen & Rudberg

menar att pojkar är mer benägna än flickor till spänningsökande samt att spänning och

risksökande ofta hänger ihop med pojkars intresse för den egna kroppens styrka. Författarna

menar vidare att kroppslig styrka och kämparglöd är väsentligt för interna uppgörelser pojkar

emellan. Detta gestaltas tydligt i Pro Hockey, där män definierades som veka då de inte är

benägna eller kapabla att agera tillräckligt aggressivt. I vår undersökning framkom att män

gestaltas i samband med kriminalitet av olika slag, och de problem män tillskrivs har ofta

anknytning till aggressivitet och brottslighet. Om förklaring till detta är som Bjerrum Nielsen &

Rudberg (1991) menar, att män är mer benägna till spänningsökande p.g.a. intresse för den egna

kroppens styrka och att detta i förlängningen kan vara en förklaring till mäns aggressivitet och

kriminalitet, vill vi dock låta vara osagt.  

7. SAMMANFATTNING

Före slutdiskussionen skall vi sammanfatta de viktigaste och mest framträdande resultaten från

vår studie. Vi har funnit att när det gäller könsroller framställer tidningarna flickor och pojkar på

ett könstraditionellt sätt. Flickor beskrivs överlag som utseendeintresserade, passiva,

hemorienterade, relationsinriktade och känslomässigt komplicerade. Pojkar tillskrivs traditionellt

manliga egenskaper såsom rationalitet, aktivitet, våldsamhet och kriminalitet. Vi har funnit att

pojkars och flickors problem skildras på olika sätt i tidningarna. Flickor attribueras till stor del

utseendeproblem vilket framkommer i de frågespalter som återfinns i tjej- och

blandtidningskategorierna. Oro över att inte duga, bli jämförd eller inte förmå leva upp till

idealen som skildras i media är typiska problem som flickor brottas med. Problem angående

utseende och den egna kroppen är således mer vanligt förekommande bland flickor än bland

pojkar. Vår studie visar även att flickor tillskrivs problem i sina väninnerelationer då de

framställs som rivaliserande och intrigerande gentemot varandra. Pojkar attribueras problem av

annan karaktär. Deras bekymmer anknyter till konkurrens och tävlan och de framställs som

mindre värda om de av omgivningen blir betraktade som fysiskt eller psykiskt svaga. Angående
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sexualitet framställs kvinnor och män på olika sätt. Kvinnor objektifieras i högre utsträckning än

män och deras kroppar avbildas avklädda och utnyttjas, liksom deras sexualitet, ofta i

reklamsammanhang inte sällan med anknytning till pornografi. Då män avbildas som objekt i

förhållande till sexualitet sker detta istället med anknytning till fitness. I vår undersökning har vi

funnit att flickor framställs som att de har en roll som ansvarstagare, både för sin egen och

pojkarnas sexualitet. Pojkarnas sexualitet beskrivs istället som okomplicerad, då problem och

ansvar som anknyter till deras sexualitet inte alls betonas.

I inledningen av vår studie kategoriserade vi tidningarna utifrån ett antagande om hur många

flickor och pojkar som läser respektive tidning. Vi fann att de flesta av dessa kategorier befäster

och reproducerar traditionella könsroller. Inom kategorin tjejtidningar är det flest flickor och

kvinnor som avbildas. Mode, kropp och utseende samt hem och relationer står här i förgrunden.

Tjejtidningarnas budskap till läsaren innehåller direkt och indirekt antagande om att hon bör

göra sig vacker, klä och uppföra sig på ett specifikt sätt för att vara attraktiv. De tidningar vi

kategoriserat som killtidningar behandlar ämnen såsom sport och speciella fritidsintressen. Här

finns både män och kvinnor avbildade. Framställningen är stereotyp, då kvinnor till stor del

objektifieras och män ofta beskrivs som driftiga, aggressiva och orädda. I kategorin serietidningar

spelar det kvinnliga könet en biroll. Män avbildas som beundrade hjältar som upptäcker och

agerar, medan kvinnor i hög utsträckning fungerar som informanter, statister eller beundrare av

de handlingskraftiga männen. I blandkategorin var könsrollerna inte lika påtagliga och som

kategori är det svårt att utläsa några gemensamma drag när det gäller genus och könsroller. I

denna kategori återfinns även Redo för Scouting, som vi anser allra bäst lyckats undvika en

könstraditionell framställning.

8. SLUTDISKUSSION

Vi vill inleda vår slutdiskussion med att poängtera att de resultat vilka framkommit ur vår

undersökning är framtagna och tolkade ur ett vuxenperspektiv. Vi anser att det vore intressant

att i framtiden följa upp vår undersökning genom att göra en liknande studie baserad på barn och

ungdomars egna tolkningar. Hur upplever de själva tidningarna och hur påverkar detta barn och

ungdomar utifrån ett genusperspektiv?

Vi kan konstatera att merparten av de tidningar som ingått i vår studie generellt avbildar och

framställer kvinnor och män ur ett könstraditionellt perspektiv. Då män beskrivs som
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extroverta, kvinnor introverta och egenskaper som styrka, driftighet och oberoende tillskrivs

män, medan kvinnor gestaltas som beroende, känsliga och passiva, återskapas således stereotyper.

Vi menar att könsrollsstrukturen berör flickor och pojkar genom att de hindras, begränsas och

påverkas i sina liv. Vi tror även att denna polarisering ökar det känslomässiga avståndet mellan

könen. De ungas möjlighet att utvecklas utifrån sin egen unika personlighet begränsas då de

hindras av det normsystem vilket de är uppvuxna i. Vi tror inte att en flicka från födseln är

genetiskt predestinerad att klä sig i utmanande kläder eller förändra sin kropp genom bantning

och kirurgiska ingrepp. Detta är fenomen som tillskrivs henne, likaväl som pojkar tillskrivs

egenskaper och begränsningar som i sin tur påverkar deras agerande. Dessa könsrollsstrukturer

lever inte vidare av sig själva utan bygger bland annat på det faktum att kvinnor underordnas

män. Vidare medför det konsekvenser för dem som vågar gå emot dessa strukturer. En ung

kvinna som inte bryr sig om sitt utseende och kropp utsätts därmed för stor press och anses av

omgivningen som okvinnlig. En ung man som omgivningen definierar som vek och känslig

uppfattas som omanlig och utsätts därmed för liknande påtryckningar. Vår undersökning har

visat att unga flickor tidigt utbildas i vad det innebär att vara kvinnlig. Tidningen Julia riktar sig

till flickor mellan 9 och 14 år och redan här kan vi skönja att unga flickor lär sig att utseende,

kropp, smink och kläder är något flickor skall vara intresserade av och sysselsätta sig med. Det

finns i samma utsträckning inget liknande material som riktar sig till unga män. De erbjuds

istället tidningar som ofta behandlar ett speciellt ämne som tema och i vilka män till stor del

framställs i traditionellt manliga termer. Då vi idag lever i ett samhälle där unga människors ideal

hämtas från TV, filmer, Internet, och tidningar, menar vi att ovan nämnda problematik är

särskilt viktig att lyfta fram för att få till stånd en förändring av de attityder och värderingar på

vilka det traditionella könsrollstänkandet vilar.

I vårt urvalsmaterial kunde vi utläsa ett tydligt pornografiskt bild- och symbolspråk. Sexistiska,

pornografiska budskap och ungdomstidningar, menar vi inte utgör en för ungdomarna bra

kombination, då vi anser att pornografin påverkar mottagarens värderingar negativt. Vi tror att

pojkar blir nyfikna och vill testa, medan flickors kroppsuppfattning skadas och deras förmåga att

bygga upp en trygg och väl fungerande sexualidentitet omintetgörs. Vi tror att den förvrängda

bild av kvinnlig sexualitet som visas inom pornografin skadar unga kvinnor på så sätt att de

riskerar att internalisera den som sin egen. Detta kan leda till att unga kvinnor ser det som

normalt att bli objektifierade samtidigt som de ständigt och på olika vis förväntas vara sexuellt

tillgängliga för män. Vi befarar även att det sätt på vilket kvinnor framställs inom pornografin,

som att de njuter av att bli förnedrade och dominerade, riskerar att påverka mäns
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verklighetsuppfattning vilket kan vara en av orsakerna till de senaste årens ökning av

gruppvåldtäkter. Därmed påverkas även unga män negativt av att pornografins text- och

bildspråk övertagits av tidningar som riktar sig till barn och unga.  Vi menar att barn och unga

inte själva efterfrågat pornografiska framställningar och material utan att detta istället påtvingas

dem i stor utsträckning. Vidare anser vi att barn och unga i stor utsträckning hittar sin sexuella

identitet i media, och då denna präglas av ouppnåeliga ideal och förvrängd människosyn, menar

vi att pojkar och flickor riskerar att ta allvarlig skada.

En annan tanke som oroar oss är att de svar som presenteras i tjejtidningarnas frågespalter inte

sällan bär ton av en kompisrelation. Uppfattningen vi fått är att tidningarna ofta förhåller sig på

samma nivå som läsarna och utstrålar en osäkerhet. Även om relevant information presenteras

får ungdomarna vare sig stöd eller ledning utan hänvisas istället tillbaka till sig själva, vilket

indirekt kan vara kompis, pojkvän eller andra former av media. Vi anser att tidningarna istället

borde representera en motpol med ansvarstagande vuxna människor som vågar tala om integritet

och gränser. Vi lever i en tid när yta, d.v.s. utseende och kropp i hög utsträckning definierar vårt

värde som människor, både i våra egna, men även i andras ögon. Därför tror vi att mycket av det

som publiceras kan påverka framför allt flickor negativt i deras utveckling och identitetsbildning.

Den utseendefixering vi ser i media idag anser vi bidrar till att unga flickor söker bekräftelse

genom sitt yttre och sin kropp. Då flickor inte erbjuds andra alternativa synsätt är det för många

flickor en omöjlig uppgift att bejaka sig själva utifrån andra aspekter än det ytliga. De lär sig att

de får uppmärksamhet genom det yttre. Denna uppmärksamhet genererar i sin tur ett värde som

vi menar att flickorna istället borde få på annat vis.  

Vi tror att traditionella könsrollsstrukturer, objektifiering samt en ökning av kommersialiserad

sexualitet i media har en negativ påverkan på barn och unga. Som socionomer i vårt framtida

yrkesliv kommer vi därför troligtvis att möta unga människor med problematik relaterat till vad

vi i denna uppsats funnit och lyft fram. I uppsatsens inledning ställde vi oss frågan hur media

hanterar det ansvar och den möjlighet till påverkan de besitter. I vår studie har vi funnit att barn

och unga ofta lämnas ensamma med dubbla budskap som enda vägledning. Vi anser det därför

vara av största vikt att media som en aktör tar sin del av ansvaret när det gäller på vilket sätt de

framställer flickor respektive pojkar. Vi menar att det krävs en ändring i grundsynen vad det

gäller kroppsideal, självaktning och könsrollstänkande samt att tidningarna bör sträva efter att

påverka läsarna på ett positivt sätt.

Att göra denna studie av barn- och ungdomstidningar ur ett genusperspektiv har varit intressant

även om de resultat som framkommit till viss del varit nedslående då framför allt tjejerna visat

sig inneha en speciellt utsatt position genom sitt kön. För att förändra könsstrukturerna krävs en
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ökad medvetenhet om vilka problem de skapar för individerna i samhället. Vår förhoppning är

att med denna uppsats ha väckt ditt intresse för genusfrågor och att du fortsätter reflektera över

genus och könsroller i framtiden.
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BILAGA – temafrågor

Könsroller

Hur framställs flickor i text och bild?

Hur framställs pojkar i text och bild?

I vilka sammanhang avbildas flickor?

I vilka sammanhang avbildas pojkar?

Problematiseras könsrollerna?

Problemområden

Vilka fysiska respektive psykiska problem tillskrivs flickor?

Vilka fysiska respektive psykiska problem tillskrivs pojkar?

Presenteras lösningar och hur ser dessa i så fall ut?

Sexualitet

Hur framställs flickors sexualitet?

Hur framställs pojkars sexualitet?

Tas den heterosexuella normen för given?


