
 

 

 

”Planeterna talar sitt tydliga språk” 

En genreanalys av horoskop från fyra svenska tidningar 

 

Ebba Berling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne: Retorik 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2019 

Handledare: Jon Viklund 

Examinator: Janne Lindqvist 

 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom retorik 



 2 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning……………………………………………………………………………………3 

1.1. Bakgrund…………………………………………………………………………………..4 

1.2. Tidigare forskning…………………………………………………………………………6 

1.3. Syfte och frågeställning……………………………………………………………….…...8 

1.4. Teori och metod…………………………………………………………………….……...8 

1.4.1. Genreanalys som metod…………………………………………………………………8 

1.4.2. Retorisk genreteori……………………………………………………………………..10 

1.4.3. Genrenalysens historiska bakgrund……………………………………………….……11 

1.5. Material…………………………………………………………………………………..12 

2. Analys……………………………………………………………………………………...12 

2.1. Tidningarnas horoskop och kontext………………………………………………………13 

2.1.1. ELLE:s horoskop……………………………………………………………………….13 

2.1.2. Veckorevyns horoskop………………………………………………………………….13 

2.1.3. Amelias horoskop………………………………………………………………………14 

2.1.4. Metro Modes horoskop…………………………………………………………………15 

2.2. Horoskopens retoriska strategier…………………………………………………………15 

2.2.1. Horoskopens tilltal……………………………………………………………………...15 

2.2.2. Horoskopens bildspråk…………………………………………………………………16 

2.2.3. Retoriska frågor………………………………………………………………………...17 

2.2.4. Ambivalens och retorisk flertydighet…………………………………………………...18 

2.3. Underliggande genrer inom horoskopets genre….……………………………………….21 

2.3.1. Horoskopen som självhjälpslitteratur…………………………………………………..21 

2.3.2. Horoskopen som romans……………………………………………………………….25 

3. Avslutning………………………………………………………………………………....28 

3.1. Diskussion……………………………………………………………………………….29 

3.2. Sammanfattning………………………………………………………………………...30 

4. Käll- och litteraturförteckning…………………………………………………………...32 

 

  



 3 
 

1. Inledning 

Under det första halvåret 2019 har det varit en debatt i svenska tidningar kring astrologi och 

horoskop, om det återuppväckta intresset för detta ämne och vad det kan tänkas bero på. Likaså 

tycks astrologi vara ett aktuellt ämne inom populärkulturen idag. Astropodden och Netflix 

kortdokumentär Explained: astrology är bara ett par exempel på hur astrologi skildras 

lättillgängligt i media. Appen Co-star erbjuder användaren att få ta del av information om sitt 

födelsehoroskop och stjärnornas position, och genom en social funktion ges möjlighet att 

koppla ihop sig med kompisar eller kärleksintressen för att se hur väl man passar ihop. 

Dessutom finns mängder av ”astrobloggar” och konton på sociala medier som beskriver, 

förklarar och diskuterar astrologi och horoskop.1 

 Debatten och uppmärksamheten kring den pseudovetenskapliga läran om 

himlakroppars inverkan på mänskligt liv vittnar om en växande nyandlighet och ockultism i 

Sverige idag, där horoskop utgör en väsentlig del av trenden. Liselotte Frisk är professor i 

religionsvetenskap och har forskat på nyandliga rörelser, där astrologin har räknats in under de 

senaste decennierna. Hon menar att astrologin i viss mån har en del terapeutiska sidor och kan 

syfta till att lösa problem samt uppmuntra till självutveckling. Därtill kan den förse människor 

med svar på existentiella frågor om meningen med livet, vad som händer efter döden och hur 

framtiden kommer att bli, i ett alltmer sekulariserat samhälle. Frisk tror också att den ökade 

individualismen som kulturell tendens i Sverige är en viktig del i astrologins popularitet. Till 

stor del menar hon att intresset för nyandlighet i modern tid har vuxit på grund av dess 

kompatibilitet med ett kapitalistiskt system. Det finns gott om tjänster på new age-marknaden 

som utlovar bot och hjälp för specifika problem, där det globaliserade 

kommunikationsverktyget – i detta fall astrologin – kan brukas för lukrativa affärsmöjligheter.2 

 Horoskopet är idag ett välkänt och etablerat fenomen som vi konsumerar i allt fler 

former via allt fler plattformar, trots att det är allmänt accepterat att astrologi inte går att betrakta 

som en vetenskap och att horoskop inte är vetenskapligt baserade. Det faktum att få människor 

faktiskt tror på horoskop verkar inte utgöra ett hinder för att många läser dem. Astrologins 

                                                      
1 Sara Martinsson, ”Därför vänder vi oss till stjärnorna för att få svar”, Dagens Nyheter 2 januari 2019, 

https://www.dn.se/kultur-noje/darfor-vander-vi-oss-till-stjarnorna-for-att-fa-svar/ (2019-04-17); Bengt 

Gustafsson, ”Det finns inga skäl att ta astrologin på allvar”, Dagens Nyheter 7 januari 2019, 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/bengt-gustafsson-det-finns-inga-skal-att-ta-astrologi-pa-allvar/ 

(2019-04-17); Anna Andersson, ”Stjärntecken i tiden”, Aftonbladet 28 september 2018, 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dd11kX/stjarntecken-i-tiden (2019-04-17); Johanna Eklundh, ”Intresset för 

astrologi ökar trots att det är helt ovetenskapligt”, SVT 10 januari 2019, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/intresset-for-astrologi-okar-trots-att-det-ar-ovetenskapligt (2019-04-17). 
2 Martinsson 2019. 

https://www.dn.se/kultur-noje/darfor-vander-vi-oss-till-stjarnorna-for-att-fa-svar/
https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/bengt-gustafsson-det-finns-inga-skal-att-ta-astrologi-pa-allvar/
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dd11kX/stjarntecken-i-tiden
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/intresset-for-astrologi-okar-trots-att-det-ar-ovetenskapligt
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popularitet tycks alltså öka, samtidigt som vi lever i en värld som präglas av naturvetenskapliga 

framsteg och en stark förnuftstro. Vad är det som trots det lockar att läsa horoskop? Hur kan 

astrologin och horoskopen ha överlevt den moderna utvecklingen och framväxten av ett 

rationellt och vetenskapsbaserat samhälle? Kanske kan intresset för astrologi tolkas som en 

reaktion på förnuftssamhället, eller som ett svar på en oro inför framtiden eller en brist på inre 

trygghet. Har horoskopet uppstått som genre ur någon form av behov av att vilja se eller kunna 

förutsäga vad som ska ske i framtiden? Eller är det en ren nöjesindustri, vars uppkomst i 

grunden inte hade med astrologi att göra? 

 Jag vill börja att besvara dessa stora frågor genom att undersöka horoskopet som genre 

i formatet tidningsspalt och analysera de utmärkande karaktärsdragen, för att försöka förstå vad 

som definierar genren och vilken funktion den kan fylla för läsaren. Jag menar att det är 

motiverat att undersöka horoskopens funktion, för att kunna utröna varför vi läser dem och vad 

det kan vara ett symtom på.  

 

1.1. Bakgrund 

Exakt var och när astrologin uppstod går inte att säga, men från ett mycket tidigt stadium har 

människan tyckt sig veta vilken betydelse och påverkan som solens och månens rörelser och 

lägen på himlavalvet hade för hennes förutsättningar på jorden. I de delar av världen där 

högkulturer växte fram studerade man tidigt himlavalvet och dess samband med livet på jorden 

– studier som blev en viktig del av utvecklingen i bland annat Kina och Indien och hos 

mayafolket i USA.3 

 Astrologin sägs ha grundats som en vetenskap av babyloniska överstepräster för ca 

5000 år sedan i en av världens tidigaste högkulturer i Mesopotamien. Utifrån observationer av 

himlakropparna, solens, månens och planeternas positioner drogs slutsatser om härskarens och 

landets öden. Därigenom har dessa präster kommit att betraktas som de första astronomerna 

och astrologerna (två verksamheter som anses ha separerats först många tusen år senare).4 

Därifrån utvecklades teorier om omen och järtecken, vilka utgjordes av avvikande händelser på 

himlavalvet och sades förutsäga olyckor som svält, död och krig. Stjärnorna blev gudar och 

zodiaken bildades utifrån tolv stjärnbilder.5 Från att ursprungligen endast ha ägnat sig åt 

händelser av allmänt intresse (som krig, fred och naturförändringar) och ha varit ett redskap för 

                                                      
3 Berith Boström & Åke Söderlind, Tror du på astrologi? Lättsmält om astrologins historia, Västerås: Solrosens 

Förlag 2008, s. 9–10. 
4 Boström och Söderlind 2009, s. 11. 
5 Boström och Söderlind 2009, s. 12–13. 
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präster att ge mäktiga ledare råd för landets bästa kom astrologin att intressera sig för 

individuella förutsägelser. Uppkomsten av zodiaken möjliggjorde för förutsägelser baserade på 

människans födelsetidpunkt, som ansågs kunna avslöja hennes anlag, karaktär och framtida 

öde. Så uppfanns horoskopet.6 

 Astrologin har haft en lång resa – från det faraoniska Egypten, till filosofins och 

rationalismens Grekland, varifrån den hellenska kulturen spreds vidare till Österlandet och 

sedan Europa och romarriket. Från början kan astrologin betraktas som en integrerad del i 

astronomin och en genuin strävan efter kunskap, där man sökte i stjärnornas och planeternas 

former och positioner efter något slags mening för människor, som kunde förstärka eller 

försäkra dem om något i framtiden.7 Idag tycks den så gott som enbart ta sig uttryck som någon 

form av förströelse eller underhållningsgenre i tidningarnas horoskopspalter. 

 Det första skrivna horoskopet tros vara daterat år 409 f.Kr. i Mesopotamien.8 Därifrån 

är det flera tusen år till den första horoskopspalten. Den publicerades i Storbritannien i The 

Sunday Express år 1930 med anledning av prinsessan Margarets födelse, och innehöll en 

förutsägelse om hennes framtid. Utifrån det stora intresse som tidningshoroskopet väckte 

fortsatte tidningen att publicera liknande artiklar. Det finns teorier om att tidningshoroskopets 

framväxt under 1930-talet berodde på ett ansträngt ekonomiskt läge, och att människor tenderar 

att förlita sig mer på ödet i svåra tider.9 Således blev detta horoskop en föregångare till hur 

dagens horoskopspalter har kommit att se ut. 

 Det första svenska veckohoroskopet publicerades i Expressen år 1960. Bara ett år 

senare började Aftonbladet med dagliga horoskop. Tidigare hade det förekommit sporadiska 

horoskop i tidningarna, främst över kända personers framtid. Tidningen Metro – som är en av 

de tidningar vars horoskop kommer att analyseras – har haft horoskop sedan år 2004. Från 

början togs de fram av medieföretaget Bulls, men sedan år 2017 produceras horoskopen av den 

egenutvecklade textroboten Astrid genom avancerade algoritmer anpassade till de variabler 

som andra horoskop utgår ifrån.10 

 

 

                                                      
6 Boström och Söderlind 2009, s. 14–15. 
7 James Randi Educational Foundation, ”Encyclopedia of Claims”, https://web.randi.org/x-y-z---encyclopedia-

of-claims.html (2019-04-20). 
8 James Randi Educational Foundation. 
9 Johan Wikén, ”Så gick det till när vi blev besatta av horoskop”, Metro 24 februari 2017, 

https://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-gick-det-till-n%C3%A4r-vi-blev-besatta-av-horoskop (2019-04-25). 
10 Wikén 2017. 

https://web.randi.org/x-y-z---encyclopedia-of-claims.html
https://web.randi.org/x-y-z---encyclopedia-of-claims.html
https://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-gick-det-till-n%C3%A4r-vi-blev-besatta-av-horoskop
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1.2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning i form av ett par genreanalyser dels 

kring genrer som innehåller underliggande drag från andra genrer och dels kring horoskopets 

funktion som genre. Artiklarna har publicerats inom ämnet retorik samt inom sociologi och 

samhällsvetenskap. Dessa artiklar tas upp mot bakgrund av retorisk genreteori, för att ge en 

orientering i forskningsläget inom det område som jag har för avsikt att undersöka samt för att 

försöka ge en djupare förståelse för genrens uppbyggnad och vilka funktioner som horoskopen 

kan fylla för läsaren. Detta bygger på antagandet att astrologin ges nya roller och funktioner i 

ett förändrat samhälle. Att studera horoskopet som genre kan ge en förståelse för dess retoriska 

principer och funktioner, eftersom genrer kan förklara hur samhället är ordnat och förändringar 

inom genren kan visa förändringar i samhället. På liknande sätt kan genrer komma att utvecklas 

för att svara mot aktuella kommunikativa behov. Horoskopet skulle därigenom kunna verka 

som en genre och retorisk aktör genom strategiska val gällande stil, form och funktion. 

 I tidskriftsartikeln ”Inaugurating the Presidency” undersöker Karlyn Kohrs Campbell 

och Kathleen Hall Jamieson amerikanska presidenters installationstal som en viss retorisk 

genre, i förhållande till underliggande genrer inom denna genre.11  

 Kohrs Campbell och Hall Jamieson menar att presidenters installationstal har ett 

oförtjänt dåligt rykte och missförstås som ytliga, meningslösa och endast vältaliga. De 

undersöker därför huruvida installationstal går att betrakta som en enhetlig grupp och en distinkt 

retorisk genre, genom att identifiera ett antal genretypiska komponenter. Vidare argumenterar 

de för att presidenters installationstal bör betraktas som en egen genre, och redogör för hur den 

har uppstått ur den epideiktiska talgenren (en form av retorik som hyllar eller förkastar något 

vid ceremoniella tillfällen) samt för installationstalets likheter med denna. Presidenters 

installationstal klassificeras som en viss retorisk genre utifrån dess karaktär som en epideiktisk 

diskurs och installationsceremonins natur som en invigningsrit. Installationstalen uppnår sina 

syften genom metoder som är anpassade för en epideiktisk diskurs.12 De genretypiska 

komponenter som påvisas illustrerar återkommande och föränderliga drag i de anförande talen, 

som förklarar de specifika funktionerna och därigenom visar kraften för denna typ av tal.13 

                                                      
11 Karlyn Kohrs Campbell och Kathleen Hall Jamieson, ”Inaugurating the Presidency”, Presidential Studies 

Quarterly, Priorities and Strategies in Foreign Policy: 1985–1989 vol. 15, 1985:2, Spring, s. 394–411. 
12 Metoder anpassade för en epideiktisk diskurs utgörs av att uppmana till begrundande och inte till handling, 

fokusera på nutid samtidigt som det förflutna och det kommande integreras samt hylla ordförandeskapets 

institution och den regeringsform som det är en del av. 
13 Kohrs Campbell och Hall Jamieson 1985, s. 394–396. 
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 Således visar Kohrs Campbell och Hall Jamieson hur en genre kan växa fram till en 

annan genre eller hur man kan hitta underliggande äldre genrer inom en genre, som kan vara 

mönsterbildande för denna. Inga tal eller texter existerar isolerade från andra, och funktionen 

för en retorisk handling kan yttra sig i flera olika efterföljande tal som bildar en genre. På 

liknande sätt kan horoskopet undersökas som genre för att identifiera andra genrer inom denna, 

som sammantaget kan påverka både utformningen och förståelsen av horoskopet som helhetlig 

genre.  

 En central aspekt av retorisk genreteori är genrens funktion, utifrån dess intention eller 

avsikt. I artikeln ”Hungarian Horoscopes as a Genre of Postsocialist Transformation” 

undersöker Krisztina Fehérváry horoskopets funktion ur ett genreperspektiv, i förhållande till 

samhällsförändring.14 Hon beskriver hur astrologiska publikationer och horoskop (tillsammans 

med pornografi och evangelisk litteratur) förbjöds av den socialistiska staten i Ungern under 

1990-talet.15 Fehérváry undersöker alltså inte astrologin som en form av religiös tro eller 

vidskepelse, utan som en särskild genre av självuppfyllelse och självförändring. Hon menar att 

horoskopet, trots dess harmlösa och underhållande karaktär, inte ska underskattas i avseende 

på dess potential till förändring och självförverkligande. Utifrån ett flertal tidningshoroskop, 

intervjuer med professionella utövare och informella diskussioner drar hon slutsatsen att 

horoskopsläsare förlitade sig på horoskopens kapacitet att hjälpa dem i beslutsfattande och 

navigering under den osäkra perioden i Ungern på 1990-talet. Dessutom menar Fehérváry att 

genren möjliggjorde för både ett skapande och en begränsning av subjektiviteten. Horoskopen 

var avgörande för att påverka omvandlingar av normativ karaktär, moraliska koder och 

världssynen hos en socialistisk stat, till att formas till en stat mer i överensstämmelse med 

kraven i en global och neoliberal kapitalistisk värld.16 

 Fehérváry ser alltså tidningshoroskopen som en genre för postsocialistisk förändring. 

Genom att göra medvetna stil- och ordval samt tillämpa särskilda karakteristika som brukar 

associeras med marknadskapitalism uppmuntrades horoskopsläsarna till att agera på ett visst 

sätt, vilket i förlängningen fick vissa effekter på samhället. Ur horoskopens innehåll och 

språkliga komposition är det möjligt att utläsa vilka läsare som de riktar sig till, och därigenom 

vilka de försöker påverka. Fehérváry menar sig se ett samband mellan den socialistiska statens 

fall och hur horoskopen formulerades, som en källa till att förändra sig själv. Horoskopen 

                                                      
14 Krisztina Fehérváry, ”Hungarian Horoscopes as a Genre of Postsocialist Transformation”, Social Identities. 

Journal for the Study of Race, Nation and Culture vol. 13, 2007:5, Routledge Taylor & Francis Group, s. 561–

576. 
15 Horoskopen utgjorde vid denna tid en av de västerländska kulturformer som var mycket populära i landet. 
16 Fehérváry 2007, s. 561. 
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präglades av en individualistisk retorik, där ord som ”fastighet” och ”kapitalisera” stod ut i 

kontexten och hade tidigare varit mycket främmande för de ungerska invånarna.17 

 Att betrakta horoskopet som en sådan stark källa med potential till samhällspåverkan 

framstår som en mycket intressant iakttagelse. Med utgångspunkt i Fehérvárys artikel vill jag 

analysera horoskopet som genre för att undersöka vad det kan fylla för funktion idag på 

motsvarande sätt som Fehérváry menar att det gjorde i det socialistiska Ungern under 1990-

talet, dock ur ett snävare perspektiv med ett större fokus på horoskopens retoriska komposition 

samt på läsningens funktion. Medan Fehérvárys artikel främst undersöker horoskopets funktion 

på en bredare och mer generell samhällelig nivå syftar denna uppsats till att undersöka dess 

funktion för den enskilda läsaren på individnivå. 

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka tidningshoroskopet som genre och vad som definierar den, i 

relation till dess språkliga och retoriska verkan på läsaren. Därför kommer uppsatsen att utgå 

ifrån genrebegreppet och beskriva de utmärkande genredragen i de horoskop som analyseras, 

för att undersöka hur väl de anpassas till genren och fungerar i dess kontext. Målet är att kunna 

bidra till en förståelse av vad horoskopet fyller för funktion för läsaren. 

 Genom att göra en genreanalys av horoskop vill jag studera mönster och förändringar 

i kommunikation, utifrån centrala retoriska strategier och horoskopets betydelser. Därigenom 

hoppas jag kunna närmare förstå vad det växande intresset för astrologi och horoskop kan bero 

på. De specifika forskningsfrågor som vägleder uppsatsen är: Vad finns det för utmärkande 

retoriska genredrag i horoskopen, och vilka funktioner fyller de för läsaren? 

 

1.4. Teori och metod  

1.4.1. Genreanalys som metod 

Metoden som tillämpas i uppsatsen är genreanalys. För att undersöka horoskopet som genre 

kommer jag främst att utgå ifrån Sonja Foss kapitel ”Generic Criticism” i Rhetorical Criticism. 

Exploration and practice (2009). Analysen kompletteras med Maria Dahlins artikel ”Retorisk 

genreanalys” ur Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys (2014) samt kapitlet ”Retorisk 

genreteori” ur Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori (2014). 

 Dahlin undersöker vilka faktorer som medför att vi kategoriserar en samling tal eller 

texter som tillhörande samma genre, trots att de skiljer sig åt. Genom att studera såväl likheter 

                                                      
17 Fehérváry 2007, s. 562. 
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som skillnader av retoriska artefakters form, innehåll och funktion kan man urskilja vissa 

mönster för kommunikation. Ur det retoriska perspektivet är genre ett resultat av en 

återkommande retorisk situation. Genrer kan förklara hur samhället är organiserat och hur en 

viss retorisk situation ger en viss typ av retorisk respons, som i sin tur bildar en viss genre. På 

samma sätt kan även växlingar inom genrer illustrera förändringar i samhället. Genrer kan 

därmed utvecklas för att fylla nya kommunikativa behov. Genreanalys kan tillämpas som en 

enda metod eller ingå som en del av en komplex analysmodell, vars genredefinition kan utgöra 

en del av beskrivningen av den retoriska situationens villkor.18 Genrebegreppet används inom 

en rad vetenskapliga discipliner, så som litteratur- och språkvetenskap. För uppsatsen kommer 

genre dock att användas ur ett retoriskt perspektiv, och med en retorisk förståelse av begreppet 

i en teoretisk diskussion.19 

 Foss beskriver genreanalysen som grundad i ett antagande att vissa typer av situationer 

framkallar liknande behov och förväntningar i publiker, och därav kräver en särskild sorts 

retorik. Den genreinriktade analysen söker upptäcka gemensamheter i retoriska mönster bland 

återkommande situationer. Syftet med genreanalysen är att förstå retoriska principer i olika 

tidsperioder och platser genom att urskilja likheter i retoriska situationer och i retoriken som är 

konstruerad i respons på dem, för att upptäcka hur individuella menings- och värdeinstanser 

skapas inom strukturerade diskursiva fält. Genrer påverkar talaren (eller avsändaren av en text) 

och budskapet till att forma materialet för att skapa en särskild emfas, generera särskilda idéer 

och anta en viss persona. På samma sätt känner publiken igen ett specifikt föremål som 

tillhörande en viss genre, vilket inverkar på dess strategier till förståelse och respons.20 

 En genreanalys kan göras på flera olika sätt med olika förståelser av genren. I detta 

avsnitt kommer jag att redogöra för tre av dem, genom att utgå ifrån genrebeskrivning, 

genretillhörighet och genretillämpning. Genrebeskrivning handlar om att undersöka ett flertal 

varierande texter som tycks dela några retoriska likheter i innehåll eller stil i en nära analys, 

med syfte att utröna huruvida en viss genre existerar bland en uppsättning av artefakter. Detta 

är en induktiv metod. Genretillhörighet berör en artefakt som sägs tillhöra en viss genre men 

inte ser ut att passa in, och undersöker om den är delaktig i denna genre. Detta är en deduktiv 

operation. Likaså är genretillämpning en deduktiv metod där en särskild artefakt, som väcker 

frågor kring hur den fungerar i genrens kontext, bedöms genom att en genremodell appliceras. 

                                                      
18 Maria Dahlin, ”Retorisk genreanalys”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik 

Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. s. 163. 
19 Dahlin 2014, s. 164. 
20 Sonja K. Foss, Rhetorical Criticism. Exploration and practice, Long Grove, Illinois: Waveland Press 2009, s. 

137. 
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Utifrån denna modell undersöks hur väl artefakten anpassas till den genre som den är en del 

av.21 I genretillämpning utgår man ifrån genrebeskrivningen, och använder den för att utvärdera 

särskilda instanser av retoriken. Genretillämpning applicerar situationsbundna, stilistiska och 

materiella element, som karaktäriserar en genre, på en specifik artefakt som har definierats som 

tillhörande den genren, för att kunna bedöma den. En sådan undersökning svarar på om 

artefakten lyckas uppfylla de karaktäristiska drag som krävs för genren.22 

 I min uppsats har jag valt att kombinera genrebeskrivning och genretillämpning, då 

den första utgör analysens grund och den andra fungerar kompletterande och vidare 

utvecklande av teorierna kring horoskopet som genre i sin kontext. Genom att identifiera 

genrens individuella och särskiljande drag gällande form och innehåll går det att förstå hur 

genren har anpassats för att fylla den förväntade funktionen i en given situation.23 Uppsatsen 

kommer därav först att beskriva horoskopens utmärkande genredrag och sedan undersöka 

vilken funktion horoskopen har för läsaren. 

 

4.1.2. Retorisk genreteori 

Genre är en term som kommer ur latinets genus, och betecknar en distinkt och urskiljande 

grupp, typ, klass eller kategori av artefakter som delar viktiga karakteristika som skiljer den 

från andra grupper. Därav handlar en stor del av retorisk genreteori om principer för indelning 

av tal i olika klasser.24 Utifrån ett funktionsperspektiv på genren är det dock inte 

klassificeringen i sig som är det intressanta, utan att se hur olika artefakter används med olika 

retoriska syften och funktioner.25 

 Foss menar att en retorisk genre är en konstellation eller en blandning av tre olika 

sorters element som tillsammans skapar en unik artefakt. Elementen utgörs av situationsbundna 

krav för förhållanden i en situation som framkallar en särskild sorts retorisk respons samt 

materiella och stilistiska retoriska egenskaper – kännetecken som har valts av talaren 

(avsändaren) för att besvara de upplevda kraven av en särskild situation. Materiella egenskaper 

konstituerar retorikens innehåll, medan stilistiska egenskaper utgör dess form. Den retoriska 

genrens tredje elementet är den organisatoriska principen, vilket är den grundläggande term 

som fungerar som ett paraplybegrepp för retorikens varierande karaktäristiska drag. Det är en 

etikett för den interna dynamik som präglar konstellationen som formas av genrens materiella, 

                                                      
21 Foss 2009, s. 140. 
22 Foss 2009, s. 140–145. 
23 Dahlin 2014, s. 165. 
24 Dahlin 2014, s. 164; Foss 2009, s. 137–138. 
25 Dahlin 2014, s. 165. 
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stilistiska och situationsbundna drag. Därav kan texter med dessa drag och strategier sägas 

utgöra och vara tillhörande en och samma genre. Utmärkande för en retorisk genre är 

upprepandet av formerna tillsammans och förenade av samma organiserande princip. En genre 

är alltså inte endast en uppsättning av drag som karaktäriserar olika retoriska handlingar, utan 

en grupp av självständiga drag som samspelar.26 

 

4.1.3. Genreanalysens historiska bakgrund 

Genreanalysen, genrekritiken och genrebegreppet har sin grund i den klassiska aristoteliska 

retoriken. Stora delar av klassisk retorikteori är baserade på antagandet att situationer kan delas 

in i generella typer, beroende på retorikens syfte. Klassiska retoriker delade in retorik i tre typer 

av diskurs: deliberativ eller politisk, judiciell eller juridisk och epideiktisk eller ceremoniell, 

vilka alla har skilda och utmärkande mål.27 Följaktligen har man baserat klassificering av 

diskurs på liknande karakteristika och situationer, som en del av traditionen inom 

kommunikation från början. 

 En av de första att använda termen genrekritik var Edwin Black i sin kritik av den neo-

aristoteliska retoriken. Han föreslog att diskurser förekommer i särskilda och återkommande 

situationer, och uppmuntrade kritiker att analysera historiska texter och beskriva deras 

gemensamma drag och funktioner.28 Även Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen 

bidrog till utvecklingen av genrekritikens teoretiska grunder. Han menade att retoriska former 

såväl som en särskild vokabulär, grammatik och stil etablerades utifrån vissa upprepade och 

liknande situationer, vilket var utmärkande för genrekritiken. Då vi upplever situationen och 

dess retoriska responser skapas en form av diskurs med en egen kraft, och traditionen i sig 

tenderar att fungera som en begränsning på nya responser inom samma form.29 

 Karlyn Kohrs Campbell och Kathleen Hall Jamieson står för ytterligare ett bidrag till 

genrekritiken. De undersökte utmärkande former som ett uttryck för upprepade mönster i 

diskurs eller handling. Mönstren inkluderar användande av bilder, metaforer, argument, 

strukturella arrangemang, språkformer eller en kombination av dessa element till ”genrer” eller 

”retorik”. Detta skapade en teoretisk diskussion av genre som koncept.30 Hall Jamieson bidrog 

                                                      
26 Foss 2009, s. 137–138. 
27 Thomas M. Conley, ”Ancient Rhetoric and Modern Genre Criticism”, Communication Quarterly 1979: 27, 

New York: Routledge, s. 47–48. 
28 Edwin Black, Rhetorical Criticism: A Study in Method, Madison: University of Wisconsin Press 1978, s.13. 
29 Lloyd F. Bitzer, ”The Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric vol. 1, 1968:1, Winter, s. 1–14, 

http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer(1968).pdf (2019-05-23). 
30 Karlyn Kohrs Campbell och Kathleen Hall Jamieson, ”Acknowledgements”, Form and Genre: Shaping 

Rhetorical Action, Karlyn Kohrs Campbell och Kathleen Hall Jamieson (red.), Falls Church, Virginia: Speech 

Communication Association 1978, s. 3. 

http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer(1968).pdf
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dessutom med att förena teorin om den retoriska situationen med genreanalys. Hon klargjorde 

att ett retoriskt yttrande inte bara uppstår ur situationsbundna krav, utan också ur föregående 

genrer. Därav utgör genrer ett viktigt retoriskt villkor.31 

 

1.5. Material 

Materialet för undersökningen utgörs av ett begränsat antal årshoroskop publicerade i slutet av 

år 2018 från några relativt stora och etablerade svenska tidningar: ELLE, Veckorevyn, Amelia 

och Metro Mode. Horoskopen hämtas digitalt från respektive tidnings webbplats.32 Samtliga 

tidningar tillhandahåller ett stort utbud av horoskop. Jag har valt att basera analysen på 

årshoroskopen, då dessa utgör ett användbart textmaterial i form av längre texter med mer 

substans att analysera. Analysen utgår ifrån flera tidningar för att kunna ge en bredare och mer 

trovärdig bild av nutida tidningshoroskop som helhetlig genre. Jag kommer alltså enbart att 

basera undersökningen på det material som tidningshoroskopen utgör, och inte ta ställning till 

den pågående debatten och argumentationen kring astrologi som fenomen. 

 Materialvalet motiveras av dess retoriska kvaliteter. Trots detta menar jag att den typ 

av text som horoskop utgör vanligtvis inte brukar betraktas ur ett retoriskt eller specifikt 

genreteoretiskt perspektiv, vilket gör det mer intressant att undersöka det valda materialet med 

denna infallsvinkel. 

 

2. Analys 

Analysen kommer att delas in efter de fyra tidningarnas årshoroskop, med en kort beskrivning 

av deras innehåll och kontextberoende faktorer för respektive tidnings karaktär. Sedan kommer 

de mest utmärkande och intressanta retoriska genredragen att undersökas djupare och delas upp 

i olika underkategorier med specifika avsnitt. Vidare kommer dessa att analyseras i förhållande 

till deras olika retoriska funktioner och läsningen av horoskopen. 

 

 

                                                      
31 Jens Elmelund Kjeldsen, Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 

103. 
32 ELLE, ”Årets horoskop 2019! Så blir ditt år enligt stjärnorna!”, 1 november 2018, https://www.elle.se/arets-

horoskop-2019-sa-blir-ditt-ar-enligt-stjarnorna/ (2019-05-03); Veckorevyn, ”Årshoroskop 2019 – Det här väntar 

dig under året”, 12 december 2018, https://veckorevyn.com/horoskop/arshoroskop-2019-alla-stjarntecken/ 

(2019-05-03); Amelia, ”Årshoroskop 2019”, 20 december 2018, 

https://blogg.amelia.se/helenashoroskop/2018/12/20/arshoroskop-2019-3/ (2019-05-03); Metro Mode, ”Stor 

horoskopspecial för alla stjärntecken: såhär blir ditt 2019!”,  https://metromode.se/horoskop/stort-

horoskopspecial-for-alla-stjarntecken-sa-har-blir-ditt-2019/ (2019-05-03). 

https://www.elle.se/arets-horoskop-2019-sa-blir-ditt-ar-enligt-stjarnorna/
https://www.elle.se/arets-horoskop-2019-sa-blir-ditt-ar-enligt-stjarnorna/
https://veckorevyn.com/horoskop/arshoroskop-2019-alla-stjarntecken/
https://blogg.amelia.se/helenashoroskop/2018/12/20/arshoroskop-2019-3/
https://metromode.se/horoskop/stort-horoskopspecial-for-alla-stjarntecken-sa-har-blir-ditt-2019/
https://metromode.se/horoskop/stort-horoskopspecial-for-alla-stjarntecken-sa-har-blir-ditt-2019/
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2.1. Tidningarnas horoskop och kontext 

Detta avsnitt avser ge en beskrivning av tidningarnas inriktning och läsekrets, för att bidra till 

en bredare bild och ökad förståelse av tidningshoroskopens kontext samt vad denna kan 

innebära för deras utformning. Det är relevant eftersom de fyra tidningarna utgör horoskopens 

avsändare, med olika föreställda målgrupper och potentiella avsikter utifrån vissa premisser. 

Avsnittet ger även en kort introduktion till respektive tidnings årshoroskop. 

 

2.1.1. ELLE:s horoskop 

ELLE skriver främst om mode och skönhet. Tidningen har flest läsare i ålderskategorin 30–49 

år och den genomsnittliga åldern är 39 år. De kvinnliga läsarna är starkt överrepresenterade 

med 92% och männen utgör bara 8%. Läsarnas främsta intressen är utlandssemester, mode, 

musik, heminredning och att prova nya maträtter. Nästan hälften av läsarna har en inkomst på 

mer än 50 000 kronor per månad.33 ELLE har alltså en relativt mogen och välsituerad läsekrets 

med vuxna intressen, där majoriteten är kvinnor, vilket kan ha betydelse för hur tidningens 

horoskop utformas. 

 Horoskopen har en struktur bestående av en inledande text av mer sammanfattande 

och generell karaktär för respektive stjärntecken. Därefter tar de årliga förutsägelserna fasta på 

två specifika ämnen: relationer och karriär. Genom att fokusera på dessa ämnen tycks de utgöra 

de mest avgörande och viktiga värdena för ELLE:s läsare. Även specifika ordval och 

benämningar kan spela en roll i detta sammanhang. ”Relationer” är ett brett begrepp för alla 

typer av förhållanden, samband och gemenskaper. ”Karriär” associeras inte bara till arbete utan 

signalerar även framgång, att avancera och gå långt. Hur dessa ord tolkas beror förstås på vilka 

tidigare erfarenheter och referensramar en människa har, men utifrån den bild som ges av 

ELLE:s förväntade och genomsnittliga läsare framgår att orden är tilltalande och av positiv 

betydelse för dem. 

 

2.1.2. Veckorevyns horoskop 

Veckorevyn skriver om mode, skönhet och livsstil, men gör även kändisreportage. På tidningens 

webbplats finns en ”astroblogg”, och horoskopen tycks utgöra en väsentlig del av det digitala 

tidningsinnehållet.34 Den typiska läsaren är den trendmedvetna unga kvinnan, som förutom 

                                                      
33 Ocast, ”ELLE” 2019, https://ocast.com/sv-se/brands/elle-139/audience (2019-05-08). 
34 Veckorevyn, https://veckorevyn.com (2019-05-23). 

https://ocast.com/sv-se/brands/elle-139/audience
https://veckorevyn.com/
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mode, skönhet och träning även intresserar sig för samhällsfrågor och jämställdhet. Tidningen 

har läsare i åldrarna 18–35 år, där 78% är kvinnor och 22% är män.35  

 Veckorevyns horoskop har delats in i kategorierna kärlek/sex, nöjen/resor och 

hälsa/personlig utveckling. I jämförelse med de andra horoskopen finns en avsaknad av 

kategorier för ekonomi och karriär, vilket kan bero på att tidningen har en något yngre läsekrets 

som kanske inte lägger lika stor vikt vid detta. Istället betonas underhållning och lättsamma 

förströelser i kategorin nöjen/resor. Där handlar mycket om att ha kul och roa sig på olika sätt, 

om festligheter och upptåg. Främst tycks dock Veckorevyns horoskop vara inriktade på 

kroppsligt och mentalt välbefinnande, vilket gestaltas i hälsa/personlig utveckling. Såväl 

kategoriernas konkreta utformning, där innehållet anges explicit och med snedstreck, som 

ordval kan tolkas som ungdomligt och modernt. Det skulle även stämma överens med 

tidningens unga läsekrets. 

 

2.1.3. Amelias horoskop 

Amelia skriver om relationer, mode, skönhet, hälsa och arbetsliv.36 Magasinläsarna är i åldrarna 

35–54 år. 91% är kvinnor och 9% är män. Läsarna bor i såväl storstäder som på landsbygden, 

och är främst intresserade av skönhetsvård, mode, inredning och yoga.37 Läsekretsen utgörs 

alltså av en relativt varierad, men något äldre kvinnlig publik. 

 Amelias horoskop har en inkonsekvent och otydlig struktur. De återkommande 

kategorierna för varje horoskop kan dock sammanfattas som karriär och pengar, kärlek och 

Jupiters tur, vilken verkar handla om planeternas positioner och deras inverkan på respektive 

stjärntecken på en mer generell nivå. Amelia har valt att explicit betona ”pengar”, som här står 

i direkt relation till arbetsliv och karriär. Detta tycks även återspegla sig i horoskopens innehåll, 

där ett jämförelsevis stort fokus läggs på ekonomi och lönsamhet. ”Kärlek” är ett stort uttryck 

som rymmer mycket ur ett känslomässigt perspektiv. I kategorin som är formulerad ”Jupiters 

tur” betonar horoskopen den astrologiska kontexten, och anspelar tydligt på stjärnorna och 

planeterna som en påverkande faktor. 

 

 

 

                                                      
35 Ocast, ”Veckorevyn” 2019, https://ocast.com/sv-se/brands/veckorevyn-1174/stats/veckorevyn-se-6731 (2019-

05-08). 
36 Amelia, https://www.amelia.se (2019-05-23). 
37 Ocast, ”Amelia” 2019, https://ocast.com/sv-se/brands/amelia-1157/audience/amelias-magasinslasare-835 

(2019-05-08). 

https://ocast.com/sv-se/brands/veckorevyn-1174/stats/veckorevyn-se-6731
https://www.amelia.se/
https://ocast.com/sv-se/brands/amelia-1157/audience/amelias-magasinslasare-835
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2.1.4. Metro Modes horoskop 

Metro Mode har en bred inriktning och skriver om allt från mode, skönhet och hälsa till nöjen, 

heminredning och karriär.38 Tidningen beskrivs som ”Den självklara platsen online […] för en 

trendig, livsstilsintresserad och urban målgrupp”. Målgruppen är i åldrarna 18–29 år. 80% är 

kvinnor och 20% är män. Läsarna är intresserade av mode, skönhet, shopping, fitness och 

hälsa.39 Metro Mode har den yngsta läsekretsen av de fyra tidningarna som analyseras. 

Tidningen ger ett modernt intryck, vilket också avspeglar sig i horoskopens innehåll och 

språkliga formuleringar. 

 Metro Mode har korta och koncisa horoskop som delas upp i kategorierna karriär, 

kärlek och privat. Skillnaden mellan ”kärlek” och ”privat” tycks utgöras av att den förra 

behandlar känslor och relationer medan den senare rör hälsa och välbefinnande. ”Karriär” 

representerar arbetsliv och är även här ett ordval med positiva konnotationer. 

 

2.2. Horoskopens retoriska strategier 

I detta avsnitt behandlar uppsatsen hur horoskopen övertygar läsaren i relation till deras stil, 

utformning och innehåll – vilka argument och retoriska strategier som används. Men också hur 

horoskopen komponeras med avseende på deras tilltal och bildspråk. 

 

2.2.1. Horoskopens tilltal 

Ett av de mest utmärkande genredragen för samtliga av de analyserade horoskopen är ett direkt 

och tydligt du-tilltal. Språket är relativt informellt och vänskapligt på en talspråklig nivå, i 

förhållande till den tänkta målgruppen och läsaren. 

 Genomgående för ELLE:s horoskop är ett personligt du-tilltal, som blandas med mer 

allmänna antaganden om specifika stjärntecken (”Oxar är väldigt platsbundna”). Mycket av det 

personliga och informella språket tycks bygga på redan etablerade uppfattningar om 

stjärntecknens olika typiska personligheter. Även i Veckorevyns horoskop är språket 

ungdomligt och ledigt. Svenska ord blandas med engelska i meningar som ”även i dina egna 

hoods”, ”du kan vara i behov av en helt ny typ av space i tillvaron” och ”Hela augusti innebär 

äventyr och spännande möten, enjoy!” (min kursiv.). Också i Amelias horoskop återfinns 

engelska uttryck som ”dress the part”, och Veckorevyn har formuleringar som ”glömma och gå 

vidare”. Överlag präglas således språket av klichéer och schablonartade fraser. Denna språkliga 

                                                      
38 Metro Mode, https://metromode.se (2019-05-23). 
39 Ocast, ”Metro Mode” 2019, https://ocast.com/sv-se/brands/metro-mode-35/stats (2019-05-08). 

https://metromode.se/
https://ocast.com/sv-se/brands/metro-mode-35/stats
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stil framstår som ett utmärkande drag för horoskopen, som utifrån vissa av tidningarnas relativt 

unga målgrupp (Veckorevyn och Metro Mode) kan förklaras som en retorisk strategi till 

identifikation, där yngre läsare kan känna igen sig i och relatera till denna typ av språkbruk. 

 I övrigt har horoskopen en vänskaplig och rådgivande ton. Metro Mode skriver: ”Var 

inte så rädd för att nätdejta, du kan träffa på underbara personer. Du har ett sunt förnuft som 

räddar dig från att begå större misstag.” Meningarna skulle kunna uttalas i en vardaglig 

konversation mellan två nära vänner. Den informella och vänskapliga ton som horoskopen 

präglas av framstår som ett sätt att etablera gemenskap och stärka relationen till läsaren. 

 

2.2.2. Horoskopens bildspråk 

Gemensamt för de horoskop som har analyserats är det rika bildspråket. Horoskopen innehåller 

metaforer och liknelser och är mycket bildliga i sina beskrivningar. 

 ELLE:s horoskop berättar historier genom olika liknelser som: ”det här året liknar en 

actionfilm med fartfyllda och hisnande scener”. Händelser skildras med kraftfulla verb som 

”dundra”. Exempelvis beskrivs vädurens karriär som en ”förändringsvåg” där han/hon har 

”svepts med” och får ”försöka hålla [s]ig flytande och följa med dit den tar [honom/henne]”, 

och tvillingarnas förutsättningar för det kommande året liknas vid ”Mars projektilartade bana”. 

Bildspråk fyller ofta en grundläggande retorisk funktion som intresseväckande och 

engagerande. Med avseende på horoskopens bildliga uttryck i detta sammanhang är det troligt 

att man vill uppnå ett liknande syfte – bilderna gör språket levande och horoskopen får en mer 

spännande och underhållande karaktär. Kanske framstår de också som mer personliga, och 

därigenom blir det lättare för läsaren att tilltalas av och relatera till de förutsägelser och 

skeenden som beskrivs. 

 Även i Veckorevyns horoskop återkommer denna typ av bildspråk. Det manifesterar 

sig bland annat i meningar som: ”du blommar ut och tar för dig i kärlekslivet”, ”du vågar kasta 

dig ut i det okända”, ”Känslor kan verkligen skaka om dig och du kan falla fritt för någon” och 

”Det kan vara tvära kast när det kommer till hur du spelar spelet. Var cool och ha is i magen.” 

Men också formuleringar som: ”utan en massa murar runt omkring dig”, ”Bollen ligger hos 

dig”, ”brottats med din självkänsla” och ”släppa på ditt bagage” vittnar om ett bildspråk där de 

metaforiska formuleringarna tillsammans med vissa ordval och specifika verb får texterna att 

verka mer originella och livfulla. 

 ”Livet kan kännas lekande lätt” är ett exempel på stilfiguren allitteration. Denna typ 

av språkliga utsmyckning kan göra texten mer lättläst eller underhållande, och fungerar här som 

en sådan gestaltande stilfigur som gör horoskopet lättare att förstå och relatera till. 
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Formuleringen ”lägga flera bitar på plats i livet” framstår som en tydlig metafor för livspusslet. 

Metaforer kan vara ett effektivt sätt att skapa en generell bild av något och gör det lättare att nå 

en instinktiv förståelse för vad som skildras eller förmedlas. I liknande avseende använder alltså 

horoskopen stilfigurer för att nå fram till läsaren och skapa samband och identifikation på ett 

givande sätt. 

 

2.2.3. Retoriska frågor 

Ett återkommande stildrag i horoskopen är en sorts öppna frågor som ställs till läsaren, som inte 

förväntas besvaras. Dessa kan liknas vid den retoriska frågan, vilken definieras av att den inte 

kräver ett svar – antingen för att svaret är uppenbart och givet på förhand eller för att talaren 

själv besvarar frågan. Att använda retoriska frågor kan fungera aktiverande på publiken, 

eftersom de då själva implicit tvingas söka svar på frågorna. Den retoriska frågan kan även 

verka enande, då publikens strävan att finna svaret på den är gemensam med talarens. Den 

retoriska frågan har alltså en förmåga att aktivera och etablera gemenskap.40 

 I ELLE:s inledande text till årshoroskopen återfinns följande öppna frågor till läsaren: 

”Kan detta bli året då du möter den stora kärleken? Eller ställs du kanske inför nya, spännande 

utmaningar som boostar karriären?”. Vidare finns exempel som: ”Håller du fortfarande kurs 

mot dina mål eller har du råkat hamna lite vilse? Är målet fortfarande detsamma och är det i så 

fall realistiskt att du når fram?”. Detta är inte ett unikt sätt att formulera sig för ELLE:s 

horoskop, utan återkommer även i de andra tidningarna. Frågorna är ställda på ett sådant sätt 

att de kan framstå som någon form av retoriska frågor, då de inte förväntas besvaras utan snarare 

är tänkta att väcka intresse och locka till vidare läsning. Å andra sidan har dessa frågor inte 

några givna svar, snarare tvärtom – det är ovissheten som fyller en funktion. Svaret skulle dock 

kunna vara ett ”ja” på ovanstående frågor, och de blir därav endast retoriska. 

 Trots att de kan ha formen av en retorisk fråga saknar de i regel ett givet förmodat svar 

eller ett faktiskt besvarande. Istället grundas de i en förhoppning. Frågorna fungerar därigenom 

performativt och ställs för att skapa eller resultera i en viss typ av svar. Genom att besvaras med 

ett ”ja” kan de verka förstärkande för läsaren. Frågorna utgör en retorisk strategi för 

horoskopens utformning, och kan samtidigt klassificeras som ett av de utmärkande 

genredragen. 

 I Amelias horoskop finns frågor som tycks vara formulerade och ställda för att väcka 

tankar, som: ”Vad hade du för tankar kring att förnya ditt sätt att arbeta? Eller sätt att lägga upp 

                                                      
40 Elmelund Kjeldsen 2008, s. 220–221. 
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din livsstruktur, för det fall du inte arbetar?”. Men här finns även liknande retoriska frågor som: 

”Dags att sluta sälja din tid för pengar och istället skapa passiva inkomster via digitala produkter 

eller medlemssiter?”. Såväl här blir det förmodade svaret på en sådan fråga ”ja”, eftersom 

frågan är ställd på ett sådant sätt att det ena alternativet framstår som det överlägset bästa. I 

Metro Modes inledande text till årshoroskopen ställs frågan ”Vill du veta hur ditt 2019 kommer 

att bli när det kommer till karriären, kärleken och ditt privatliv?”, vilket uppenbarligen är en 

formulering som anspelar på nyfikenhet, genom att använda frågor som ett sätt att väcka 

läsarens intresse. 

 Samtliga frågor ovan är exempel på en typ av engagerande retoriska frågor. Den läsare 

som nås av frågorna vill i de flesta fall troligtvis veta svaret på dem, vilket gör att han/hon 

kommer att fortsätta läsa. Frågorna har därmed även en uppmuntrande och intresseväckande 

funktion. 

 

2.2.4. Ambivalens och retorisk flertydighet 

Det finns många studier som visar att flertydigheter till viss del formuleras medvetet för att 

tolkas olika, utifrån insikt i mottagarens karaktär. På motsvarande sätt kan flertydiga uttryck 

även anspela på en giltighet för hela sin publik, genom att undvika att vara specifika.41 

 Horoskopens händelser formuleras ofta som potentiellt möjliga, som ett sätt att 

säkerställa utfallet av en viss eventuell förutsägelse. Därav förefaller horoskopen använda en 

sorts ambivalens eller flertydighet som en retorisk strategi, i syfte att kunna övertyga så många 

läsare som möjligt. 

 Inom ämnet för retoriken har en klar och tydlig stil traditionellt framhållits som ett 

eftersträvansvärt ideal.42 Den språkliga normen om klarhet figurerar i flera sammanhang, både 

underförstått och uttryckligen, men i vissa fall behöver det varken vara retoriskt gynnsamt eller 

socialt passande att tala klarspråk. Tvärtom kan flertydighet tillåta talare att uttrycka saker som 

inte går att säga entydigt av olika anledningar. Eric M. Eisenberg framhåller klarhet och 

flertydighet som olika väl lämpade för olika syften, med avseende på skiftande förutsättningar 

för kommunikation. Kategoriskhet, tydliga ställningstaganden och avståndstagande uttryck kan 

innebära försämrade möjligheter att övertyga mottagaren.43 

                                                      
41 Tommy Bruhn, Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska 

förnyelseprocesser, Ödåkra: Retorikförlaget 2018. 
42 Wolfgang G. Müller, ”Style”, Encyclopedia of rhetoric, Thomas O. Sloane (red.), Oxford: Oxford University 

Press 2001. 
43 Eric M. Eisenberg, ”Ambiguity as Strategy in Organizational Communication”, Strategic Ambiguities: Essays 

on Communication, Organization, and Identity, Thousand Oaks, California: Sage Publications 2007. 
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 Tommy Bruhn förklarar det flertydiga uttryckets roll och funktioner som 

kommunikativ enhet.44 En hermeneutisk ingång till den retoriska flertydigheten är att undersöka 

relationen och skillnaderna mellan uttryckets möjliga praktiska effekter, där flertydighetens 

centrala problem definieras av svårigheten att säkert fastslå meningen hos ett uttryck. 

 Bruhn utgår ifrån att det är ett agerande att uttrycka sig. Han betraktar flertydighet som 

en aspekt av en situerad, praktisk språkhandling, där flertydigheten kan ses som en funktion av 

sammanhang, form och stil samt grundläggande retoriska mekanismer. Flertydiga uttryck 

definieras av sådana som i sitt sammanhang har fler än en distinkt betydelse, då de sätts i 

relation till olika distinkta perspektiv som är närvarande i sammanhanget.45 Enkelt uttryckt kan 

flertydighet förstås som fler än två röster i ett och samma uttryck – något sägs med en 

”flerdubbel röst”.46 Det flertydiga uttrycket kan därigenom bära olika betydelser i en situation 

och övertyga olika publiker på olika sätt samt betraktas som en metod att föra två eller flera 

parallella argumentationer.47 Ett annat sätt att beskriva flertydighet är att referera till den som 

relationella värden som grundar sig i interaktion mellan ett uttryck och dess kontext.48 

 Horoskopen präglas av flertydiga uttryck och fraser av mer sannolik karaktär. I ELLE:s 

horoskop förekommer formuleringar som: ”det är mycket troligt”. Meningar kan också inledas 

med ”Där har du möjligheten” eller snarlika ”Det finns också möjlighet”. ”Det verkar som” är 

ännu ett exempel på en vag formulering som inte säger tillräckligt mycket. Ibland garderar sig 

horoskopen genom att bredda alternativen för läsaren och ange flera olika utgångar av en 

förutsägelse. Utmärkande för Veckorevyns horoskop är att meningarna ofta konstrueras med 

”kan”, ”kanske” och ”eller” – mer som potentiella förslag än som definitiva påståenden för 

saker som kommer att ske. 

                                                      
44 Bruhn 2018, s. 25–28. 

Bruhn väljer att fokusera på den typ av kommunikation som har epideiktiska drag, en genre vilken han menar 

kan anses som ”de typer av uttryckssätt som genererar, vårdar och förändrar gemenskap genom att definiera 

den”. 
45 Bruhn skiljer på disjunktiv och additiv flertydighet, som olika typer av relationer mellan de olika meningar som 

flertydigheten ger upphov till. Disjunktiv flertydighet kan betyda antingen/eller, och skapar därav ett tillstånd av 

ambiguitet där betydelsen är både/och tills att den görs entydig av konkreta handlingar eller händelser. Additiv 

flertydighet definieras av uttryck som kan övertyga om ett specifikt handlande utan given orsak. Den additiva 

flertydigheten kan betyda både/och, och kan fortsätta att göra det under en tid. Additiv flertydighet kan därav 

definieras av den harmoni som existerar mellan dess betydelser, eller av att den helhet som handlingen grundar sig 

i är en syntes mellan betydelserna. 
46 Bruhn 2018, s. 25–27 och 35. 

Retorisk flertydighet kallas inom stilistiken för amfiboli, vilket är den grekiska termen för ambiguitet. Amfiboli 

kan ses som en pragmatisk figur, ifall den betraktas som en talhandling som adresserar flera publiker på olika 

sätt samtidigt. Bruhn menar att stilfigurer är handlingar, och amfibolin kan förstås som en figur som ger uttryck 

för flerdubbla röster. 
47 Bruhn 2018, s. 58–59. 
48 Eisenberg föreslår att man kan påvisa strategisk flertydighet utifrån kännedom om kommunikativ intention, 

språkval och faktisk reception. 
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 Horoskopen anger även vilka månader som är bäst lämpade för exempelvis resor och 

kärlek. Meningarna är konstruerade så att läsaren kan välja det som passar honom/henne bäst: 

”Är du sugen på att resa kommer april och maj vara bra månader för att packa väskan och 

utforska något nytt” och ”Om du vill ha ett förhållande är april en bra månad för att gå djupare 

in i en relation. Både januari och februari ser väldigt lovande ut för heta nätter och för passion 

att minnas.” I ELLE återfinns formuleringen: ”juli kan innebära att du måste lägga om alla 

planer – men de kan också ge nya möjligheter som du inte har haft råd med tidigare”. Ytterligare 

ett exempel på denna typ av flertydiga retorik är: ”Det här är ett år som verkligen kan innebära 

oväntade grejer på relationsfronten. Kanske sliter du dig loss från en lång relation och ger dig 

ut på nya äventyr.” En förutsägelse kan även ange alternativ på följande sätt: ”Har du en älskling 

kan ni göra framsteg i relationen, fördjupa den, kanske förlova er eller flytta ihop” (min kursiv.).  

 Även Amelias horoskop innehåller förutsägelser med flera förslag för möjliga 

utgångar. Dessa inleds ofta med ordet ”om”, som en markör för olika möjligheter. ”Om du inte 

kan resa, kan bokhandlar och universitet bli platser och miljöer som istället ger dig de nya 

kunskaper och perspektiv som du söker” och ”Om du har en affärsidé kan en internationell guru 

inspirera dig mycket. Kanske gör du din egen tolkning av guruns arbetssystem och skapar ett 

liknande” (min kursiv.) är ett par exempel på förutsägelser som garderar sig. 

 Samtidigt tycks vissa förutsägelser så pass specifika att de nästan framstår som 

slumpmässiga. Ett sådant exempel är ELLE:s korta berättelser som är mycket sakligt skildrade 

och förvånande exakta, som om det vore möjligt att i precisa ord säga när läsaren kommer att 

träffa sin stora kärlek eller få en bonus på lönekontot. Detta kan förklaras med att 

förutsägelserna därigenom ger läsaren en mer konkret bild av framtiden, som också gör den 

mer trovärdig, även om alla detaljer inte kan vara aktuella eller relevanta för varje enskild 

läsare. 

 I Metro Modes horoskop återfinns formuleringen: ”Det här kan antingen påverka dig 

direkt eller indirekt” som ett tydligt exempel på när två alternativ ges i en förutsägelse, vilket 

resulterar i att förutsägelsen så gott som uteblir. Som läsare undrar man kanske hur det 

egentligen kommer att påverka en, samtidigt som båda möjligheterna hålls öppna genom en 

sådan fras. Därigenom lyckas horoskopets språkliga utformning å ena sidan skapa intresse och 

väcka nyfikenhet hos läsaren och å andra sidan motivera dess relevans och aktualitet i 

överensstämmelse med situationen och läsarens förväntningar. 

 I någon mån blir förutsägelserna mindre intressanta eller spännande att läsa när de 

beskrivs så pass vagt. Kanske beror det på att horoskop tenderar att locka sina läsare med det 

faktum att någon annan än läsaren själv säger sig veta något om ens liv, förutsättningar och 
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framtid. I samtliga ovanstående exempel lämnas det både öppet och oklart vad som väntar. 

Formuleringar som: ”Men här är mycket upp till dig och hur du väljer att spela dina kort” är 

inte tillräckligt nervkittlande och dramatiska för att väcka förväntan, undran och hopp inför 

framtiden. Tvärtom försvinner en del av spänningen i denna konkreta uppfordrande mening, 

men samtidigt vittnar formuleringen om att horoskopen är utformade på ett sådant allmängiltigt 

sätt att de kan omfattas av alla läsare. 

 Gemensamt för de typer av formuleringar som har exemplifierats ovan är att de 

producerar ett val mellan flera möjliga meningar för läsaren. Därigenom är det upp till 

honom/henne själv att avgöra eller välja vad det flertydiga uttrycket i den språkliga 

utformningen ska betyda. En retorisk effekt av den flertydighet som uttrycks i horoskopen kan 

vara att den öppnar för en ökad möjlighet att fler läsare kan relatera och känna sig tilltalade i 

beskrivningar av såväl situationer i nutid som förutsägelser om drömmar i framtiden. Uttrycken 

tycks uppnå sin övertygande funktion genom att engagera läsarens egna uppfattningar i 

läsprocessen, vilket skapar olika resultat för olika potentiella publiker eller målgrupper. De 

flertydiga uttrycken innebär alltså en större tänkbar igenkänning för läsaren, vilket medför att 

de är en central retorisk strategi inom genren för horoskop. Detta styrker även hypotesen att 

flertydigheter formuleras avsiktligt, i förhållande till en viss förutsatt kännedom om läsaren, 

med syfte att övertyga genom att kunna tolkas på olika sätt. 

 

2.3. Underliggande genrer inom horoskopets genre 

I detta avsnitt tar uppsatsen upp exempel på bildspråk, fraser och formuleringar som kan 

relateras till eller liknas vid andra genrer än horoskopets. Genom att identifiera underliggande 

och avvikande genredrag görs en kritisk läsning av horoskopen, där genren granskas ur ett 

vidare perspektiv. 

 

2.3.1. Horoskopen som självhjälpslitteratur 

Självhjälpslitteratur är en genre som definieras av att den skrivs med det explicita syftet att ge 

råd och vägledning för att hjälpa sina läsare att förändra eller förbättra en eller flera aspekter av 

deras privata eller professionella liv. Självhjälpsböcker erbjuder hjälp inom de allra flesta 

områden, och kan behandla ämnen som hälsa och välbefinnande, kärleksliv och relationer eller 

arbetsliv och karriär. Genren är idag mycket populär och kommersiell.49 I Dagens Nyheter 

                                                      
49 University of Calgary, ”Self-Help Literature: What’s a self-help book?” 2019, 

https://www.ucalgary.ca/selfhelp/what (2019-05-23); The Book Genre Dictonary, ”Self-Help Definition – 

Complete List of Book Genres” 27 april 2019, https://book-genres.com/self-help-definition/ (2019-05-23). 

https://www.ucalgary.ca/selfhelp/what
https://book-genres.com/self-help-definition/
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tipsar Lotta Olsson om nio självhjälpsböcker för att må bra. Där finns exempel på böcker som 

behandlar allt ifrån lycka och självmedkänsla till sömn, yoga och städning.50 

 Sandra K. Dolby har studerat mer än 300 självhjälpsböcker, och menar att 

självhjälpslitteraturen har blivit en så populär genre eftersom den uppmuntrar till självstudier 

samt belyser vardagsproblem och deras förmodade lösningar, samtidigt som den presenterar 

sitt innehåll i en form och med en stil som är lättillgänglig för läsaren. Den icke-fiktiva genren 

använder berättelser och aforismer samt anspelar på idén om en världsbild som är både 

traditionell och modern.51 

 Självhjälpsböckernas handfasta råd har förkastats och kritiserats för att i värsta fall 

innebära negativa effekter för sina läsare. Danske psykologiprofessorn Svend Brinkmann 

menar att coacher, terapeuter och livsstilsguider profiterar på människors ”vilsenhet” och 

förvirring. Han ställer sig kritisk till självhjälpsindustrins lösning att söka orsaken på problemen 

i sitt inre. Eftersom allt inte är individrelaterat menar Brinkmann att det kan bli en farlig 

återvändsgränd. Istället borde man gå ut och möta världen, då orsaken till problemen och 

känslan av meningslöshet ofta grundar sig i hur samhället fungerar.52 

 Jonas Aspelin har i boken Suveränitetens pris – en kritisk studie av 

självhjälpslitteratur (2008) undersökt människosynen bakom självhjälpslitteraturen. Han 

menar att den går rakt på sak med ”drastiska imperativ”, och visar hur författare till 

självhjälpsböcker bedriver en totalitär individualism och en nedmontering av mellanmänskliga 

kretsar. Med den starka betoning på självkontroll och självkärlek som präglar många 

självhjälpsböcker slutar livet att vara ett liv tillsammans med andra, och blir istället ett 

”egocentriskt framgångs- och lyckoprojekt”. Aspelin anger ett flertal exempel på formuleringar 

hämtade ur självhjälpsböcker, som: ”Sätt värde på ditt nu!", "Tänk inte, gör det bara! Gör det 

nu!" och "Börja leva ett liv som du formar själv!".53 

 Vidare behandlar Thomas Johanssons bok Makeovermani: Dr Phil, plastikkirurgi och 

illusionen om det perfekta jaget (2006) hur vi ska förhålla oss till det stora utbudet av 

”psykoterapi, bantningsmetoder, livsstilsgurus och underhållningspsykologi”. Johansson 

                                                      
50 Lotta Olsson, ”Redaktionen läser självhjälpsböcker”, Dagens Nyheter 21 januari 2017, 

https://www.dn.se/kultur-noje/redaktionen-laser-sjalvhjalpsbocker/ (2019-05-16). 
51 Sandra K. Dolby, Self-Help Books. Why Americans Keep Reading Them, Champaign, Illinois: University of 

Illinois Press 2008. 
52 Thomas Lerner, ”Psykologiprofessor gör upp med självhjälpstrenden”, Dagens Nyheter 30 september 2015, 

https://www.dn.se/insidan/psykologiprofessor-gor-upp-med-

sjalvhjalpstrenden/?forceScript=1&variantType=large (2019-05-23). 
53 Jonas Aspelin, Suveränitetens pris – en kritisk studie av självhjälpslitteratur, Ludvika: Dualis 2008; Ulf Karl 

Olov Nilssonpoet, ”Jonas Aspelin: Suveränitetens pris – en kritisk studie av självhjälpslitteratur”, Göteborgs-

Posten 18 augusti 2008, https://www.gp.se/kultur/jonas-aspelin-suveränitetens-pris-en-kritisk-studie-av-

självhjälpslitteratur-1.1197780 (2019-05-16). 

https://www.dn.se/kultur-noje/redaktionen-laser-sjalvhjalpsbocker/
https://www.dn.se/insidan/psykologiprofessor-gor-upp-med-sjalvhjalpstrenden/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/insidan/psykologiprofessor-gor-upp-med-sjalvhjalpstrenden/?forceScript=1&variantType=large
https://www.gp.se/kultur/jonas-aspelin-suveränitetens-pris-en-kritisk-studie-av-självhjälpslitteratur-1.1197780
https://www.gp.se/kultur/jonas-aspelin-suveränitetens-pris-en-kritisk-studie-av-självhjälpslitteratur-1.1197780
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diskuterar frågor kring modernt identitetsskapande ur ett sociologiskt och psykologiskt 

perspektiv, och menar att det handlar om en ”ny kulturell process” där människors identiteter 

och vardagsliv påverkas.54 

 Horoskopens växande popularitet skulle kunna utgöra en del av självhjälpslitteraturens 

trend och den nya kulturella process som Johansson pratar om, vilken även Frisk tangerar då 

hon argumenterar för en ökad individualism i samhället idag.55 Därpå följer att de analyserade 

horoskopen har både materiella och stilistiska genredrag som påminner om de som definierar 

självhjälpslitteraturen. Horoskopen behandlar och refererar till hälsa och personlig utveckling 

på olika sätt. Veckorevyn skriver om individens välmående, personliga förutsättningar, balans, 

kontakt med det inre, andlighet, självkänsla och självförtroende. Texterna uppmanar till att 

utmana och göra en djupdykning i sig själv för att lära känna sig själv, vilket möjliggör för en 

”självtransformation”. 

 Från Veckorevyns horoskop hämtas samtliga formuleringar, som exempel på fokus på 

individens välbefinnande: ”förändra både din syn på dig själv, på andra och på hela ditt liv. Det 

här året kan bli nyckeln till en riktig transformation för din del.”, ”Du växer och känner dig 

starkare som person”, ”ha en mer holistisk livsstil”, ”du hoppar på wellnesståget”, ”rensa och 

leva som en minimalist”, ”testa nya träningsformer”, ”jobba med ditt egenvärde, med din 

självkänsla och med självrespekt”, ”börja älska dig själv”, ”njuta av att vara den du är” och 

”Kom ihåg att göra saker bara för din egen skull.” Samtliga formuleringar konnoterar 

självhjälpslitteraturens ämnen rörande mental och fysisk hälsa. Stilistiskt kan de också liknas 

vid samma typ av rådande karaktär som återfinns i självhjälpsboken. 

 Likaså kan formuleringar som ”Ta promenader i skogen eller vid havet” och 

”Prioritera att ha kul med dina vänner” tolkas som en sorts handfasta råd till läsaren att ta hand 

om sig själv, träna utomhus eller umgås med familj och vänner. Genom att behandla 

välbefinnande och relationer relateras horoskopen till självhjälpslitteraturen, men även 

horoskopens avsikt – som kan tolkas vara att hjälpa och råda sina läsare i olika frågor – samt 

den lättillgängliga och enkla stilen kan liknas vid självhjälpsboken. 

 Horoskopen kan även fungera som en form av vägledning, som i meningarna: ”Bäst 

chans för att få en stadig relation är under juli månad.” eller ” Lita på din magkänsla och använd 

dina drömmar som vägledare.” Texterna är fyllda med råd om hur läsaren bäst kan uppnå 

förmodade mål eller önskningar. Det finns också exempel på mer uppfodrande och tillrådande 

                                                      
54 Thomas Johansson, Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget, 

Stockholm: Natur & Kultur 2006. 
55 Martinsson 2019. 
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utrop i kombination med säkra konstateranden, som: ”Räkna med passion, heta möten och djupa 

samtal”, ”Connecta mer med moder jord!”, ”Gör dig redo för spontanitet!”, ”Passa på att boka 

din drömresa!” och ”Följ dina visioner och låt ingenting stoppa dig!”. Vissa är formulerade mer 

som varningar: ”Skydda dig noga om du inte vill bli gravid i år.” Meningarnas språkliga 

utformning stämmer överens med den imperativform som Aspelin beskriver som ett 

karaktärstypiskt drag för självhjälpsböcker. 

  Gemensamt för horoskopen tycks vara att de utlovar en positiv framtid. I 

inledning till ELLE:s horoskop beskrivs ett potentiellt ”händelserikt år, fullt av förändringar 

och otippade nystarter”. Även Amelias horoskop innehåller formuleringar som: ”Du kommer 

förnya och förändra dig själv i omgångar under 2019.” Det är meningar som lovar mycket, med 

de gemensamma nämnarna positivitet, hoppfullhet och förändring. Dessa uttryck handlar inte 

bara om en fysiskt hälsosam livsstil, utan relaterar även till psykiskt självmedvetande, respekt 

och ambition. Tillika känns de representativa för den medvetenhet som finns om hälsa i 

samhället idag och kan, tillsammans med självhjälpslitteraturen, utgöra en indikation på hur 

aktuellt det anses vara att ta hand om sig själv och må bra. Detta skulle i så fall vara något som 

tidningarna har fångat upp i sina horoskop. 

 En vanligt förekommande mening i Veckorevyns horoskop inleds med ”nu”, som i 

följande exempel: ”Nu beror det helt på”, ”Nu kan du hitta din själsfrände”, ”Nu kan du 

dessutom få nya vänner för livet”, ”Nu ska du verkligen passa på att lyxa till vardagen” och 

”Nu nöjer du dig inte med vad som helst” (min kursiv.). På liknande sätt avslutas ofta de 

berättande partierna i ELLE:s horoskop med en uppmaning som till exempel uppmuntrar 

läsaren att ”slå till”. Meningen ”Lita mer på dig själv, dina idéer och din självbevarelsedrift” 

liknar en formulering från en självhjälpsbok, där den uppmanande och positiva självkänsla-

höjande tonen liknar självhjälpslitteraturen. Dessa typer av formuleringar har en tydlig appell 

till läsaren, och förmedlar en stark uppmuntran att agera och ta tag i sitt liv, med en betoning 

på att vara närvarande i det som sker eller det som ska komma. Därigenom kan även detta 

relateras till självhjälpslitteraturen, där förändring utgör ett typiskt tema. 

 Veckorevyns förutsägelser om läsaren och hans/hennes förmågor är nästan odelat 

positiva, som: ”Du har lätt för att få kontakt med människor.” Det förekommer också 

uppmuntrande förslag och utrop, som: ”Pusha dig själv utanför din bekvämlighetszon” och ”Du 

kommer ha så roligt!”. I vissa fall kanske dessa positiva prognoser kan fungera 

självuppfyllande. Om läsaren får höra något som han/hon vill tro på och vill ska stämma överens 

med den egna självbilden kan det möjligtvis vara lättare att relatera och efterleva eller applicera 

förutsägelserna på ens eget liv. Trots att ett fåtal mindre positiva förutsägelser skrivs in i bisatser 
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är helhetsintrycket av horoskopen positivt bekräftande och uppmuntrande, och överlag 

påminner de handfasta och konkreta råden om självhjälpsbokens utformning och innehåll. 

 Texterna har även inslag som kan liknas vid en blandning av konkreta instruktioner 

och goda råd från en nära vän. I Metro Modes horoskop uppmanas läsaren att ”vara petig med 

vem du väljer att vara romantiskt involverad i. Ställ vissa grundläggande krav som de måste 

leva upp till och tumma inte på dina egna principer”. Även här figurerar alltså hjälpsamma råd 

som ska stärka och vägleda läsaren samt uppmuntra till att stå upp för sig själv och veta sitt eget 

värde, vilka kan tolkas som tematiska och genomgående för självhjälpslitteraturen. 

 De typer av formuleringar som har exemplifierats ovan kan alltså tänkas skapa 

identifikation genom att betona välbefinnande, som något aktuellt och centralt för många idag, 

samtidigt som de ansluter till självhjälpstrenden i både innehåll och språklig stil. Det är därav 

också tänkbart att horoskopen fyller liknande funktioner för läsaren som självhjälpslitteraturen. 

 

2.3.2. Horoskopen som romans 

Kärlekshistorier som romans-följetonger i tidskrifter har funnits sedan 1920-talet, men den 

massproduktion av romans-genren som uppstod senare var anpassad till en ny läsekrets.56 I 

boken Reading the Romance (1984) analyserar Janice A. Radway den skönlitterära genren 

romance [här översatt till romans] utifrån romans-läsaren och läsningen av denna genre.57 Med 

utgångspunkt i den litterära teorin reader-respons-kritik fokuserar hon på läsarens tolkning och 

författarens förmåga att skriva på ett sådant sätt att det relaterar till varje enskild läsare.58 

Genom läsningen av romansen tillägnar sig läsaren njutning. Dessutom låter romansen läsaren 

identifiera sig med hjältinnan, som ”tämjer” grova, sexiga män och hävdar sina rättigheter. 

Radway menar att läsningen av romansen inte är en självmedveten och produktiv process i 

samarbete med författaren, utan en ”upptäcksakt” där läsaren samlar information från 

författaren om människor, platser och händelser som återges genom specifika ordval. Därav 

drar hon slutsatsen att romans-läsaren relaterar det som skildras till personliga betydelser, delvis 

genom att genren använder välkända, etablerade kulturella element. Romansen blir därigenom 

                                                      
56 Att läsa skönlitteratur hade tidigare varit relaterat till hög utbildning och inkomst, därav är det troligt att 

romansens framgång berodde på förläggares förmåga att förändra genren så att den nådde medelklasskvinnan. 

Romans-genrens stora framgång och popularitet har sin förklaring i avgörande förändringar i 

bokförläggarbranschen och en revolutionerande strategisk marknadsföring som inriktade sig på den kvinnliga 

medelklass-läsaren, med målsättningen att göra den största möjliga vinsten. 
57 Jancie A. Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature, Chapel Hill & London: 

The University of North Carolina Press 1984. 
58 Undersökningen genomfördes genom intervjuer med läsare, vilka var hemmafruar i mellanvästra USA inom 

ett visst avgränsat nätverk. 
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ett sätt för kvinnorna att förnya den energi som går åt till äktenskap och familj. Den uppmuntrar 

och försäkrar sina kvinnliga läsare om deras egenvärde i en patriarkalisk värld.59 

 Romans-genren utmärks inte av sin konstnärliga kvalitet. Den språkliga stilen är 

relativt enkel, vilket gör romansen till en lättläst genre som kännetecknas av ett klichéartat 

språk, enkel vokabulär och okomplicerade fraser. Vidare argumenterar Radway för att den 

moderna romansen är en sofistikerad version av den prototypiska genrelitteraturen.60 

Innehållsligt kategoriseras genren av en stormande och passionerad kärleksrelation mellan en 

hjälte och en hjältinna, med ett förutsägbart och lyckligt slut där de två älskande får varandra. 

Den innehåller tydliga inslag av en effektiv och tillfredsställande verklighetsflykt. Därav finns 

inga störande moment eller problem skildrade i romansen.61  

 Cora Kaplan argumenterar för att läsaren av romansen inte enbart identifierar sig med 

den romantiska hjältinnan, utan på ett flertal varierande sätt med ”förföraren” och ”den 

förförda” samt med själva förförelseprocessen.62 

 Horoskopens genredrag påminner om den litterära underhållningsgenren romans. De 

båda genrerna utmärks av känslor och eskapism som gestaltas genom förskönande och 

sentimentala händelser, men också av spänning och dramatik. Horoskopen berättar ofta intima 

kärlekshistorier. De innehåller ett flertal formuleringar om och referenser till ett lustfyllt och 

intensivt kärleksliv och dramatiska relationer. Genom att tillägna sig dem identifierar sig 

läsaren med de olika potentiella intriger som beskrivs. De kan även fungera som en tröst eller 

uppmuntran, i avsaknad av eller längtan efter något annat. Tillika har horoskopen en 

berättelsestruktur där kärlek och passion beskrivs på ett sätt som kan liknas vid romansens. De 

identifierade anledningarna till att läsa romans skulle i detta sammanhang kunna överföras till 

sättet att läsa horoskop – att läsa om kärlek för att man längtar efter det. 

 Veckorevyns inledande stycke lockar med ”passionerat kärleksliv, spännande resor och 

äventyr eller storsatsning på din personliga utveckling”. Horoskopen har en stark känslo-appell 

med meningar som: ”Öppna upp ditt hjärta och stå för dina känslor.” Många av förutsägelserna 

alluderar även på spänningen i det oväntade som något lockande, genom att beskriva att 

överraskande eller oplanerade saker kommer att inträffa under året. Exempel på sådana 

spänningsfyllda formuleringar handlar om ”Weekends, äventyr”, ”härliga och spännande 

                                                      
59 Radway 1984. 
60 Radway 1984, s. 26–30. 
61 ”Expanding Romance Market”, New York Times 10 mars 1982, 

https://www.nytimes.com/1982/03/08/business/expanding-romance-market.html (2019-05-24). 
62 Cora Kaplan, ”The Thorn Birds: Ficton, Fantasy, Femininity”, Sea Changes: Feminism and Culture, London: 

Verso 1986. 

https://www.nytimes.com/1982/03/08/business/expanding-romance-market.html
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events”, ”Romanser och flirtiga situationer” och ”träffa intressanta människor, shoppa och 

upptäcka äventyrliga platser”. Spänning kan också förmedlas i: ”2019 kan du förvänta dig det 

oväntade.” Förutsägelser om kärleksintriger formuleras: ”Flera romanser kan avlösa varandra 

och det kan såklart bli en del drama.” Denna typ av mening kan följas av formuleringen 

”potential till något mer seriöst och stabilt”. Det finns därav en återkommande balans i 

horoskopens förutsägelser. Läsaren tycks vara i behov av en uppdiktad spänning, men samtidigt 

av trygghet – såväl generellt i livet som i potentiella relationer och karriär. 

 ”Älskling” är ett vanligt ordval som genomgående får stå för läsarens tänkta partner i 

Veckorevyns horoskop. Ordet har en intim och kärleksfull appell, som väcker varma känslor 

hos läsaren. (”Har du en älskling kan det gå fort från att vara par till att flytta ihop och planera 

framtiden.”) Kärlek och sex relateras ofta till med ord som ”het”, bland annat i ”Mars kan bli 

en het månad”, ”Heta nätter och känslor som ibland väller över” och ”Hetast sex i augusti!”. 

Uttrycket är bildligt och bidrar till ett språk som är målande i sin helhet, med konnotationer till 

spänning och något förbjudet. 

 Vidare tycks andlighet och ödet utgöra ett vanligt förekommande innehållsligt inslag 

i framförallt Veckorevyns horoskop. Där nämns och relateras ofta ödet till som en faktor i 

kärlekslivet: ”Människor du träffar ligger på din ödesstig” eller ”Känslan kan vara att ni har 

träffats förr, i ett tidigare liv, att ni är själsfränder.” Meningarna anspelar på spänning och 

mystik, genom att referera till förutbestämda kärleksintriger. 

 Amelias ungdomliga appell återspeglar sig i vissa ordval och formuleringar, 

exempelvis då horoskopen relaterar till händelser som ”galna och annorlunda grejer” eller 

”spännande saker” och beskriver ”romantik, passion och flera heta nätter”. Med tanke på 

tidningens målgrupp i vuxen medelålder framstår den ungdomliga tonen lite olämplig för sitt 

syfte, om den inte är tänkt att användas som en strategi för att locka läsare genom en föryngring 

av formuleringar och uttryckssätt. Gemensamt för samtliga av dessa sorters formuleringar är 

att de är informella och intima. De beskriver kärlek, sex och relationer på ett innerligt och privat 

sätt som motiverar att horoskopen kan läsas för njutning och lustupplevelser, på liknande sätt 

som man kan läsa skönlitteratur med drömmar om ett passionerat kärleksliv. 

 Från Amelias horoskop återfinns formuleringar som: ”Venus är även din kärleksplanet 

och med den vackra planeten på gott humör […] ger det dig ett år då du kommer känna dig mer 

populär […] och ett kärleksliv som inte stagnerar och ifrågasätts.” och ”Du kommer må toppen 

när Venus ger dig karisma, skönhet och en utstrålning som är mycket tilldragande.” Detta kan 

tolkas som ytterligare exempel på hur horoskopen målar upp en bild av ett lyckat socialt liv 

såväl som kärleksliv, och därigenom skapar identifikation hos läsaren. Horoskopsläsaren läser 
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för att han/hon vill känna igen sig i passionerade och stormande känslor. Det blir en form av 

verklighetsflykt, som påminner om den som klassificerar läsningen av skönlitteraturen och 

romansen. 

 Typisk för horoskopen är att använda formuleringar som appellerar till läsarens 

känslor, främst till glädje och lycka. Läsaren lockas för att han/hon vill tro på det positiva som 

utlovas i framtiden och för att horoskopen bekräftar möjliga drömmar hos läsaren. Detta 

gestaltas till exempel i meningen ”Du längtar efter andra levnadssätt”. Vem längtar inte bort 

från vardag och rutiner ibland? Horoskopen beskriver en längtan efter något annat, vilket är 

något som de flesta vid något tillfälle kan relatera till. De anspelar på allmänna och generella 

värden som framstår som givna och utgör en källa till identifikation. Läsaren kan koppla dessa 

till personliga händelser på liknande sätt som görs i romansen. Horoskopen kan därigenom 

sägas utnyttja en identifikatorisk retorik genom att ta upp särskilda ämnen och tillämpa 

specifika ordval, som bygger på att läsaren ska känna igen sig i vissa teman eller uttryck. 

 Att kärlek och spänning skildras på det sätt som har beskrivits ovan argumenterar för 

att horoskopen har stilistiska och innehållsliga genredrag som påminner om romansen, vilket 

även kan betyda att man läser dem av liknande anledningar. 

 

3. Avslutning 

De frågeställningar som uppsatsen har syftat till att besvara är alltså: Vad finns det för 

utmärkande retoriska genredrag i horoskopen, och vilka funktioner fyller de för läsaren? 

 Genom att undersöka horoskopet ur ett retoriskt och genreteoretiskt perspektiv har jag 

kunnat identifiera ett antal utmärkande retoriska genredrag. Baserat på denna analys definieras 

horoskopen av återkommande stilistiska inslag, varav en personlig och vänskaplig ton med ett 

direkt du-tilltal till läsaren, talspråk och informella uttryck samt ett rikt bildspråk med mycket 

levande beskrivningar av händelser och stilfigurer som metaforer och liknelser är de mest 

framträdande. 

 Analysen påvisar även ett par centrala retoriska strategier i form av retoriska frågor, 

ambivalens och retorisk flertydighet, vilka tillämpas i horoskopen för att övertyga läsaren i 

fråga om relevans, aktualitet och trovärdighet. De retoriska frågorna fungerar dels engagerade 

genom att väcka intresse och dels förenande genom att etablera gemenskap. De retoriskt 

flertydiga uttrycken har en funktion som möjliggör att fler läsare kan relatera till det som 

horoskopen beskriver, genom att ange alternativ och formulera flera möjliga utgångar av en 

händelse. 
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 Slutligen observeras såväl materiella genredrag i förhållande till horoskopens innehåll 

som stilistiska med avseende på deras språkliga utformning inom genren för horoskop, som kan 

härledas till andra genrer. Dessa genrer har jag funnit, exemplifierat och liknat vid den icke-

fiktiva genren självhjälpslitteratur och den skönlitterära genren romans. 

 På basis av horoskopens retoriska genredrag och de genrer som har definierats inom 

genren horoskop har jag identifierat och formulerat tre olika funktioner som horoskopen skulle 

kunna fylla för läsaren, och som därigenom svarar på frågan varför man läser horoskop. Den 

första är den mest tydliga och grundläggande funktionen: att läsa för att drömma om sin framtid. 

Den utgörs av horoskopens beskrivningar av potentiella händelser och förutsägelser om 

framtiden. Den andra funktionen är att läsa för att förändra eller förbättra sig själv. Den kan 

liknas vid vägledning och handfasta råd till läsaren, och relateras till självhjälpslitteratur. Den 

tredje funktionen är att läsa för identifikation och för lustens skull, på liknande sätt som 

skönlitteratur läses i allmänhet och romans i synnerhet. Ur detta perspektiv läses horoskopen 

alltså inte i relation till en egen framtid, utan snarare i relation till en längtan efter något annat 

– efter passion och spänning. Denna funktion kategoriseras av en form av verklighetsflykt, och 

utgörs innehållsmässigt till stor del av beskrivningar av ett passionerat kärleksliv och dramatik. 

 

3.1. Diskussion 

Uppsatsens mest intressanta resultat är vad horoskopens identifierade funktioner kan säga om 

bakomliggande orsaker till varför och hur vi läser horoskop. Funktionerna relaterar till 

existentiella frågor om självkänsla och självförverkligande, där horoskopsläsningen kan tolkas 

som ett uttryck för ett missnöje eller en otillfredsställelse med den faktiska tillvaron, som å ena 

sidan tycks yttra sig i drömmar och verklighetsflykt och å andra sidan i konkret självförändring.  

Vidare är det intressant att två så motsägelsefulla uttryck och funktioner kan rymmas i en och 

samma genre. Ifall detta är företeelser som många kan relatera till skulle det kunna vara en 

förklaring till det ökade intresset för horoskop, och i förlängningen astrologi, idag. 

 En annan central aspekt av horoskopens retoriska genredrag och funktioner är hur de 

vid upprepade tillfällen formulerar sina förutsägelser som frågor, vilka egentligen inte utgör 

typiska förutsägelser om framtiden, men trots det lyckas övertyga och engagera genom att 

lämna svaret öppet för läsaren. Det framstår därigenom som en möjlighet för läsaren att själv 

välja sin framtid. På liknande sätt ges läsaren valmöjligheter genom de retoriskt flertydiga 

uttrycken, som också återkommer i horoskopen. Därav utgör tänkbara möjligheter en viktig 

aspekt av horoskopens genredrag, vilket även skulle motivera deras funktioner i relation till 

drömmar, förhoppningar och förändring. 
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 Utöver detta fann jag det intressant att de retoriska flertydigheter som identifierades 

och exemplifierades i analysen tycktes fylla två skilda funktioner. Å ena sidan höll de flera 

möjligheter öppna för läsaren och möjliggjorde för fler att kunna relatera till förutsägelserna, 

men å andra sidan framstod horoskopens berättelser som mindre spännande och lockande när 

de inte tog tydlig ställning för något. Genom de flertydiga uttrycken lämnades läsaren på ett 

sätt ovetandes och oinformerad om vad som väntade i framtiden, vilket tycks stå i kontrast till 

vad jag har identifierat som horoskopens basala funktion: att läsa i förhållande till förutsägelser 

om den tid som kommer. Den retoriska flertydigheten utesluter på ett sätt denna funktion, men 

kanske möjliggör den fortfarande för att drömma om framtiden. 

 De skillnader som manifesterar sig mellan de olika tidningarnas respektive horoskop 

är relativt små. I viss mån används ett mer ungdomligt och lättsamt språk i Veckorevyn och 

Metro Mode, vars läsekrets består av en yngre publik i jämförelse med ELLE och Amelia. 

Överlag delade dock språket samma stil, ton, tilltal och bildspråk. Varken de olika horoskopens 

språkliga formuleringar eller innehåll tycktes sticka ut från en förhållandevis enhetlig genre. 

Istället återfanns, som beskrivet ovan, ett flertal återkommande och liknande retoriska 

genredrag i de analyserade horoskopen. Det är därav rimligt att definiera horoskopen som en 

egen genre med distinkta stilistiska och materiella drag. 

 En svårighet eller ett problem med denna undersökning är att endast ett fåtal av 

horoskopens genredrag har valts ut och analyserats, vilket har gett ett visst begränsat resultat i 

förhållande till horoskopens funktioner. Ifall andra genredrag hade utsetts hade slutsatsen och 

förståelsen kring varför vi läser horoskop kanske blivit annorlunda. I övrigt fungerade metoden 

på ett användbart sätt, då den bidrog till att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 Det vore intressant att undersöka fler aspekter av horoskopens genredrag, för att se 

huruvida det är möjligt att identifiera andra underliggande genrer och undersöka vad dessa i så 

fall skulle kunna betyda för genreförståelsen och för horoskopens funktion. 

 

3.2. Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka horoskopet som genre utifrån 

återkommande och utmärkande retoriska genredrag, för att därigenom försöka urskilja 

horoskopens olika potentiella funktioner för läsaren och svara på varför vi läser horoskop. 

 För att besvara detta har en retorisk genreanalys genomförts. Utifrån genrebegreppet, 

genrebeskrivning och genretillämpning har horoskopens mest framträdande genredrag 

identifierats och kategoriserats, varpå deras betydelse har analyserats och i vissa fall liknats vid 

eller relaterats till andra genrer. Detta har bidragit till att åskådliggöra underliggande genrer 
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inom horoskopet, som visar på dess likheter med självhjälpslitteraturen och romansen. Vidare 

har likheterna med dessa genrer kunnat bidra med svar kring horoskopens funktion, utifrån 

antagandet att de liknande genredragen även kan indikera liknande funktioner. 

 Ur undersökningen framkom att horoskopens centrala och typiska genredrag kan 

koncentreras kring deras tilltal och bildspråk, retoriska frågor och ambivalens eller retorisk 

flertydighet. Därutöver har horoskopets funktioner betecknats som att läsa för att drömma om 

sin framtid, att läsa som en källa till att förändra eller förbättra sig själv och att läsa för lust och 

njutning. Horoskopens allmängiltiga och centrala funktioner kan därigenom även tänkas ge en 

förklaring till det utbredda intresset för astrologi och horoskop idag. 
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